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Sammanfattning 
Hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå har blivit populärt under de senaste åren. Det har 

byggts flera nya stadsdelar i Sverige med en hållbarhetsprofil och det pågår ett arbete med att ta 

fram ett svenskt certifieringsverktyg och en svensk standard för hållbara stadsdelar. 

Traditionellt har det varit stort fokus på byggnadsnivå inom hållbar stadsutveckling. Att 

fokusera på stadsdelsnivå gör det möjligt att betrakta byggnaderna i relation till omgivningen 

och på så sätt skapas ytterligare förutsättningar att nå en hållbar stadsutveckling. Denna rapport 

är en del av ett forskningsprojekt i samarbete mellan Linköpings universitet och Linköpings 

kommun med syfte att utveckla ett processtöd för hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. 

Rapporten syftar till att utveckla ett underlag för en verktygslåda som kan användas för att 

säkerställa ett visst mått av hållbarhet i de stadsplaneringsprojekt som genomförs i en kommun. 

Rapporten består av tre delar; verktygsinventering, identifiering av nuläge och behov samt 

rekommendation.  

En internationell och en nationell verktygsinventering genomfördes. Den internationella 

inventeringen utgick från en litteraturstudie och 54 verktyg identifierades. Utifrån resultatet 

identifierades sex verktygskategorier; certifierings-, självutvärderings-, ranknings-, planerings-, 

design- och beräkningsverktyg. Den nationella inventeringen genomfördes utifrån e-

postkonversation med experter inom området och fem verktyg identifierades. Inget av de 

nationella verktygen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna. Ett svenskt 

certifieringsverktyg för hållbar stadsutveckling är dock som tidigare nämnts under utveckling. 

Ett urval av verktygen valdes ut för vidare analys; BREEAM Communities, SPeAR® och One 

Planet Living. Analysen genomfördes utifrån ett teoretiskt ramverk som baseras på tre 

perspektiv; hållbarhetsperspektivet, systemperspektivet och användarperspektivet. Verktygen 

är liknande i sin ansats att definiera hållbarhet. Gällande systemperspektivet är det enbart 

BREEAM Communities som inte uttalat definierar ett systemperspektiv. Gällande 

användarperspektivet har verktygen olika uppbyggnad och struktur vilket gör att de är 

användbara i olika situationer. Exempelvis är ett verktyg som One Planet Living användbart vid 

planering för hållbar stadsutveckling på ett övergripande plan, medan BREEAM Communities 

och SPeAR® har en finare detaljeringsnivå och är tillämpbara vid utformning och planering av 

ett specifikt område. Till skillnad från SPeAR® kan BREEAM Communities användas i 

marknadsföringssyfte eftersom det erbjuder möjlighet till certifiering.  

Nulägesbeskrivningen utgick från e-postkonversation och intervjustudier med de tio största 

kommunerna i Sverige. Resultatet visade att endast en kommun har ett verktyg för hållbar 

stadsutveckling i dagsläget och att en kommun håller på att utveckla ett verktyg. 

Behovsidentifieringen utgick från en intervjustudie i form av fokusgruppsintervjuer med två 

kommuner. Intervjustudien visade att det finns behov av verktyg i kommunikation med olika 

aktörer, vid uppföljning av översikts- och detaljplanering samt vid jämförelse av olika alternativ. 

Rekommendationen baserades på verktygsinventeringen, nulägesbeskrivningen och 

behovsidentifieringen. En verktygslåda för hållbar stadsutveckling bör bestå av ett 

planeringsverktyg som används för att sätta upp övergripande visioner och strategier vid bland 

annat översiktsplanering. Verktygslådan bör ta lärdom av certifierings- och 

självutvärderingsverktyg för att underlätta vid kommunikation med externa aktörer vilka är 

vana vid att arbeta med denna typ av verktyg. Slutligen bör design- och beräkningsverktyg 

användas som hjälpmedel vid uppföljning samt vid jämförelser av olika alternativ.  
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1. Inledning 
Mänskligheten står inför en rad miljöproblem i form av bland annat klimatförändringar och 

utarmning av resurser (Ammenberg, 2004). Många av de mänskliga aktiviteter som orsakar 

denna miljöpåverkan sker i städer (UN, 1992). Exempelvis står städer för två tredjedelar av 

världens koldioxidutsläpp (IEA, 2008). Städer utgör även en källa till många sociala problem 

(UN-Habitat, 2012). I utvecklingsländer utgör en stor del av städerna slumområden där 

människor inte har tillgång till grundläggande förnödenheter i form av bland annat mat, vatten 

och boende. Allt fler människor väljer även att bosätta sig i städer (UNFPA, 2007). I dagsläget 

lever över hälften av världens befolkning i städer och denna andel förväntas stiga till 80 % till år 

2030. Denna problematik och utveckling medför att städer kan ses som en viktig arena i arbetet 

mot en hållbar utveckling. Det finns många definitioner av en hållbar utveckling. Denna rapport 

utgår från Brundtlandkommissionen som säger att en hållbar utveckling är "en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" (WCED, 1988). Vidare definierar denna rapport hållbar utveckling 

som en utveckling som består av tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Att utveckla hållbara stadsdelar är något som har blivit mycket populärt de senaste åren. 

Svenska exempel på sådana stadsdelar är Västra hamnen i Malmö (Malmö stad, u.å.) samt Norra 

Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2013a) och Hammarby sjöstad (Stockholms stad, 2013b) i 

Stockholm. Det finns ett flertal certifieringssystem som är inriktade mot stadsdelsprojekt där de 

mest välkända är BREEAM Communities från Storbritannien, LEED for Neighborhood 

Development från USA och CASBEE for Urban Development från Japan (Haapio, 2012). Det finns 

i dagsläget inget svenskt system för hålbarhetscertifiering på stadsdelsnivå (HCS, 2012). 

Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar) undersöker möjligheterna att antingen 

utveckla BREEAM Communities till svenska förhållanden eller att skapa nytt svenskt 

certifieringsverktyg. I Sverige är det således i dagsläget stort fokus på att använda 

certifieringsverktyg för att utveckla hållbara stadsdelar och flertalet kommuner planerar att 

bygga hållbara stadsdelar utifrån BREEAM Communities. Till dessa hör bland annat stadsdelen 

Östra Saltängen i Norrköping (SGBC, 2013a) och Campus Johanneberg i Göteborg (SGBC, 2013b).  

En intressant fråga är vilka andra typer av verktyg som finns tillgängliga för hållbar 

stadsutveckling förutom certifieringsverktyg, och vilken typ av verktyg som är mest lämpligt att 

använda beroende på vad som eftersträvas. Denna rapport avser utreda dessa frågor. Rapporten 

är en del av ett forskningsprojekt som finansieras av Delegationen för hållbara städer. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun 

med syfte att utveckla processtöd för hållbar stadsutveckling. Denna rapport är en 

underlagsrapport för detta forskningsprojekt.  

1.1. Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa ett underlag för utveckling av en verktygslåda som kan 

användas för att säkerställa ett visst mått av hållbarhet i de stadsplaneringsprojekt som 

genomförs i en kommun. Rapporten utgår från följande frågeställningar:  

 Vilka verktyg för hållbar stadsutveckling finns tillgängliga internationellt och nationellt? 

 Vilka faktorer är viktiga för att bedöma verktygens möjligheter att åstadkomma 

långsiktig hållbarhet? Vilka styrkor och svagheter har verktygen kopplat till dessa 

faktorer? 
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 Vilka behov finns på kommunal nivå av verktyg för hållbar stadsutveckling? 

1.2. Avgränsningar 
Granskningen av verktygen genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv, systemperspektiv och 

användarperspektiv. Valet att inkludera hållbarhetsperspektivet vid utvärdering av verktyg för 

hållbar stadsutveckling faller sig ganska naturligt. Systemperspektivet inkluderades på grund av 

att begreppet hållbarhet omfattar olika faktorer beroende på bland annat vilket geografiskt eller 

tidsmässigt system som studeras. Vidare är systemperspektivet viktigt för att kunna bedöma 

risken för suboptimeringar.  Användarperspektivet inkluderades på grund av att ett verktyg 

måste kunna förstås och tillämpas på rätt sätt för att det ska ge upphov till de önskvärda 

effekterna. Vilka faktorer som är viktiga för att bedöma verktyget möjlighet att åstadkomma 

långsiktig hållbarhet (se Avsnitt 1.1) studerades således enbart inom ramen för dessa tre valda 

perspektiv.  

Gällande hållbarhetsperspektivet behandlas ekologisk och social hållbarhet utförligt medan 

ekonomisk hållbarhet endast behandlas översiktligt. Denna avgränsning görs på grund av att 

ekonomisk hållbarhet i termer av tillväxt och långsiktig överlevnad kan anses ha större relevans 

på en högre abstraktionsnivå än stadsdelsnivå. 

Granskningen av verktyg genomförs enbart för ett urval av verktyg. I urvalet inkluderades 

endast verktyg med en internationell ansats eftersom dessa verktyg bedömdes som mer 

anpassningsbara till en svensk kontext än verktyg som är utvecklade för ett specifikt land. Dessa 

verktyg ansågs således som mer relevanta i en eventuell tillämpning i en svensk kommun. 

1.3. Läsanvisning 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund till hållbar stadsutveckling och till stadsplanering 

på stadsdelsnivå (se Figur 1). Därefter följer ett metodkapitel som beskriver tillvägagångssättet 

vid framtagningen av resultatet i rapporten. Metodkapitlet och efterkommande delar i rapporten 

är uppdelad i tre delar: Del I: Verktygsinventering, Del II: Nuläge och behov samt Del III: 

Rekommendation. 

 

 

Teori 

Metod 

Del I: 

Del II: 

Rekommendation 

Inventering Urval Ramverk Granskning 

Nuläge Behov 

Del III: 

Figur 1. Översikt över rapportens struktur. Rapporten inleds med ett teoriavsnitt följt av ett metodavsnitt. 
Återstoden av rapporten består av tre delar; verktygsinventering, nuläge och behov samt rekommendation. 
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I den första delen genomförs en inventering av internationella (se Avsnitt 4.1) och nationella 

verktyg (se Avsnitt 4.2) för hållbar stadsutveckling där ett begränsat antal väljs ut för vidare 

analys (se Avsnitt 4.3). För att kunna genomföra en granskning av verktygen tas ett ramverk 

fram som sedan ligger till grund för granskningen. I Avsnitt 5.1 till Avsnitt 5.3 presenteras teori 

bakom ramverket medan det faktiska ramverket presenteras i Avsnitt 5.4. Slutligen 

genomfördes en analys av verktygens styrkor och svagheter utifrån det framtagna ramverket. I 

Avsnitt 6.1 till Avsnitt 6.3 presenteras granskningen av de individuella verktygen medan 

jämförelsen presenteras i Avsnitt 6.4.  

Den andra delen inleds med en nulägesbeskrivning som undersöker vilka verktyg som används 

av kommuner i dagsläget för att säkerställa hållbar utveckling vid stadsutvecklingsprojekt (se 

Kapitel 7). Intervjuer genomförs därefter med två kommuner i syfte att utreda vilka behov som 

finns av verktyg för hållbar stadsutveckling och vad ett verktyg för utvärdering av hållbarhet i 

stadsutvecklingsprojekt bör innehålla (se Kapitel 8). De två första delarna av rapporten knyts 

därefter samman i den tredje delen i form av en rekommendation (se Kapitel 9). 

På ett antal ställen i rapporten presenteras textrutor. Dessa innehåller text som inte är 

nödvändig för att förstå rapportens innehåll utan ska betraktas som inspirerande exempel för 

den intresserade läsaren. 

1.4. Definitioner 
I detta avsnitt presenteras ett antal definitioner för några centrala begrepp i denna rapport. 

Definitionerna kommer att gälla fortsättningsvis i rapporten.  

1.4.1. Hållbar stad 

Det finns i dagsläget ingen vedertagen definition av en hållbar stad (Abd´Razazk & bin 

Muhammad Ludin, 2013; AlQahtany et al., 2013; Chiesura, 2004; Choguill, 1996; Roseland, 1997 

& 2000). En litteraturstudie har genomförts för att utreda begreppet ”hållbara städer” (se 

Avsnitt 3.1.3). Resultatet från denna visar att det endast har gjorts ett fåtal försök att definiera 

en hållbar stad. Av de försök som har gjorts har flera inspirerats av Brundtlandskommissionens 

definition av hållbar utveckling (se Kapitel 1) (Agyeman & Angus, 2010; Egger, 2006; Portney, 

2005; Roseland, 2000). Ett annat sätt som har påträffats ofta i litteraturen är definiera en hållbar 

stad med hjälp av indikatorer (Agyeman & Angus, 2010; AlQahtany et al., 2013, Egger, 2006; 

Roseland, 1997; Turcu, 2012). Dessa indikatorer är ofta kopplade till de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling. Vissa författare lägger även till en fjärde dimension. Detta gäller exempelvis 

AlQahtany et al. (2013), Egger (2006) och Turcu (2012) vars fjärde dimension är planering och 

styrning.  

Ruta 1. Exempel på definitioner av en hållbar stad 

En ’hållbar stad’ säkerställer att alla invånare kan tillgodose sina behov och bevarar 
deras välbefinnande utan att underminera naturen eller andra människors liv, nu eller 
i framtiden - Girardet, 2008 citerad i Kouloumpi, 2012 
 
[E]n hållbar stadsdel anpassar sig kontinuerligt för att kunna tillfredsställa de sociala 
och ekonomiska behoven hos dess invånare samtidigt som omgivningens förmåga att 
tillgodose behoven bevaras - Roseland, 2000 
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Utifrån ovanstående litterära sammanfattning av det vetenskapliga läget kring definitionen av 

en hållbar stad har en definition av den hållbara staden tagits fram som gäller fortsättningsvis i 

denna rapport: 

 En hållbar stad är en stad som säkerställer att alla invånare utifrån lika 

förutsättningar kan tillgodose sina behov och säkerställer mänskligt välbefinnande 

samtidigt som de mänskliga förutsättningarna i andra lokala och globala regioner och 

framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov inte äventyras. Den 

hållbara staden säkerställer detta utan att underminera naturens förmåga att 

tillgodose dessa behov och genom att integrera ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. 

1.4.2. Stadsdel 

Olika kriterier kan användas för att geografiskt avgränsa tätbebyggda områden (UN-Habitat, 

2006). Exempel på kriterier är ekonomi och befolkningstäthet. Det finns inte heller någon 

entydig definition av en stadsdel (Berardi, 2013). Detta kan exempelvis ses i verktyg för 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar, vilka i dagsläget använder olika sätt att geografiskt 

avgränsa en stadsdel. Exempelvis definierar LEED Neighborhood en stadsdel som ett område på 

upp till 1.3 km2 medan BREEAM Communities definierar en stadsdel som ett område med mellan 

10 enheter1 till 6000 enheter (Berardi, 2013).  

På grund av denna inkonsekvens väljer denna rapport att inte definiera kriterier för den 

geografiska avgränsningen av en stadsdel. Istället utgår rapporten från Dengs (2011) definition 

av en stadsdel vilken definierar en stadsdel som ett område som har en relativt liten geografisk 

yta i förhållande till en stad. Vidare innehåller en stadsdel samtliga funktioner som definierar 

den byggda miljön. Enligt Deng (2011) innefattar dessa: 

- Olika typer av byggnader 

- Öppna ytor mellan byggnaderna 

- Invånare 
- Olika infrastruktursystem (energi, vatten, transport etc.) 

Det är dock viktigt att poängtera att en stadsdel inte kan ses som en helt avgränsad del av en 

stad utan är beroende av de gemensamma infrastrukturlösningarna som finns i staden för att 

upprätthålla de nödvändiga funktionerna i stadsdelen (Deng, 2011). 

1.4.3. Verktyg 

Det finns många olika typer verktyg för hållbar stadsutveckling (Haapio, 2012). Med verktyg 

avses i denna rapport olika typer av hjälpmedel eller processtöd som tagits fram i syfte att 

underlätta hållbar stadsutveckling. Detta kan gälla allt från dokument som tagits fram i syfte att 

ge generella metoder och riktlinjer för hållbar stadsutveckling till programvaror för att beräkna 

koldioxidutsläpp från en stadsdel.  

  

                                                             
1 byggnader 
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras en kortare historisk bakgrund kring begreppet hållbar 

stadsutveckling och en motivering till varför det är relevant att utvärdera hållbarhet på 

stadsdelsnivå.  

2.1. Hållbar stadsutveckling 
Redan år 1978 aktualiserades begreppet hållbara städer av FN:s boende- och bosättningsorgan 

(UN-Habitat) vars uppgift är att främja socialt och miljömässigt hållbara städer (UN-Habitat, 

u.å.). Konceptet hållbar utveckling introducerades dock först år 1981 och lanserades 

internationellt år 1987 genom den så kallade Brundtlandkommissionen (FN, 2012). År 1996 

publicerade Stephen Wheeler rapporten Sustainable Urban Development: A Literature Review 

and Analysis där han applicerade konceptet hållbar utveckling på stadsnivå och inom regional 

planering. Enligt Wheeler innebär hållbar stadsutveckling att ”skapa städer som förbättrar det 

långsiktiga välbefinnandet hos jordens mänskliga och ekologiska system.” Detta åstadkoms 

genom att ta vara på de naturliga ekosystemen i städerna, använda mark och resurser på ett 

effektivt sätt samt skapa goda förutsättningar för en hållbar livsstil (Wheeler, 1996).  

Hållbar stadsutveckling är således inget nytt koncept utan har som begrepp hängt med ett bra 

tag. Tillämpningen av hållbar stadsutveckling i form av utveckling av hållbara stadsdelar är dock 

något som fått framfart först på senare tid (se Kapitel 1).  

2.2. Varför stadsdelsnivå? 
Historiskt har det varit stort fokus på byggnader när det gäller utvärdering av hållbarhet 

(Haapio, 2012). På senare år har dock vikten av att samtidigt beakta den byggda miljön, 

infrastruktur, transport och andra tjänster i samhället framhävts. Certifieringssystem som 

exempelvis BREEAM och LEED, som från början enbart har haft certifieringssystem för 

byggnader, har idag utvecklat system även för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.   

Även författarna Curwell och Cooper (1998) och Berardi (2011) betonar vikten av att se 

byggnaderna i sitt sammanhang då de i hög grad är beroende av sin omgivning. Var byggnaderna 

placeras och vilken typ av infrastruktur de binds samman av påverkar hållbarheten i lika stor 

utsträckning som byggnaden i sig. Av denna anledning finns det en poäng i att röra sig från 

byggnadsnivå till stadsdelsnivå när det gäller utvärdering av hållbarhet, vilket är en åsikt som 

även stöds av Berardi (2011).  

Vidare finns det även fördelar med att arbeta med hållbar utveckling på stadsnivå istället för på 

regional eller nationell nivå (Anders, 1991). Att arbeta med hållbarhet på stadsdelsnivå innebär 

ökade möjligheter att skapa engagemang hos invånarna (Anders, 1991) och påverka dem i deras 

vardag (Berardi, 2013). Vidare är det ofta städer som tillhandahåller eller kontrollerar aspekter 

såsom transportsystem och landanvändning (Anders, 1991).  I Sverige råder det exempelvis 

kommunalt självstyre med planmonopol (Magnusson, 2011), vilket innebär att det är på 

kommunal nivå snarare än nationell nivå som makten finns att påverka utformningen av den 

byggda miljön i Sverige. Ytterligare en fördel med att arbeta med hållbarhet på stadsdelsnivå är 

att det ofta blir för komplext att utvärdera hållbarhet på nationell eller regional nivå (Mori & 

Christodoulou, 2012). Enligt Berardi (2011) är det vidare på stadsdelsnivå som det är möjligt att 

på ett effektivt sätt förespråka och utveckla långsiktig hållbarhet.  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som använts för utveckling av rapportens tre olika delar (se 

Figur 1).  

3.1. Del I: Verktygsinventering 
I följande avsnitt presenteras metoden för de delar som ingår i projektets första del; 

verktygsinventering. Dessa avser metod för inventering av internationella och nationella 

verktyg, metod för urval av verktyg för vidare analys, metod för utveckling av ramverk för 

utvärdering av verktygen samt metod för jämförande analys av verktygen.  

3.1.1. Inventering av internationella och nationella verktyg 

En internationell inventering genomfördes genom en litteraturstudie i databasen Scopus och 

sökmotorn Google Scholar. Sökmedierna valdes eftersom de täcker in ett brett urval av 

vetenskapliga artiklar och rapporter. En tvådelad sökningsstrategi genomfördes för att försöka 

fånga in så många verktyg som möjligt. Först genomfördes en allmän sökning med sökord i form 

av bland annat kombinationer av synonymer för stadsdel såsom ”neighborhood”, ”community”, 

”district”, ”area” och ”eco-district”, synonymer för verktyg såsom ”assessment”, ”tool”, ”rating 

system”, ”framework” och ”guideline”, och hållbarhet i form av sökord såsom ”sustainability”. 

För att få med varianter av synonymerna användes trunkering. Vidare genomfördes en specifik 

sökning baserat på två av de mest utbredda systemen för hållbarhetsbedömning av stadsdelar i 

form av ”BREEAM Communities” och ”LEED Neighborhood development” eller ”LEED-ND” för 

att fånga in verktyg som figurerar tillsammans med dessa i exempelvis översiktsartiklar och 

jämförande studier. Litteratursökningen resulterade i 64 titlar som bedömdes som relevanta för 

en vidare granskning. Ett urval av dessa artiklar kan ses i Bilaga 1. 

Granskningen av litteraturen resulterade i att över 150 verktyg identifierades. För att identifiera 

verktyg som inte var aktuella för detta projekt genomfördes dels en uppföljning av de referenser 

som litteraturen angivit för respektive verktyg, dels en sökning i sökmotorn Google efter 

information om respektive verktyg. Därefter genomfördes en granskning verktygens hemsida 

och tillhörande dokumentation. Inaktuella verktyg innefattade verktyg som inte längre är i bruk, 

inte behandlar stadsdelar eller städer eller som inte behandlar hållbar utveckling. Verktyg med 

information på annat språk än engelska eller svenska översattes genom översättningsverktyget 

Google translate för att bedöma om verktyget var inaktuellt. Verktyg som det inte gick att hitta 

någon information om antogs vara ur bruk. De kvarvarande verktygen klassificerades efter ett 

antal verktygskategorier (se Avsnitt 4.1.2) och samtliga kompletterades med grundläggande 

information utifrån information på verktygens hemsidor och tillhörande dokumentation. 

Den nationella inventeringen av verktyg genomfördes dels genom litteraturstudien ovan som 

även fångade upp en del svenska studier, dels genom att kontakta svenska experter inom hållbar 

stadsutveckling i form av bland annat Swedish Green Building Council (SGBC), Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) och Högskolan i Gävle. Vidare kontaktades även ett antal 

byggentreprenörer i Sverige (NCC och Skanska) och ett antal arkitektbolag (Okidoki och 

Diligentia). Samtliga aktörer kontaktades via e-post med förfrågan om vilka verktyg de kände till 

som används i Sverige i arbetet med hållbar stadsutveckling. Som hjälp gavs dels exempel på 

typer av verktyg, dels exempel på verktyg som litteraturstudien fångat upp. 
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3.1.2. Urval av verktyg 

Från den internationella och nationella inventeringen valdes ett antal verktyg ut för vidare 

analys. För att verktygen skulle vara praktiskt möjliga att utvärdera inkluderades endast verktyg 

som var fritt tillgängliga och således har tillräcklig tillgänglig dokumentation. Från den 

internationella inventeringen inkluderades endast verktyg som har en internationell ansats och 

således är tillämpningsbara i flera länder.  

I urvalet säkerställdes att minst ett verktyg för varje relevant verktygskategori inkluderades i 

analysen för att på så sätt ge en översiktlig bild av de relevanta verktyg som finns tillgängliga på 

marknaden. Med relevanta verktygskategorier menas i detta sammanhang internationellt 

anpassade verktyg som är aktuella för en eventuell tillämpning i kommunala 

stadsplaneringsprojekt.  

3.1.3. Utveckling av ramverk för jämförande analys 

För att kunna beskriva, bedöma och jämföra de utvalda verktygen togs ett ramverk fram 

bestående av tre delar; hållbarhetsperspektivet, systemperspektivet och användarperspektivet. 

Respektive del av ramverket består av ett antal parametrar. Nedan beskrivs metoden för 

framtagningen av respektive del. 

Bedömning av hållbarhetsperspektivet 

Till grund för framtagningen av ramverkets parametrar som behandlar hållbarhetsperspektivet 

låg denna rapport definition av en hållbar stad (se Avsnitt 1.4.1) och litteraturstudien som 

genomfördes för att ta fram definitionen av den hållbara staden. Litteraturstudien utgick 

databasen Scopus och sökmotorn Google Scholar där sökordet ”sustainable” kombinerades med 

synonymer för stad och stadsdel såsom ”neighborhood”, ”community”, ”district” och ”city”. Från 

sökresultatet valdes sex artiklar ut vilka behandlade indikatorer för den hållbara staden. 

Ett antal av indikatorerna som identifierades via litteraturstudien valdes ut och inkluderades i 

ramverket under ekologisk eller social hållbarhet. Urvalet av de parametrar som inkluderades 

under ekologisk hållbarhet utgick från dagens miljöproblematik (Ammenberg, 2004) och de 

indikatorer som behandlar detta. Urvalet av de parametrar som inkluderades under social 

hållbarhet utgick från överensstämmelse med Maslows behovstrappa (Maslow, 1943).   

Bedömning av systemperspektivet 

Till grund för framtagningen av de parametrar som inkluderades i ramverket avseende 

systemperspektivet låg en litteraturstudie som sammanställde litteratur som reflekterar kring 

val av systemgräns vid hållbarhetsbedömning av en stadsdel. Litteratursökningen utgick från 

databasen Scopus och sökmotorn Google Scholar. Sökorden som användes baserades på 

definitionen av den hållbara staden (se Avsnitt 1.4.1) och inriktades på tre olika delar; 

konsumtions- och produktionsperspektivet, ekologiskt fotavtryck samt livscykelperspektivet. 

Sökorden ”consumption perspective”, ”ecological footprint” och ”life cycle perspective” 

kombinerades var för sig med sökordet ”sustainable” och olika synonymer för stad och stadsdel 

såsom ”neighborhood”, ”community”, ”district” och ”city”. Totalt granskades i detta sammanhang 

fem artiklar.  

Parametrarna till ramverket avseende systemperspektivet togs fram med grund i definitionen av 

den hållbara staden (se Avsnitt 1.4.1) i kombination med den litteratur som granskades.  
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Bedömning av användarperspektivet 

Denna del av ramverket utgick från en sammanställning av branschens önskemål som gjorts 

inom ramen för projektet HCS (2012) samt relevant litteratur som identifierats i inventeringen 

av internationella verktyg (se Avsnitt 3.1.1). Utifrån litteraturen identifierades ett antal 

parametrar som ansågs vara representativa för användarens perspektiv. 

3.1.4. Analys av verktyg 

Metoden för analys av verktygen utgick från det ramverk som utvecklades i syfte att jämföra 

verktygen (se Avsnitt 3.1.3). Utifrån ramverkets delar beskrevs respektive av de verktyg som 

valts ut för vidare analys (se Avsnitt 3.1.2). Därefter genomfördes en jämförande analys av 

verktygen där likheter och skillnader mellan verktyget kopplat till ramverket lyftes fram. På så 

sätt kunde verktygens styrkor och svagheter identifieras; både relativt varandra och relativt 

ramverket. 

3.2. Del II: Nuläge och behov 
I följande avsnitt presenteras metoden för de delar som ingår i projektets andra del. Dessa avser 

metod för identifiering av verktyg som används på kommunal nivå inom ramen för 

stadsutveckling i dagsläget och metod för identifiering av behov av verktyg för hållbar 

stadsutveckling i kommunal stadsplanering. 

3.2.1. Beskrivning av nuläge 

Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande avdelning på Sveriges tio folkrikaste kommuner2 

kontaktades via e-post med förfrågan om huruvida de använder sig av något verktyg för att 

bedöma hållbarheten i de projekt som genomförs. Detta urval gjordes eftersom det ansågs vara 

mest troligt att de största kommunerna kommit längst i sitt arbete inom hållbar stadsutveckling 

och således mest troligt utvecklat verktyg för detta. Eftersom begreppet ”verktyg” kan ha olika 

betydelser för olika personer gjordes ett förtydligande i form av ett exemplifierande på olika 

typer av verktyg. Dessa exempel innefattade checklistor, beräkningsverktyg och metoder eller 

ramverk för planering.  

Vidare gjordes ett urval av internationella exempel på kommuner som har etablerade 

arbetsmetoder för hållbar stadsutveckling. Urvalet utgick från den litteratur som identifierades i 

inventeringen av internationella verktyg.  

3.2.2. Behovsidentifiering 

För att identifiera behov av verktyg för hållbar stadsutveckling i kommunal 

stadsutvecklingsverksamhet genomfördes intervjuer med två kommuner. Intervjuerna 

genomfördes i form av två fokusgrupper med en grupp från respektive kommun. En fokusgrupp 

är en grupp som består av ett antal deltagare som har något gemensamt och för en diskussion 

utifrån ett specifikt fokus (Hylander, 2001). Vardera fokusgrupp bestod av tre personer utöver 

författarna av denna rapport. Fokusgrupperna benämns hädanefter Fokusgrupp 1 och 

Fokusgrupp 2. Fokusgrupp 1 bestod av en planarkitekt för detaljplanering, en 

byggnadsinspektör samt en projektledare. Fokusgrupp 2 bestod av en planarkitekt för 

detaljplanering, en planarkitekt för översiktsplanering samt en energisamordnare.  

                                                             
2 Dessa utgörs av Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, 
Helsingborg och Jönköping (NE, u.å.). 
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Syftet med fokusgrupper är att samla in kvalitativa data och används bland annat för att 

undersöka okända forskningsområden och för att öka förståelsen för ett fenomen (Hylander, 

2001). Fördelen med fokusgrupper jämfört med andra intervjumetoder är att det kan leda till att 

åsikter ventileras som inte skulle ha kommit upp vid en individuell intervju. Vidare ger det en 

möjlighet att samla in ett stort antal varierande synpunkter och åsikter. Detta är aspekter som 

ansågs viktiga för att kunna ge rättvisande en bild av kommunala behov av verktyg varför 

fokusgrupper valdes som intervjumetod. 

Vid fokusgruppsintervjuer kan intervjun antingen utgå från en intervjuguide med öppna frågor 

eller en ämnesguide med ett fåtal diskussionsfrågor (Hylander, 2001). Intervjustudien bestod av 

tre delar där de två första delarna utgick från en intervjuguide med öppna frågor och den sista 

delen utgick från ett diskussionsunderlag. Den första delen berörde presentation av projektets 

bakgrund och förfrågningar om deltagarnas bakgrund och deras nuvarande funktion i 

organisationen. Den andra delen berörde deltagarnas nuvarande situation. Inledningsvis 

ombads deltagarna presentera sin definition av ett verktyg. Därefter gjordes en förfrågan om 

vilka verktyg deltagarna använde i dagsläget. Respektive verktyg följdes upp med förfrågningar 

om det aktuella verktygets funktion, i vilka sammanhang verktyget användes och vilka aktörer 

som använde verktyget. Vidare ombads deltagarna berätta om respektive verktygs styrkor, 

svagheter och eventuella förbättringsmöjligheter. Slutligen ombads deltagarna berätta om de 

upplevde att de hade några ytterligare behov av verktyg i sin vardagliga arbetssituation. Den 

tredje och sista delen av intervjun återkopplade till resultatet från Del I i denna rapport. Först 

presenterades en sammanfattning av resultatet i form av en tabell (se Tabell 1 i Avsnitt 4.1.2) 

och därefter ombads deltagarna reflektera kring om det fanns något i detta som skulle kunna 

vara användbart för dem i deras vardag. Den intervjumall som låg till grund för 

fokusgruppintervjuerna kan ses i Bilaga 2. Efter att intervjuerna hade genomförts 

sammanställdes resultatet från fokusgruppsintervjuerna.  

3.3. Del III: Rekommendationer 
Som grund för rekommendationerna låg resultatet från Del I av rapporten i form av 

verktygsinventeringen och utvärderingen av de utvalda verktygstyperna samt det samlade 

resultatet från de båda fokusgruppintervjuerna från Del II. Utifrån denna grund togs 

rekommendationer fram gällande utformning av en verktygslåda för hållbar stadsutveckling i 

kommunal stadsplaneringsverksamhet. 

3.4. Metodkritik 
Den internationella inventeringen utgick från en litteraturstudie av främst vetenskapliga 

artiklar. Inventeringsmetoden förutsätter att verktygen varit med i en vetenskaplig studie och 

riskerar därmed att utesluta relevanta verktyg såsom exempelvis nyligen lanserade verktyg. Ett 

alternativt förfarande skulle kunna vara att göra en liknande validering av resultaten som den 

som genomfördes i den nationella inventeringen och kontakta experter i respektive land med 

förfrågan om vilka verktyg som de känner till. Detta tillvägagångssätt skulle förmodligen fånga 

in fler verktyg, säkerställa att inventeringen endast fångar verktyg som är i bruk och även fånga 

verktyg som är under utveckling. Denna typ av undersökning kräver dock ett omfattande arbete 

och har inte rymts inom ramen för denna rapport. Denna typ av undersökning är dock på gång 

som ett led i EU-projektet FASUDIR (Friendly and Affordable Sustainable Urban Districs 

Retrofitting) (FASUDIR, u.å.). I ett senare skede skulle det vara intressant att jämföra denna 

rapports resultat med resultatet från FASUDIR.  
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Den nationella inventeringen baseras till största delen på e-postkonversationer med personer på 

universitet, forskningsinstitut, arkitekter och byggherrar. I kommunikationen med dessa aktörer 

finns det en risk för att vissa relevanta verktyg förbisetts på grund av att begreppet ”verktyg” 

kan betyda olika saker för olika aktörer. Ett försök att skapa en gemensam definition av 

begreppet genomfördes genom att ge exempel på olika typer av verktyg, men det finns 

fortfarande en viss risk att begreppsförvirringen kan ha påverkat resultatet. Ett annat 

kommunikationsmedium än e-post skulle ha kunnat leda till ökade möjligheter att skapa en 

gemensam definition. Denna typ av undersökning kräver ett mer omfattande arbete och har inte 

rymts inom ramen för denna rapport.  

Analysen av de valda verktygen utgick främst från den information som funnits fritt tillgänglig 

på respektive verktygs hemsida. Det finns en risk att det finns annan information om verktygen 

tillgängliga hos verktygsutvecklaren som skulle ha kunnat leda till ett annat resultat om detta 

hade inkluderats. För att säkerhetsställa att samtlig relevant information tagits i beaktande 

skulle exempelvis intervjuer ha kunnat genomföras med de berörda verktygsutvecklarna. Viss e-

postkonversation har skett med verktygsutvecklarna men på grund av lång fördröjning mellan 

förfrågningar och svar har inte detta kunnat genomföras i önskad utsträckning. 

I utvärderingen av verktygen genomfördes en bedömning av hur verktygen behandlar de 

parametrar som finns i ramverket. Verktygen är olika i sin uppbyggnad och behandlar 

parametrarna på skilda sätt vilket innebär att en viss subjektiv bedömning har krävts för att 

kunna genomföra utvärderingen. Detta innebär att om andra personer hade genomfört 

utvärderingen hade det kunnat leda till ett annat resultat. Att utvärderingen delvis baseras på en 

subjektiv bedömning gör det vidare svårt att jämföra verktygen. Men i och med att 

utvärderingen har genomförts av samma personer med samma resonemang har ändå en 

jämförelse varit möjlig.  

I kartläggningen av vilka verktyg för hållbar stadsutveckling som i dagsläget används av 

kommuner kontaktades endast de tio största kommunerna. Det är troligt att det är dessa som 

har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete, men det är även troligt att någon av Sveriges 

resterande 280 kommuner har utvecklat verktyg för hållbar stadsutveckling. Att kontakta denna 

mängd kommuner kräver dock ett omfattande arbete och har inte rymts inom ramen för denna 

rapport. Inventeringen i denna rapport anses dock vara tillräckligt omfattande för att ge en bild 

av de verktyg för hållbar stadsutveckling som används i dagsläget. Vidare fanns även i denna 

inventering samma problematik med begreppsförvirring som beskrivs i samband med den 

nationella inventeringen. 

I behovsidentifieringen genomfördes en intervjustudie med begränsat antal deltagare från två 

kommuner. Ett större urval av deltagare och kommuner hade kunnat ge en mer utförlig bild av 

behovet av verktyg för hållbar stadsutveckling och därmed leda till mer underbyggda 

rekommendationer. Att inkludera fler deltagare i fokusgrupperna hade dock kunnat riskera att 

diskussionerna inte nådde samma djup, och att inkludera fler fokusgrupper kräver ett mer 

omfattande arbete och är inte något som har rymts inom ramen för denna rapport. Vidare hade 

ett annat val av intervjumetod kunnat leda till ett annat resultat. Ett alternativ hade varit att 

utföra individuella intervjuer vilket bland annat hade kunnat leda till större insikt i varje 

deltagares enskilda åsikter. För att få samma bredd med denna intervjumetod hade det dock 

krävts ett större antal intervjuer. Vidare har fokusgrupper som tidigare nämnt fördelen att det 

kan leda till att åsikter ventileras som inte skulle ha framkommit i individuella intervjuer. 
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4. Inventering av internationella och nationella verktyg 
I detta kapitel presenteras resultatet från den internationella respektive den nationella 

inventeringen av verktyg.  

4.1. Resultat från den internationella inventeringen 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den internationella inventeringen av verktyg. Först ges 

en översiktlig presentation av verktygen och därefter presenteras identifierade 

verktygskategorier. 

4.1.1. Internationella verktyg 

Inventeringen av internationella verktyg för hållbar stadsutveckling resulterade i en lista med 

totalt 54 verktyg. Samtliga verktyg presenteras övergripande i Bilaga 3 i form av översiktligt 

innehåll, ansvarig organisation, behandlade verktygskategorier, kostnad, tillgänglighet och 

hänvisning till ytterligare information. Inventeringen är inte heltäckande utan ger snarare ett 

smakprov över vilka verktyg som finns internationellt.  

4.1.2. Verktygskategorier 

Vid inventeringen av verktygen identifierades sex verktygskategorier vilka tillsammans ger en 

bild av omfattningen av de existerande internationella verktygen (se Tabell 1).  Ett verktyg kan 

tillhöra flera kategorier. Kategorierna utgörs av certifieringsverktyg, självutvärderingsverktyg, 

beräknings- och visualiseringsverktyg, planeringsverktyg, designverktyg och rankningsverktyg. 

De olika kategorierna presenteras närmare nedan.  

Tabell 1. Sammanfattning av de verktygskategorier som identifierades i den internationella inventeringen. Tabellen 
ger en översikt över respektive verktygskategoris utmärkande karaktär. 

Certifieringsverktyg Självutvärderingsverktyg Rankningsverktyg 

 Utvärdering 

 Kriterier – Poäng – 
Certifiering 

 Marknadsföring 

 Utvärdering 

 Kriterier – Poäng – 
Utvärdering 

 Internt verktyg 
 

 Jämförelse 

 Används av tredje part 

Planeringsverktyg Designverktyg Beräkningsverktyg 

 Planering 

 Vision – Nuläge – 
Handlingsplan – Utvärdering 
  

 Fysisk utformning 

 Jämför olika designalternativ 

 Beräkning 

 Exempel: Resursanvändning, 
föroreningar, boendepriser 

Certifieringsverktyg och självutvärderingsverktyg 

Totalt 21 av de identifierade verktygen har klassificerats som verktyg för hållbarhetscertifiering 

av stadsdelar (se Bilaga 3). De mest kända certifieringsverktygen är BREEAM Communities från 

Storbritannien, LEED for Neighborhood Development från USA och CASBEE for cities från Japan 

(Berardi, 2013; Haapio, 2012; Kyrkou & Karthaus, 2011), men även aktörer från fler länder har 

utvecklat liknande verktyg. Flertalet av dessa verktyg har utvecklats från certifieringsverktyg för 

byggnader. Generellt är certifieringsverktygen uppbyggda enligt ett antal kategorier med 

tillhörande kriterier. Om stadsdelen uppfyller ett kriterium erhåller stadsdelen ett visst antal 

poäng.  Poängen för respektive kriterium räknas sedan ihop till en totalsumma och beroende på 

totalsummans storlek erhåller stadsdelen olika betyg. Exempel på betyg är guld, silver och brons 

där guld motsvarar den högsta certifieringsnivån. Certifieringen genomförs av en tredje part. 
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Totalt tio av de identifierade verktygen har klassificerats som verktyg för självutvärdering (se 

Bilaga 3). Dessa verktyg liknar certifieringsverktygen i sin utformning, med skillnaden att 

certifiering inte är möjlig att genomföra utifrån verktyget. Exempel på självutvärderingsverktyg 

är de internationella verkygen ASPIRE (A Sustainability Poverty and Infrastructure Routine for 

Evaluation) och SPeAR (Sustainable Project Appraisal Routine).  

Beräkningsverktyg 

Som namnet antyder hjälper denna typ av verktyg till med beräkningar. Exempel på 

tillämpningar är beräkning av resursanvändning, energianvändning, växthusgasutsläpp, 

boendekostnad och restid. Totalt nio av de identifierade verktygen har kategoriserats som 

beräkningsverktyg (se Bilaga 3). Beräkningsverktyg förekommer främst som ett hjälpmedel för 

att underlätta användningen av de övriga verktygskategorierna. Exempelvis erbjuder 

certifieringsverktyget Estidama Pearl Community Rating System beräkningsverktyg som hjälp 

för att utvärdera vissa kategorier (Abu Dhabi Urban Planning Council, 2010). 

Designverktyg och planeringsverktyg 

Gemensamt för designverktyg och planeringsverktyg är att de används vid utformningen av 

stadsdelen. Skillnaden är att designverktyg används som hjälp vid den fysiska utformningen av 

stadsdelen, medan planeringsverktyg används vid den övergripande planeringen. Designverktyg 

utgår generellt sett från ett antal olika alternativ avseende stadsdelens fysiska design och 

utvärderar dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Planeringsverktyg består generellt sett av tre 

delar; vision, handlingsplan och utvärdering. Verktygen utgår från en vision som beskriver en 

hållbar stadsdel. Utifrån denna vision och stadsdelens nuvarande situation sätts en 

handlingsplan upp. Under arbetets gång genomförs en fortlöpande utvärdering av stadsdelens 

utveckling. Totalt åtta verktyg har klassificerats som designverktyg och totalt elva verktyg har 

klassificerats som planeringsverktyg (se Bilaga 3). Ett exempel på designverktyg är Precinx från 

Australien och ett exempel på planeringsverktyg är det internationella verktyget One Planet 

Living. 

Rankningsverktyg 

Rankningsverktyg är verktyg som generellt används för att jämföra olika städer ur 

hållbarhetssynpunkt. Verktygen används av en extern aktör och resulterar generellt i en lista 

som rangordnar städerna. Totalt tio verktyg har klassificerats som rankningsverktyg (se Bilaga 

3). Ett exempel på ett rankningsverktyg är Egan review från Storbritannien. 

4.2. Nationella verktyg 
Inventeringen av nationella verktyg visade att det i dagsläget inte finns något komplett 

nationellt verktyg för hållbara stadsutveckling på stadsdelsnivå. Som tidigare nämnt håller dock 

utvecklingen av ett svenskt certifieringsverktyg på ett utredas inom ramen för projektet HCS (se 

Kapitel 1). Vidare är en svensk standard för hållbara och smarta städer under utveckling (SIS, 

u.å.). Fem verktyg har dock identifierats i den nationella inventeringen vilka kan användas som 

hjälpmedel inom hållbar stadsutveckling. Nedan beskrivs kortfattat de verktyg som har 

identifierats.  

4.2.1. Resources and Energy Analysis Programme (REAP) 

Resources and Energy Analysis Programme (REAP) är ett verktyg för beräkning av 

miljöpåverkan som utvecklats av Stockholm Environment Institute (SEI). Verktyget kan 

användas för att analysera miljöpåverkan som orsakas av konsumtion och produktion. Med 
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verktygets hjälp kan till exempel de miljömässiga effekterna av olika scenarier studeras vilket 

kan vara användbart vid jämförelse av olika alternativ inom ramen för stadsplanering av nya 

eller befintliga områden. Till grund för beräkningarna ligger nationell och regional statistik 

vilket innebär att verktyget enbart kan användas i en svensk kontext.  (Varnäs et al., 2010) 

4.2.2. Hammarby sjöstad-modellen 

Hammarby sjöstad-modellen användes vid utvecklingen av den hållbara stadsdelen Hammarby 

sjöstad i Stockholm och är en modell som visar hur kretslopp kan slutas i samhället. Modellen 

visar hur restprodukter från en del av infrastrukturen kan användas för att försörja en annan del 

av infrastrukturen. (GlashusEtt et al., 2007) 

4.2.3. Klimatanpassning i fysisk planering 

Länsstyrelserna har tagit fram ett vägledande dokument för hur kommuner kan integrera 

klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen (Westlin et al., 2012). Dokumentet 

innehåller konkreta tips på hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning vid 

samhällsplanering och tar även hänsyn till gällande lagstiftning på området. På 

klimatanpassningsportalens hemsida finns även andra verktyg för klimatanpassning 

(Klimatanpassningsportalen, u.å.). 

4.2.4. Stigande vatten 

Stigande vatten är en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden som 

utarbetats av länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län samt arkitektkontoret 

REposition (Ivarsson et al., 2011). Syftet är att hjälpa kommuner att ta hänsyn till risken för 

översvämning vid hållbar stadsutveckling. Verktyget utgörs av en planeringsmodell i fem steg; 

riskbedömning, markanvändning, sannolikhetsreducering, konsekvenslindring och utvärdering. 

Verktyget är anpassat för regionerna Västra Götaland och Värmland, men bör kunna användas 

även av andra kommuner med liknande geografiska förutsättningar.   

4.2.5. Grönytefaktorn 

Grönytefaktorn är ett verktyg för att säkerställa grönskande utemiljöer. Grönytefaktorn 

beskriver hur stor del av markytan i en stadsdel som är ekoeffektiv. Till grund för beräkningen 

av andel ekoeffektiv yta ligger sociala och ekologiska värden i utemiljön (Hållbar stad, 2012).  

4.3. Urval av verktyg 
Utifrån den internationella inventeringen valdes tre verktyg ut för vidare analys: 

Certifieringsverktyget BREEAM Communities Bespoke International, självutvärderingsverktyget 

SPeAR® (Sustainable Project Appraisal Routine) och planeringsverktyget One Planet Living. 

Rankningsverktyg uteslöts ur urvalet eftersom dessa främst används av en tredje part och 

ansågs därmed inte vara ett relevant verktyg för kommunala stadsplaneringsprojekt. Övriga 

verktygskategorier saknade verktyg med internationell ansats varför dessa uteslöts. Inga 

verktyg valdes från den nationella inventeringen på grund av det saknas nationella verktyg med 

ett helhetsgrepp på hållbar stadsutveckling.  
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5. Utveckling av ramverk för jämförande analys 
I detta kapitel presenteras utvecklingen av det ramverk som ligger till grund för den jämförande 

analysen av de verktyg som valdes ut i Avsnitt 4.3. Ramverket består av tre delar; 

hållbarhetsperspektivet, systemperspektivet och användarperspektivet.  

5.1. Hållbarhetsperspektivet 
Vad som kännetecknar en hållbar stad är inte något som lätt låter sig definieras, vilket bland 

annat blir tydligt vid granskning av den vetenskapliga litteratur som behandlar indikatorer för 

den hållbara stadsdelen (Agyeman & Angus, 2010; AlQahtany et al., 2013; Egger, 2006; Turcu, 

2012).  Olika författare framhäver olika faktorer som viktiga vid bedömningen av vad som 

kännetecknar en hållbar stadsdel. I den här rapporten tar den ekologiska hållbarheten i en 

stadsdel sin utgångspunkt i välkända miljöproblem medan social hållbarhet tar sin 

utgångspunkt i Maslows behovstrappa. Nedan beskrivs de parametrar som väljs ut till 

ramverket avseende ekologisk och social hållbarhet, vilka även underbyggs med hjälp av 

litteratur på området. 

5.1.1. Ekologisk hållbarhet 

Som nämndes i inledningen är de mänskliga aktiviteterna orsak till de miljöproblem 

mänskligheten står inför i dagsläget (Ammenberg, 2004). I en ekologiskt hållbar stadsdel bör 

därför de mänskliga aktiviteternas bidrag till miljöproblematiken minimeras.  Vanliga 

miljöproblem berör områdena utarmning av resurser, klimatförändringar, föroreningar samt 

negativ påverkan på ekosystem (Ammenberg, 2004). Av denna anledning fokuserar denna del av 

ramverket kring faktorer som kan bidra till att minska de ovan nämnda miljöproblemen.  

Kopplat till resurser nämner författarna Agyeman och Angus (2010), Egger (2006) och 

AlQahtany et al. (2013) resurseffektivitet som en viktig del av ekologisk hållbarhet. AlQahtany et 

al. (2013) nämner även vikten av att använda förnybara resurser och energikällor. Vidare 

nämner Ammenberg (2004) slutna kretslopp i samhället, via tillämpning av avfallshierarkin3, 

som ett viktigt fokusområde för att hantera den resursrelaterade miljöproblematiken. Fokus på 

avfallsminimering och slutna kretslopp är även något som stöds av Agyeman och Angus (2010). 

För att försöka bemöta problematiken kring utarmning av resurser har av dessa anledningar 

parametrarna resursanvändning och avfallshantering valts att inkluderas i ramverket. 

AlQahtany et al. (2013) och Egger (2006) förespråkar ett särskilt fokus på klimat vid utveckling 

av en hållbar stadsdel. Utsläpp av växthusgaser är även nära kopplat till problematiken kring 

föroreningar. I litteraturen betonar flertalet författare vikten av att förebygga föroreningar. 

Bland annat betonas detta av Agyeman och Angus (2010), AlQahtany et al. (2013) och Egger 

(2006). Av dessa anledningar inkluderas parametrarna klimatförändringar och föroreningar i 

ramverket.  

Kopplat till bevarandet av jordens ekosystem nämner Agyeman och Angus samt AlQahtany et al. 

(2013) biologisk mångfald som en viktig aspekt. Andra aspekter kopplat till ekosystemens 

bevarande är optimering av landanvändning och anpassning till ekosystemens lokala 

                                                             
3 Avfallshierarkin beskriver en prioriteringsordning för avfallshantering som fastställs inom ramen för 
avfallsdirektivet. Prioriteringsordningen för hantering av avfallet enligt avfallsdirektivet är: 1. 
Förebyggande. 2. Återanvändning. 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning (exempelvis 
energiåtervinning). 5. Bortskaffande. (Naturvårdsverket, 2013) 
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förutsättningar (AlQahtany et al., 2013). För att säkerställa uppfyllandet av definitionen av den 

hållbara staden krävs vidare att kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov 

inte får äventyras vilket innebär att även ekosystemens långsiktiga överlevnad måste 

säkerställas. För att minska den negativa miljöpåverkan på ekosystemen inkluderas parametern 

ekosystem i ramverket.    

5.1.2. Social hållbarhet 

Ett sätt att definiera social hållbarhet är att utgå från Maslows (1943) behovstrappa. 

Behovstrappan består av fem trappsteg (se Figur 2) där det översta trappsteget i behovstrappan 

representerar en människa som känner livsglädje och har möjlighet till personlig utveckling och 

självförverkligande (Maslow, 1943). I en socialt hållbar stadsdel bör detta vara aspekter som är 

viktiga att sträva efter avseende invånarnas välbefinnande. För att nå det översta trappsteget 

krävs dock att behoven i de underliggande trappstegen är uppfyllda (Maslow, 1943). I en socialt 

hållbar stadsdel bör det även finnas en strävan efter att uppfylla dessa behov. Den hållbara 

stadsdelen bör således möjliggöra tillfredsställelse av samtliga fem delar. 

 

Figur 2. Figuren visar en egen tolkning av Maslows behovstrappa (Maslow, 1943). Behoven i ett underliggande 
trappsteg måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att uppfylla behoven i ett ovanliggande trappsteg. 

Tillgången till bostäder till ett rimligt pris är en viktig aspekt av social hållbarhet enligt flera 

författare (Agyeman & Angus, 2010; Egger, 2006). Agyeman och Angus (2010) nämner även 

tillgång till bra mat och vatten till en rimlig kostnad som viktiga aspekter av social hållbarhet. 

För att säkerställa uppfyllandet av det första trappsteget i Maslows behovstrappa (se Figur 2) 

inkluderas därav parametern mat och bostad i ramverket.  

1. Fysiska behov      
De mest grundläggande mänskliga behoven så som sömn, mat, värme etc. 

2. Trygghet 
Människan har behov av trygghet, både i form av säkerhet kopplat till omvärlden och i 

form av stabilitet och struktur i vardagen. 

3. Gemenskap och samhörighet 
Människan har ett behov av att känna tillhörighet och gemenskap samt 

behöver känna att hon är förstådd och accepterad av omgivningen. 

4. Uppskattning 
Människan behöver känna att hon har kompetens och 

känna sig självsäker och värdefull. 

5. Självförverkligande 
Människan har behov av att utvecklas som 

person och känna engagemang. 
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Trygghet och säkerhet är faktorer som flertalet författare nämner som en viktig del av social 

hållbarhet (AlQahtany et al., 2013; Egger, 2006; Turcu, 2012). I detta sammanhang nämns 

exempelvis åtgärder kopplade till den fysiska säkerheten vid vistelse utanför bostaden. Nära 

kopplat till trygghet är även tillgång till sjukvård vid behov. Flertalet författare nämner detta 

som en viktig faktor kopplat till social hållbarhet (Agyeman och Angus, 2010; AlQahtany et al., 

2013; Egger, 2006). För att säkerställa uppfyllandet av det andra trappsteget i Maslows 

behovstrappa (se Figur 2) inkluderas därav parametrarna säkerhet samt sjukvård och hälsa i 

ramverket. 

Att känna tillhörighet är en viktig faktor för de flesta människor. Agyeman och Angus (2010) och 

Egger (2006) anser att en viktig del av den sociala hållbarheten i en stadsdel är kopplad till lokal 

gemenskap och sammanhållning. Även faktorer kopplade till rättvisa så som jämlikhet 

(AlQahtany et al., 2013) och kulturell mångfald (Turcu, 2012) är viktiga aspekter som kopplar 

till det tredje trappsteget i Maslows behovstrappa (se Figur 2) vilket betonar vikten av att 

människor känner sig accepterade av sin omgivning. Av dessa anledningar inkluderar ramverket 

parametern tillhörighet och rättvisa.  

Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet är något som flera författare anger som en 

viktig del av social hållbarhet (Agyeman & Angus, 2010; AlQahtany et al., 2013; Turcu, 2012). 

Detta är en aspekt som möjliggör uppfyllnad av det fjärde trappsteget i Maslows behovstrappa 

(se Figur 2) vilket betonar vikten av att människor känner sig uppskattade och att deras 

kompetens är värdefull. Av denna anledning inkluderas parametern inflytande och delaktighet i 

ramverket.  

Tillgång till arbete och utbildning förespråkas av AlQahtany et al. (2013), Agyeman och Angus 

(2010), Egger (2006) och Turcu (2012). Tillgång till utbildning och arbete är faktorer som 

kopplar till de två översta trappstegen i behovstrappan (se Figur 2) genom att dessa faktorer 

möjliggör till personlig utveckling, engagemang och känslan av att kunna bidra med sin 

kompetens. Även tillgång till kultur, fritidsaktiviteter och nöjen samt möjlighet till rekreation är 

viktiga aspekter för det mänskliga välbefinnandet (Egger, 2006). För att uppfylla behoven i det 

översta trappsteget i Maslows behovstrappa inkluderas därav parametrarna arbete och 

utbildning samt livskvalitet i ramverket. 

5.2. Systemperspektiv 
När det gäller definition av vad som kan anses vara hållbart eller inte spelar 

systemavgränsningen en viktig roll. Detta ställs särskilt på sin spets när det kommer till hållbara 

stadsdelar vilket är en geografiskt avgränsad del av en stad som ändå i allra högsta grad är 

beroende av sin omgivning. I detta avsnitt ges olika perspektiv på systemavgränsningar som 

lyfts i litteraturen i samband med hållbara städer och stadsdelar. Först presenteras det så 

kallade livscykelperspektivet följt av perspektiv på geografisk avgränsning. Slutligen 

presenteras perspektiv på tidsmässig avgränsning. 

5.2.1. Livscykelperspektiv 

Livscykelanalys är ett verktyg för att kartlägga och kvantifiera en produkts eller process totala 

miljöpåverkan under hela produktens eller processens livscykel från resursutvinning till 

avfallshantering (Baumann & Tillman, 2004). Enligt Vandervyvere och Stremke (2012) är 

livscykelanalys ett verktyg som långsamt börjar tillämpas för att utvärdera den byggda miljön. 

Livscykelanalys tillämpas både vid enstaka byggprojekt och projekt som omfattar hela 
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stadsdelar och främst vid utvärdering av energisystem. På byggnadsnivå medför tillämpning av 

livscykelanalys exempelvis möjlighet att utvärdera om miljöpåverkan för ökad användning av 

isoleringsmaterial kompenseras av den lägre energianvändning ökad isolering medför under 

användningsfasen. 

Att enligt Vandervyvere och Stremke (2012) tillämpa livscykelanalys på stadsdelsnivå medför en 

hög komplexitet eftersom varje aktivitet i staden har sin egen livscykel med sin egna specifika 

miljöpåverkan. Att praktiskt genomföra detta innebär att det krävs många antaganden och 

förenklingar, vilket riskerar att medföra att slutresultatet blir irrelevant. Däremot kan ett så 

kallat livscykelperspektiv med fördel användas på stadsdelsnivå för att undvika problembyten 

och suboptimeringar i planeringen för mer hållbara stadsdelar. Det bör dock betonas att 

livscykelanalys kan vara ett lämpligt verktyg för att utreda miljöpåverkan från valda delar av 

den byggda miljön. Framförallt kan livscykelanalys fungera som ett viktigt verktyg vid 

jämförelse mellan olika lösningar. 

Av denna anledning tillämpas ett livscykelperspektiv i denna rapport där stadsdelens livscykel 

definieras som samtliga aktiviteter under byggnation, drift och rivning. Denna definition stöds 

av HCS (2012) som menar att ett svenskt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar bör 

innefatta planskede, byggskede, förvaltning och vidareutveckling av en stadsdel. 

5.2.2. Konsumtionsperspektiv eller produktionsperspektiv 

När miljöpåverkan från en stad eller stadsdel ska beräknas finns det i huvudsak två 

systemperspektiv att välja mellan. Det ena är det så kallade konsumtionsperspektivet som 

innebär att all miljöpåverkan som orsakas av invånarnas konsumtion eller konsumtion till följd 

av andra aktiviteter i staden eller stadsdelen inkluderas i beräkningen (Kramers et al., 2013). 

Det andra perspektivet är det så kallade produktionsperspektivet vilket enbart tar hänsyn till 

den miljöpåverkan som uppkommer till följd av produktion av produkter och tjänster innanför 

stadens eller stadsdelens gränser. 

Tillämpning av ett konsumtionsperspektiv kan således hävdas ha en vidare systemgräns än 

produktionsperspektivet i och med att hänsyn tas till den globala miljöpåverkan som orsakas av 

stadens aktiviteter, medan denna miljöpåverkan inte inkluderades i produktionsperspektivet. 

Tillämpning av produktionsperspektivet innebär istället att miljöpåverkan från all produktion 

som sker innanför stadens gränser tas i beaktning även om det som produceras inte konsumeras 

av invånarna i staden. Produktionsperspektivet kan således argumenteras ge en snedfördelning 

av miljöpåverkan då invånarna i stadsdelen belastas med miljöpåverkan de själva inte orsakar 

samtidigt som de inte belastas av den miljöpåverkan de orsakar i form av sin konsumtion. 

I den hållbara staden ska inte de mänskliga förutsättningarna i andra delar av världen äventyras 

(se Avsnitt 1.4.1) varför en geografisk avgränsning i enlighet med konsumtionsperspektivet 

antas i denna rapport.  

5.2.3. Ekologiskt fotavtryck 

Nära kopplat till det ovan definierade konsumtionsperspektivet är det ekologiska fotavtrycket. 

Det ekologiska fotavtrycket för ett givet område representerar den ekosystemsareal som krävs 

för att tillgodose det givna området med den mängd resurser som invånarna och aktiviteterna i 

området förbrukar (Hurley, 2007). Det ekologiska fotavtrycket kan användas som ett mått på 

hur stor utsträckning ett områdets konsumtion överskrider ekosystemets 
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regenerationsförmåga. Detta kan i sin tur kopplas till den tidsmässiga avgränsningen i 

definitionen av den hållbara staden (se Avsnitt 1.3.1). 

I den hållbara staden ska inte framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

äventyras. Detta motsvaras av ett ekologiskt fotavtryck som inte överskrider jordens totala 

regenerationsförmåga vilket är den definition av tidsmässig avgränsning som denna rapport 

utgår ifrån.  

5.3. Användarens perspektiv 
Denna del av ramverket utgår från en sammanställning av byggbranschens önskemål som har 

genomförts av projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Projektet HCS har utifrån 

ett antal workshops, seminarier, möten och webbenkäter med ungefär 1 500 aktörer från bland 

annat statliga verk och kommuner samt forskare, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter och 

konsulter tagit fram en sammanställning av branschens önskemål gällande utvecklingen av ett 

svenskt verktyg för hållbarhetscertifieringar av stadsdelar (HCS, 2012). Projektet har 

kategoriserat sammanställningen efter fyra värdeord; gör skillnad, användbart, trovärdigt och 

anpassningsbart. Nedan behandlas respektive värdeord i detalj och underbyggs av relevant 

litteratur inom området. Redogörelserna fokuserar på de önskemål som berör generella verktyg 

och behandlar inte detaljer som specifikt berör certifieringssystem.  

5.3.1. Ett verktyg som gör skillnad 

För att ett verktyg ska göra skillnad bör det leda till en hållbar utveckling (HCS, 2012). Ett 

verktyg som gör skillnad är enligt HCS (2012) ett verktyg som har balans mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna samt hanterar samtliga hållbarhetsdimensioner grundligt och 

integrerat med varandra. Verktygens förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna behandlas 

under den del av ramverket som behandlar hållbarhetsperspektivet (se Avsnitt 5.1). Vidare har 

ett verktyg som gör skillnad ett systemperspektiv och tar hänsyn till effekter på omgivningen 

(HCS, 2012). Dessa aspekter behandlas under systemperspektivet i form av geografisk 

avgränsning, tidsavgränsning och livscykelperspektiv (se Avsnitt 5.2). 

Enligt HCS (2012) har ett verktyg som gör skillnad tydligt definierade ambitionsnivåer där den 

lägsta nivån speglar överensstämmelse med relevant lagstiftning och andra relevanta 

grundläggande krav, medan den högsta nivån speglar en hög genomförbar målsättning. 

Möjlighet att välja ambitionsnivå skulle även kunna kopplas till värdeordet användbar. Olika 

användare och situationer har olika förutsättningar och möjlighet till val av ambitionsnivå gör 

att verktyget blir användbart i ett bredare spektrum av situationer. Av dessa anledningar är 

möjlighet till val av ambitionsnivå en viktig parameter att ta hänsyn till vid analys av verktygen. 

Vidare är ett verktyg som gör skillnad ett verktyg som uppmuntrar till samverkan och 

engagemang mellan berörda aktörer under både vidareutveckling och användning av systemet 

(HCS, 2012).  Aktörssamverkan är viktigt eftersom det bland annat säkerhetsställer politiskt 

engagemang samt uppdagar eventuella målkonflikter (Lombardi et al., 2010). Av denna 

anledning är integrerad planering en viktig parameter att ta hänsyn till vid analys av verktygen.   

Slutligen uppmuntrar ett system som gör skillnad till innovationer. Detta är dock inget som 

uttryckligen behandlas vid analys av verktygen eftersom detta anses falla utanför 

hållbarhetsperspektivet, systemperspektivet och användarperspektivet. 
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5.3.2. Ett användbart verktyg 

En faktor som är viktig för verktygets genomslagskraft på marknaden är verktygets 

användbarhet (HCS, 2012). Ett användbart verktyg är enligt HCS (2012) ett system som bidrar 

till en hållbar stadsutveckling samt är välstrukturerat och lättförståeligt. Det senare innebär att 

systemet ska ha en jämn detaljeringsgrad, strukturerad uppdelning och tydlig ansvarsfördelning 

samt är lätt att använda i praktiken och är anpassningsbar för användning av olika aktörer och 

vid olika tidpunkter. Dessa aspekter behandlas i ramverket i form av parametrarna struktur, 

ansvarsfördelning respektive tillämpningsområden. 

Ett användbart verktyg kunna användas av en bred målgrupp, vilket innebär att verktyget ska 

medföra en rimlig kostnad och administrationsbörda för samtliga aktörer (HCS, 2012). Av denna 

anledning är tillgänglighet och administration viktiga parametrar att ta hänsyn till vid analys av 

verktygen. Vidare bör ett användbart verktyg inkludera manualer med välskrivna anvisningar 

och datorverktyg som underlättar användningen av systemet (HCS, 2012). Av denna anledning 

är förekomsten av stödjande dokumentation och verktyg en viktig parameter att ta hänsyn till. 

Vidare ska ett användbart verktyg ha en lokal förankring vilket innebär att det ska fungera som 

ett hjälpmedel för att uppnå nationella, regionala och lokala målsättningar och utnyttja befintliga 

utredningar (HCS, 2012). Systemet ska ha en tydlig koppling till svensk planprocess och 

säkerhetsställa en organisatorisk styrning. Haapio (2012) och Berardi (2013) menar att 

hållbarhetsbedömningssystem generellt har en stark koppling till landet där verktyget har 

utvecklats. Verktygen påverkas bland annat av rådande lagstiftning, standarder, normer och 

byggkultur i det aktuella landet (Haapio, 2012), vilket i sin tur kan begränsa användningen i 

andra länder (Berardi, 2013). Detta tillsammans med önskemålen ovan om att ett användbart 

verktyg ska vara anpassat till svenska förhållanden medför att nationalitet en viktig parameter 

att ta hänsyn till vid analys av verktygen. 

Slutligen så menar HCS (2012) att verktygets krav i så stor utsträckning som möjligt ska vara 

utformade som funktionskrav som säger vad som ska uppnås utan precisering av hur det ska 

uppnås. De menar att detaljstyrning riskerar att leda till tekniska inlåsningar och hämma 

utvecklingen. Dock skulle en övergripande vägledning kring hur målsättningarna kan uppnås, i 

kombination med vad som är viktigt att uppnå, dock kunna hävdas ha en poäng genom att det 

kan leda till förenkling av tillämpningen av verktyget. Oavsett om målstyrda krav enligt HCS 

modell eller detaljstyrning föredras så har verktygens kravformulering inverkan på verktygets 

resultat. Av denna anledning är kravformulering en viktig aspekt att ta hänsyn till vid analys av 

verktygen vilken behandlas under parametern generellt innehåll. 

5.3.3. Ett trovärdigt verktyg 

En annan viktig framgångsfaktor är verktygets trovärdighet (HCS, 2012). Ett trovärdigt verktyg 

är enligt HCS (2012) ett verktyg som baseras på svensk lagstiftning och tar hänsyn till svensk 

praxis och normer samt svenska arbetsmetoder och verktyg. Även detta stärker vikten av att ta 

hänsyn till nationalitet vid analys av verktygen (se Avsnitt 5.3.2). 

Vidare är ett trovärdigt verktyg ett verktyg vars bakomliggande organisation har en trovärdig 

bakomliggande organisation (HCS, 2012). Detta är även något som bekräftas av Ismail et al. 

(2012) vilka menar att verktygets ursprung är en viktig faktor för verktygsanvändare vid val av 

verktyg. Av denna anledning är den bakomliggande ansvariga organisationen en viktig 

parameter att ta hänsyn till.  
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En viktig aspekt för verktygsanvändare vid val av verktyg är verktygets utvecklingsprocess 

(Ismail et al., 2012). Ett trovärdigt verktyg är enligt HCS (2012) ett verktyg som baseras på 

aktuell forskning och kunskap och som uppdateras regelbundet. Vidare har verktyget en tydlig 

referenshantering och arbetar löpande med kvalitetssäkring. Det senare innebär att verktyget 

ställer krav på ständig förbättring och att indikatorer för uppföljning är tydligt definierade samt 

att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna som deltar i projektet. Av denna 

anledning är uppdateringsfrekvens, transparens, kontinuitet respektive ansvarsfördelning viktiga 

parametrar att ta hänsyn till vid analys av verktygen.  

Slutligen har ett trovärdigt verktyg ett långsiktigt tidsperspektiv och tydliga regler kring hur 

stadsdelen får avgränsas (HCS, 2012). Dessa aspekter behandlas under systemperspektivet i 

form av tidsavgränsning och geografisk avgränsning (se Avsnitt 5.2). 

5.3.4. Ett anpassningsbart verktyg 

Det sista värdeordet handlar om anpassningsbarhet (HCS, 2012). Anpassningsbarhet är viktigt 

eftersom olika platser står inför olika typer av hållbarhetsutmaningar (Kyrkou & Karthaus, 

2011). Enligt HCS (2012) är ett anpassningsbart verktyg ett verktyg som är tillämpningsbart i 

både nya och befintliga stadsdelar samt stadsdelar med olika storlek, urbaniseringsgrad, 

funktion och klimatförhållanden. Vidare ger ett anpassningsbart verktyg möjlighet till 

lokalanpassning. Detta innebär att tillämpningsområden och lokalanpassning är viktiga 

parametrar att ta hänsyn till vid analys av verktygen.  

5.4. Ramverk för utvärdering av verktyg 
Utifrån de ovanstående tre avsnitten (se Avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3) har följande ramverk (se Tabell 

2) tagits fram vilket ligger till grund för den jämförande analysen av de verktyg som valdes ut i 

Avsnitt 4.3. Nedan ges en beskrivning av respektive parameter i ramverket. 
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Tabell 2. Sammanställning av ramverket som används för utvärdering av verktygen. Ramverket består av nio delar 
där den första syftar till att ge en översiktlig beskrivning av verktyget, den andra berör systemperspektivet, den tredje 
till femte berör hållbarhetsperspektivet och de sista delarna berör användarperspektivet. 

Beskrivning av verktyget 

 Typ av verktyg 

 Ansvarig organisation 

 Generellt innehåll 

Systemperspektiv 

 Livscykelperspektiv 

 Geografisk avgränsning 

 Tidsavgränsning 

Ekologisk hållbarhet 

 Resursanvändning 

 Avfallshantering 

 Klimat 

 Föroreningar 

 Ekosystem 

Social hållbarhet 

 Mat & bostad 

 Säkerhet 

 Sjukvård  & hälsa 

 Tillhörighet & rättvisa 

 Delaktighet & inflytande 

 Arbete & utbildning 

 Livskvalitet 

Ekonomisk hållbarhet 

 Förekomst 

 Utsträckning 

Aktörssamverkan 

 Integrerad planering 

 Ansvarsfördelning 

Användarvänlighet 

 Struktur 

 Stödjande dokumentation och verktyg 

 Tillgänglighet 

 Administration 

Trovärdighet 

 Uppdateringsfrekvens 

 Transparens 

 Kontinuitet 

Flexibilitet 

 Ambitionsnivå 

 Lokalanpassning  

 Tillämpningsområden  

5.4.1. Beskrivning av verktyget 

Den första delen i ramverket syftar till att ge en övergripande beskrivning av verktyget. De 

första punkterna avser att ge en beskrivning av vilken organisation som står bakom verktyget 

samt vilken kategori verktyget tillhör (se Avsnitt 4.1.2). Därefter beskrivs verktygets generella 

innehåll i form av uppbyggnad, struktur och kravformulering. Denna del avser att svara på 

frågorna: ”när ska verktyget användas?”, ”hur används verktyget?” samt ”vilket resultat 

genererar verktyget?”. 

5.4.2. Systemperspektiv 

Denna del syftar till att avgöra om och i så fall vilket systemperspektiv verktyget förespråkar 

med avseende på hållbarhet i en stadsdel. Detta görs genom att utreda om tillämpningen av 

verktygen medför att hänsyn tas till samtliga delar av en stads livscykel. Därefter bedöms om 
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och i så fall hur verktyget beaktar den geografiska avgränsningen. Åtgärder för att uppnå 

hållbarhet i den specifika stadsdelen får inte leda till minskade möjligheter att uppnå hållbarhet 

i andra delar av världen. Slutligen bedöms verktygets syn på tidsavgränsning. Åtgärder som 

föreslås för den hållbara stadsdelen får inte leda till att framtida generationers möjlighet till 

försörjning minskas.  

5.4.3. Ekologisk hållbarhet 

Resursanvändning syftar till att bedöma om verktyget inkluderar resurseffektivitet, minskad 

resursanvändning, användning av förnybara resurser samt användning av giftfria material i sin 

vägledning för att utveckla hållbara stadsdelar. Inom ramen för parametern avfallshantering 

genomförs en bedömning av om verktyget inkluderar avfallsminimering och slutna kretslopp, 

exempelvis genom tillämpning av avfallshierarkin. Parametern klimat syftar till att utreda om 

verktyget sätter särskilt fokus på klimatfrågan och prioriterar åtgärder för att minska utsläpp av 

klimatpåverkande gaser. Parametern föroreningar syftar till att utreda i vilken utsträckning 

verktygen bidrar till att minska luft, mark och vattenföroreningar samt buller. 

Vidare syftar parametern ekosystem i första hand till att bedöma i vilken utsträckning verktyget 

tar hänsyn till ekosystemens långsiktiga överlevnad och regenerationsförmåga. Detta görs bland 

annat genom att utreda om verktyget förespråkar åtgärder som bevarar, alternativt inte 

försämrar, den biologiska mångfalden. Vidare undersöks i vilken utsträckning verktyget tar 

hänsyn till de lokala ekologiska förutsättningarna på platsen för den hållbara stadsdelen samt 

om marken utnyttjas på ett optimalt sätt.  

5.4.4. Social hållbarhet 

Mat och bostad syftar till att bedöma om verktyget tar hänsyn till att det i stadsdelen ska finnas 

mat och bostäder tillgängligt till rimliga priser för invånare av olika samhällsklasser. Även den 

geografiska närheten till livsmedelsbutiker bedöms.  Parametern säkerhet avser bedöma om 

verktyget tar hänsyn till att stadsdelarna ska vara en säker och trygg miljö att leva i, såväl för 

småbarnsfamiljer som för pensionärer. Sjukvård och hälsa syftar till att bedöma om verktyget 

prioriterar tillgången till sjukvård vid utvecklingen av stadsdelen, till exempel via tillgång till 

vårdcentral nära bostaden samt om människors hälsa och välmående på annat sätt prioriteras. 

Vidare syftar parametern tillhörighet och rättvisa till att bedöma om verktyget prioriterar 

jämlikhet och jämställdhet vid utvecklingen av hållbara stadsdelar. Vidare bedöms om verktyget 

behandlar invånarnas möjlighet till att känna gemenskap och social förankring, till exempel via 

gemensamma mötesplatser i vardagen. Tills sist bedöms även, inom ramen för denna parameter, 

om värde sätts vid kulturell mångfald.   

Slutligen syftar parametern delaktighet och inflytande till att bedöma om verktyget uppmuntrar 

till invånarnas delaktighet i utvecklingen av den hållbara stadsdelen. Vidare avser parametern 

utbildning och arbete bedöma om verktyget skapar möjligheter till utbildning och arbete för alla 

invånare i stadsdelen samt om tillgängligheten till skolor och arbete är god.  Parametern 

livskvalitet avser bedöma invånarnas möjlighet till rekreation och tillgång till fritidsaktiviteter i 

form av kultur, nöjen, sport etc.  

5.4.5. Ekonomisk hållbarhet 

På grund av avgränsningen som gjorts avseende ekonomisk hållbarhet bedöms enbart om och i 

så fall i vilken utsträckning verktyget beaktar ekonomisk hållbarhet. 
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5.4.6. Aktörssamverkan 

Denna del av ramverket behandlar aktörssamverkan. Detta bedöms genom att se om verktyget 

uppmuntrar till aktörssamverkan och i så fall på vilket sätt, och genom att titta på om verktyget 

ger anvisningar om ansvarsfördelning eller om detta är upp till användaren.  

5.4.7. Användarvänlighet 

Denna del av ramverket behandlar verktygets användarvänlighet. Detta bedöms genom att titta 

på verktygets uppbyggnad och se om det har en lättförståelig och pedagogisk struktur. Vidare 

behandlas förekomsten av stödjande dokumentation och verktyg. Den tredje punkten handlar 

om tillgänglighet vilket dels handlar om verktyget är fritt tillgängligt eller om det kräver en 

licens och i så fall vad licensen kostar, dels handlar om verktyget kräver utbildning eller att en 

extern part involveras och i så fall kostnad associerad med detta. Slutligen bedöms om verktyget 

innebär en hög tidsmässig och administrativ börda för användaren. 

5.4.8. Trovärdighet 

Denna del berör verktygets trovärdighet. Detta bedöms genom att se hur ofta verktyget 

uppdateras och när den senaste uppdateringen skedde. Vidare bedöms verktyget trovärdighet 

genom att titta på verktygets transparens. Detta genomförs genom att titta på omfattningen av 

verktygets referenshantering och om referenserna har vetenskaplig grund. Slutligen bedöms om 

verktyget uppmuntrar till ständig förbättring och om det finns en kontinuitet i verktygets 

användning eller om tillämpningen är statisk.  

5.4.9. Flexibilitet 

Den sista delen handlar om anpassningsförmåga. Detta bedöms genom att se om verktyget 

behandlar en eller flera ambitionsnivåer. Vidare bedöms om verktyget ger användaren möjlighet 

till lokalanpassning genom att exempelvis lägga till nytt innehåll eller anpassa befintligt innehåll. 

Slutligen bedöms om verktyget kan tillämpas på olika typer av stadsdelsprojekt såsom 

utveckling av befintliga områden eller anläggning av nya områden samt utveckling av områden 

av olika storlek, funktion och geografisk placering. 

6. Analys av verktyg 
I detta kapitel beskrivs de tre utvalda verktygen (se Avsnitt 4.3) utifrån det givna ramverket (se 

Avsnitt 5.4). Därefter genomförs en jämförande analys av verktygen, även denna med 

utgångspunkt från ramverket.  

6.1. BREEAM Communities Bespoke International 
I detta avsnitt presenteras bedömningen av BREEAM Communities. Bedömningen utgår från den 

information som finns tillgänglig i den tekniska manualen (BRE Global Limited, 2013).   

6.1.1. Beskrivning av verktyget 

BREEAM Communities erbjuder en tredjepartcertifiering och är således ett certifieringsverktyg. 

Verktyget tillhandahålls av organisationen BRE Global, vilket är ett oberoende certifieringsorgan 

(BRE Global, u.å), och är i sin ursprungliga version anpassad till engelska förhållanden. 

Versionen BREEAM Communities Bespoke International används för certifiering i länder utanför 

Storbritannien, genom en så kallad bespoke- process.  
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Verktyget är indelat i tre steg. Steg 1 omfattar utveckling av strategier och riktlinjer. I detta steg 

genomförs ett antal utredningar som sedan ligger till grund för de två nästkommande stegen. 

Syftet är att utreda problem och möjligheter kopplat till stadsdelen som ska utvecklas samt 

stadsdelens påverkan på omgivningen. Steg 2 omfattar stadsdelens struktur, det vill säga hur 

utformningen av stadsdelen bör se ut. Steg 3 i sin tur behandlar detaljplanering av stadsdelen 

som ska utvecklas. Till vart och ett av de tre stegen hör ett antal kriterier. Totalt omfattar 

BREEAM Communities 40 kriterier varav några är obligatoriska medan andra är frivilliga. I 

fortsättningen kan läsaren utgå från att de kriterier som presenteras är frivilliga om inget annat 

framgår av texten. För varje kriterium kan olika antal poäng samlas in. För de frivilliga 

kriterierna är det fritt för användarna att välja vilka kriterier som de vill samla poäng på. Det ges 

inga extra poäng för bredd före djup eller vice versa. Obligatoriska kriterier ger inga poäng. I 

manualen beskrivs vad som krävs för att uppnå ett visst antal poäng. Detta kan inkludera 

aspekter som att en utrednings behöver göras, en plan måste tas fram, konsultation måste göras 

eller att hänsyn måste tas till vissa aspekter.  

De 40 kriterierna är indelade i fem undergrupper; delaktighet, socialt och ekonomiskt 

välbefinnande, resurshållning och energi, markanvändning och ekologi samt transport och 

resande. De olika undergrupperna och dess underliggande kriterier har olika viktning. Beroende 

på hur många poäng som samlats in för de olika kriterierna samt dess viktning kan sedan en 

slutpoäng för projektet beräknas som avgör vilket betyg stadsdelen som utvecklats får. Inom 

BREEAM Communities finns sex olika betygsnivåer; enastående, utmärkt, mycket bra, bra, 

godkänt och icke godkänt. 

6.1.2. Systemperspektiv 

I den tekniska manualen för BREEAM Communities nämns inget specifikt angående verktygets 

systemperspektiv. Detta får således utläsas mellan raderna. Till viss del tas stadsdelens hela 

livscykel hänsyn till. Detta gäller exempelvis kriteriet som syftar till att stadsdelen ska utvecklas 

på ett sådant sätt att avfallsmängderna minskar under både konstruktion och drift av 

stadsdelen. Vidare ska livscykelberäkningar avseende koldioxidutsläpp från olika energisystem 

genomföras vid utvecklingen av energistrategin, vilket innebär att viss hänsyn även tas till 

utsläpp som sker utanför stadsdelens gränser. Avseende den tidsmässiga avgränsningen 

behandlar ett av kriterierna stadsdelens flexibilitet och anpassningsförmåga för framtida 

förändringar. Kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov behandlas inte 

specifikt. Dock kan det anses att systemet indirekt tar hänsyn till detta genom krav på 

exempelvis resurseffektivitet och användning av förnybara energikällor. 

6.1.3. Ekologisk hållbarhet 

Flertalet kriterier i BRREAM Communities behandlar aspekten resursanvändning.  Det 

obligatoriska kriteriet ”energy strategy” syftar till att minska energibehovet och användningen 

av energi. Även användning av förnybara energikällor behandlas inom ramen för detta 

kriterium. Det obligatoriska kriteriet ”water strategy” behandlar minskad och effektivare 

användning av vatten. Ett annat kriterium som är kopplat till resurser är kriteriet ”low impact 

materials” vilket syftar till användning av giftfria material. Resurseffektivitet behandlas av ett 

eget kriterium, nämligen ”resource efficiency”. Syftet med kriteriet är att resurseffektivitet ska 

uppnås genom att minska avfallet som produceras under konstruktion, drift och rivning av en 

stadsdel. På så sätt överlappar detta kriterium med ramverkets indikator inom avfallshantering. 

Även kriteriet ”existing buildings and infrastructure” kan anses ligga i gränslandet mellan 
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parametrarna resursanvändning och avfallshantering då det syftar till att möjliggöra 

återanvändning av byggnader och infrastruktur.  

Avseende klimat behandlas inte denna aspekt som ett separat kriterium i standarden utan 

berörs under flertalet olika kriterier. Framförallt berörs denna punkt under kriteriet avseende 

framtagande av en energistrategi, ”energy strategy”, vars syfte är att minska utsläppen av 

koldioxid via minskad energianvändning. Ju större minskning av koldioxidutsläppen som 

åstadkoms desto fler poäng erhålls. Andra punkter som indirekt ger positiva effekter på 

utsläppen av växthusgaser är främjande av grön infrastruktur via kriteriet ”green infrastructure” 

samt tillgång till cykelbanor och kollektivtrafik via kriterierna ”cycling network” och ”access to 

public transport”. Vidare syftar kriteriet ”transport carbon emissions” till att minska utsläppen 

från transporter medan anpassning till klimatförändringar berörs som en del av kriteriet 

”adapting to climate change”.  

När det gäller föroreningar så finns det även här ett flertal kriterier som behandlar detta. Enbart 

kriteriet som berör bullerstörningar, ”noise pollution”, är obligatoriskt. I övrigt behandlar 

systemet föroreningar genom kriterierna ”water pollution” som berör vattenföroreningar, ”light 

pollution” som berör ljusföroreningar samt ”transport carbon emissions” som syftar till att 

minska föroreningarna från transport.  

Även när det gäller ekosystemen finns det inom BREEAM Communities flera kriterier som 

behandlar detta. Huvudsakligen berörs ekosystemens bevarande under det obligatoriska 

kriteriet ”ecology strategy” som handlar om att skydda de naturliga ekosystemen och 

biodiversiteten vid utvecklingen av en ny stadsdel. Detta kriterium kompletteras av det kriteriet 

”enhancement of ecological value” vilken utvärderar om det ekologiska värdet förstärkts i 

samband med utvecklingen av en stadsdel. Anpassning till lokala förutsättningar berörs under 

kriteriet ”landscape”. Detta kriterium syftar till att placeringen av funktioner och konstruktioner 

ska anpassas till de lokala förutsättningarna samt att befintliga grönområden ska utnyttjas där 

så är möjligt. När det gäller markanvändning behandlas detta under det obligatoriska kriteriet 

”land use”. Ju mindre oexploaterad mark som behöver användas vid utvecklingen av en stadsdel, 

desto fler poäng erhålls för detta kriterium. Fokus ligger även på att utreda eventuella 

markföroreningar.  

6.1.4. Social hållbarhet 

När det gäller mat och bostad behandlas tillgången till bostäder i olika prisklasser inom ramen 

för kriteriet ”housing provision”. Tillgång till mat i närområdet är inget som behandlas specifikt 

men hamnar indirekt under kriteriet ”delivery of services, facilities and amenities” vilket syftar 

till att det ska finnas tillgång till nödvändiga faciliteter inom gångavstånd från bostaden. 

Säkerhet behandlas under kriteriet ”design review” vilket delvis syftar till att ta hänsyn till 

säkerhet vid utformningen av stadsdelen samt säkerhet i bostäderna. Vidare syftar kriteriet 

”safe and appealing streets” till att skapa säkra och tilltalande gator.   

Sjukvård och hälsa behandlas inte specifikt, men tillgång till sjukvård på ett rimligt avstånd från 

bostaden behandlas indirekt under kriteriet ”delivery of services, facilities and amenities”. Det 

finns inget kriterium som behandlar hur god hälsa hos invånarna ska uppnås. När det gäller 

tillhörighet och rättvisa syftar kriteriet ”housing provision” till att minska social orättvisa och 

främja samhörighet genom tillgång till olika typer av bostäder. Vidare syftar kriteriet ”Inclusive 

design” till att skapa ett integrerat samhälle via en byggd miljö som optimerar tillgängligheten 



32 
 

för så många nuvarande och framtida invånare som möjligt. Kriteriet ”public realm” uppmuntrar 

till social interaktion genom att skapa ytor för möten i det offentliga rummet. 

BREEAM Communities sätter stor vikt vid invånarnas delaktighet i beslutsprocessen. Invånarna 

ska ha möjlighet att påverka utvecklingen inom samtliga tre steg. Inflytande och delaktighet 

behandlas även under det obligatoriska kriteriet ”consultation and engagement”. Angående 

arbete och utbildning finns det ett specifikt kriterium, ”training and skills”, för främjandet av 

personlig utveckling via tillgång till arbete och utbildning. Livskvalitet i form av möjlighet till 

rekreation och tillgång till fritidsaktiviteter är inget som behandlas specifikt inom ramen för 

BREEAM Communities. 

6.1.5. Ekonomisk hållbarhet 

Verktyget behandlar ekonomisk hållbarhet genom att kräva att en utredning görs angående de 

lokala behoven och möjligheterna. Vidare ska lösningar i utformningen av stadsdelen som bidrar 

till att skapa fler jobb främjas. Något specifikt fokus på ekonomisk hållbarhet finns således inte 

inom BREEAM Communities utan tyngdpunkten ligger på social och ekologisk hållbarhet. 

6.1.6. Aktörssamverkan 

Aktörssamverkan främjas via de konsultationsprocesser som krävs under utvecklingen av 

stadsdelen. Det är viktigt att lokala aktörer och invånare i området deltar i utvecklingen av 

stadsdelen. Dock specificeras inte vilka aktörer som är viktiga att ha med i 

konsultationsprocessen. Det finns heller inga specifika direktiv kring ansvarsfördelning.  

6.1.7. Användarvänlighet 

All information för att kunna använda BREEAM Communities vid utvecklingen av en stadsdel 

finns samlat i en teknisk manual för verktyget. I manualen hänvisas inte till någon stödjande 

dokumentation eller verktyg som kan vara till hjälp för användaren. Detta är dock inget som 

anses vara nödvändigt då det är lätt att förstå bedömningen av de olika kriterierna. Eventuellt 

hade ett databaserat verktyg underlättat betygsbedömningen eftersom sammanräkningen inte 

är helt enkel. Poängräkningen genomförs dock av den certifierande konsulten och är inte något 

som är avsett för klienten att göra.  

Den tekniska manualen är ett dokument på ca 200 sidor vilket gör att det kan anses vara ganska 

mastigt att ta sig igenom. Manualen har dock en logisk struktur och det är lätt att förstå vad de 

olika delarna innehåller. Det är tydligt hur bedömningen av de olika kriterierna görs samt vad 

som måste göras för att få olika antal poäng.  

Manualen för BREEAM Communities är ett fritt tillgängligt dokument vilket medför att det skulle 

vara möjligt att använda sig av verktyget även utan certifiering. BRE Global står dock inte för att 

syftet med verktyget uppfylls om bedömningen av kriterierna inte görs av en tredje part. Det är 

mycket troligt att verktyget innebär en hög administrativ börda för klienterna eftersom flertalet 

utredningar måste göras och planer och strategier måste upprättas. Varje område som utreds 

måste även dokumenteras. 

6.1.8. Trovärdighet 

Angående verktygets trovärdighet så finns det inga referenser i den tekniska manualen. Det är 

således svårt att bedöma trovärdigheten i verktyget. Det framgår inte hur ofta uppdatering av 

verktyget görs. Det finns heller ingen uttalad uppmuntran till ständig förbättring utan det enda 

som finns är instruktioner kring är vad som ska göras i samband med utvecklingen av 
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stadsdelen för att få ett visst antal poäng. Ett par av kriterierna omfattas av uppföljning men det 

finns inga generella krav angående uppföljning efter det att en BREEAM-certifiering har utdelats. 

6.1.9. Flexibilitet 

Angående verktygets flexibilitet så är enbart vissa kriterier är obligatoriska. För de kriterier som 

inte är obligatoriska är det upp till användaren att välja vilka kriterier som ska uppfyllas för att 

nå önskad mängd poäng. Flera olika betygsnivåer finns tillgängliga vilket medför en möjlighet att 

själv välja ambitionsnivå. Utifrån vad som framgår av den tekniska manualen finns det inga 

möjligheter att anpassa befintligt innehåll. När det gäller anpassning till olika länder görs en 

sådan via en så kallad bespoke-process. Det är dock oklart i vilken utsträckning en sådan 

anpassning görs.  

BREEAM Communities kan användas för olika stadsdelsprojekt. Det nämns att det skulle vara 

möjligt att anpassa verktyget för att vara tillämpbart på befintliga stadsdelar. Så som verktyget 

ser ut i dagsläget är det dock utvecklat för att användas i planerings- och designfasen av 

utvecklingen av en ny stadsdel.  

6.2. SPeAR® - Sustainable Project Apprasial Routine 
I detta avsnitt presenteras bedömningen av SPeAR®. Bedömningen utgår från den information 

som finns tillgänglig i handboken för verktyget (Arup, 2012) samt tillgänglig mjukvara4. Nedan 

hänvisas till kriterierna som ingår i verktyget enligt SPeAR®s egna benämningar, nämligen 

kärnindikatorer och kompletterande indikatorer.  

6.2.1. Beskrivning av verktyget 

SPeAR® är ett verktyg för hållbarhetsbedömning av projekt och är således ett 

självutvärderingsverktyg då möjlighet till certifiering inte finns. Verktyget är ett 

mjukvarubaserat verktyg som utvecklats av det internationella oberoende organisationen Arup 

(Arup, 2013). Arup består av planerare, ingenjörer, arkitekter etc. vilka erbjuder ett stort utbud 

av byggnadstekniska tjänster.  

Verktyget baseras på 21 kärnindikatorer och elva kompletterande indikatorer. 

Kärnindikatorerna är de indikatorer som alltid bör vara med vid bedömningen av ett projekt och 

finns därför med i grundinställningarna för programmet. Ett aktivt val krävs för att ta bort någon 

av kärnindikatorerna vid bedömningen. De kompletterande indikatorerna är ett antal 

fördefinierade indikatorer som kan väljas till inför bedömningen. Varje indikator delas in i ett 

antal delindikatorer. Även dessa är i sin tur indelade i två grupper; primära och sekundära. 

Samma resonemang gäller för dessa som för kärnindikatorerna och de kompletterande 

indikatorerna.  

Verktyget baseras på fem betygsnivåer; exemplariskt, bästa praxis, bra praxis, minimistandard 

och undermåligt5. Betygen går från mörk grön (exemplariskt) till rött (undermåligt). 

Resultatdiagrammet visualiseras som en piltavla där indikatorerna har tilldelats var sin tårtbit, 

ju närmre mitten desto bättre betyg har en indikator fått. Betyget representeras i piltavlan även 

av en av de ovanstående färgerna.  

                                                             
4 Mjukvaran är tillgänglig för fri användning i 30 dagar via ARUP:s hemsida: http://www.oasys-
software.com/products/environmental/spear.html 
5 Fri översättning från engelska. 

http://www.oasys-software.com/products/environmental/spear.html
http://www.oasys-software.com/products/environmental/spear.html


34 
 

Bedömningen går till på så sätt att användaren av verktyget sätter betyg på respektive 

delindikator. Programmet räknar sedan själv ut helhetsbetyget för varje indikator baserat på 

betygen för respektive del indikator. För att göra bedömningen av vilket betyg en viss 

delindikator bör få beskrivs i programmet vad som krävs för att uppnå högsta respektive lägsta 

betyg. Dessutom finns ett antal frågeställningar till hjälp för att genomföra bedömningen. 

Bedömningen baseras på kvalitativa beskrivningar. För varje delindikator finns ett fält där 

noteringar kan göras i form av exempelvis motivering till val av betyg och referering till 

bevismaterial.  

Utförandet, enligt Arups rekommendationer, kan delas in i ett antal steg: 

1. Initiering av process med involvering av viktiga aktörer 

2. Välj indikatorer för bedömningen 

3. Utför bedömningen 

4. Granskning av resultat av hållbarhetsexpert 

5. Genomgång av resultat och eventuell komplettering av information (en iterativ process) 

6. Skriv rapport med rekommendationer kring projektets förbättringsmöjligheter 

6.2.2. Systemperspektiv 

I det första steget i utförandet sätts projektets systemgränser. Dessa avser den fysiska 

geografiska avgränsningen, avgränsning avseende global påverkan, på vilken nivå bedömningen 

görs (projektnivå, regional eller nationell nivå) samt hur många faser av projektet som ska 

bedömas. Det krävs således ett aktivt beslut av användaren kring inom vilket systemperspektiv 

bedömningen ska göras. Avseende den tidsmässiga avgränsningen berörs detta enbart i form av 

vilka faser av projektet som kommer att bedömas, vilket ramverket hänvisar till som 

livscykelperspektiv (se Avsnitt 5.4.2). 

6.2.3. Ekologisk hållbarhet 

Resursanvändning behandlas inom ramen för kärnindikatorerna ”energy” och ”materials”. Dessa 

inkluderar minskad energianvändning, effektiv energianvändning samt minskad och effektiv 

materialanvändning. Under kärnindikatorn ”energy” behandlas även användningen av förnybara 

energikällor. Användning av förnybara energikällor hamnar även under en av de 

kompletterande indikatorerna, ”energy generation”. Effektiv och minskad vattenanvändning 

hanteras inom ramen för kärnindikatorn ”water”.  

Kärnindikatorn ”waste” berör parametern avfallshantering. Denna indikator inkluderar design 

för minskad avfallsgenerering samt särskild hantering av komposterbart och farligt avfall. Vad 

gäller återanvändning och återvinning tas detta upp under kärnindikatorn ”materials” där 

användningen av återvunnet material premieras. Vidare inkluderas detta även som en del av den 

avfallsplan som ska tas fram inom ramen för kärnindikatorn ”waste”. 

Klimatförändring hanteras som en egen kärnindikator, ”climate change”. Inom ramen för denna 

indikator ska klimatförändringarnas sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan utredas 

och en plan för hantering av koldioxidutsläpp ska upprättas. Inom ramen för denna indikator 

behandlas även sänkor för koldioxid. Detta inkluderar i vilken omfattning utvecklingen av ett 

område har påverkan på skogsområden eller andra koldioxidsänkor.  

När det gäller föroreningar behandlas vattenföroreningar och markföroreningar inom ramen för 

kärnindikatorerna ”water” respektive ”soil and land”, medan luftföroreningar behandlas i form 
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av en egen kärnindikator, ”air quality”. Inom ramen för denna indikator utvärderas i vilken 

utsträckning projektet tar hänsyn till luftkvaliteten samt om projektet i sig bidrar till försämring 

av luftkvaliteten. Buller och vibrationer behandlas separat i form av en kompletterande 

indikator, ”noise and vibration”.  

Avseende ekosystem behandlas detta enbart via kärnindikatorn ”biodiversity”, vilken inkluderar 

bevarande av arter och förbättring av den lokala biodiversiteten. Markanvändning behandlas 

enbart inom ramen för den kompletterande indikatorn ”food and agriculture”.   

6.2.4. Social hållbarhet 

När det gäller mat och bostad behandlas inget av detta specifikt. Tillgång till faciliteter som 

exempelvis detaljhandel behandlas dock under kärnindikatorn ”community facilities”. Avseende 

överkomliga priser är detta en del som inkluderas under kärnindikatorn ”equality”. Denna 

indikator beaktar hänsynstagandet till låginkomsttagare samt i vilken utsträckning dessa 

grupper kommer ha möjlighet att bosätta sig i stadsdelen. 

Säkerhet hanteras under kärnindikatorn ”form and space” där bland annat hänsyn tas till 

upplysta ytor under natten.  När det gäller sjukvård och hälsa behandlas tillgången till sjukvård 

inom ramen för kärnindikatorn ”community facilities”. När det kommer till invånarnas hälsa 

behandlas detta inom ramen för kärnindikatorn ”health and wellbeing” i form av bland annat 

tillgång till en god och hälsosam inomhusmiljö. 

Avseende rättvisa hanteras detta främst under kärnindikatorn ”equality”. Denna indikator 

hanterar bland annat design för att uppnå jämlikhet i samhället. Tillhörighet i samhället och 

social förankring hanteras under kärnindikatorn ”health and wellbeing”. Indikatorn inkluderar 

bland annat sociala nätverk, gemenskap i samhället samt tillgång till grönområden. Inom ramen 

för denna indikator beaktas även projektets möjligheter att förena via projektet nytillkomna 

invånare och befintliga invånare. Kopplat till denna punkt finns även kärnindikatorn ”culture” 

som inkluderar respekt för kulturell identitet, kulturell mångfald samt tillgång till kulturella och 

religiösa anläggningar.  

När det kommer till invånarnas inflytande och delaktighet i projektet behandlas detta inte av 

någon indikator. Utbildning behandlas under kärnindikatorn ”community facilities”. Indikatorn 

beaktar exempelvis tillgång till och kostnad för utbildning. Arbete behandlas under en egen 

kärnindikator, nämligen ”employment and skills”. Denna indikator beaktar exempelvis 

projektets bidrag till skapandet av nya jobb. Avseende livskvalitet behandlas tillgång till 

fritidsaktiviteter under kärnindikatorn ”community facilities”.   

6.2.5. Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet behandlas relativt omfattande. Bland annat inkluderar kärnindikatorerna 

under denna kategori skapandet av nya jobb, upphandling, riskhantering, prissättning på 

koldioxid, värde för pengarna, tillgång till kapital och mycket mer. 

6.2.6. Aktörssamverkan 

Aktörssamverkan behandlas som en egen kärnindikator, nämligen ”stakeholder engagement”. 

Aktörssamverkan ingår även som en del av första steget i processen där de viktiga aktörerna 

identifieras för att sedan vara med under hela utvecklingsprocessen. Ansvarsfördelning eller 

vilka aktörer som bör involveras specificeras inte. 
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6.2.7. Användarvänlighet 

SPeAR® är ett mjukvarubaserat verktyg vilket innebär att tillgång till mjukvaran krävs för att 

kunna använda sig av verktyget. Handboken som finns tillgänglig ger en bra inblick i hur 

verktyget fungerar samt ger instruktioner kring hur mjukvaran fungerar. Det finns möjlighet att 

pröva verktyget gratis i 30 dagar, därefter måste en licens köpas. Förutom dataverktyget finns 

även en mobilapplikation som ska underlätta kommunikationen mellan olika aktörer och andra 

som är delaktiga i projektet.  

Att använda sig av mjukvaran är mycket enkelt. Mjukvaran används enbart för att sätta betyg 

och få fram ett resultatdiagram. Övriga steg som ska gås igenom genomförs inte i dataverktyget, 

dessa steg beskrivs istället i handboken. SPeAR® är överlag ett smidigt verktyg att använda för 

den som snabbt vill göra en självutvärdering av hållbarheten i ett stadsplaneringsprojekt.  

6.2.8. Trovärdighet 

Handboken som beskriver hur verktyget ska användas beskriver även hur verktyget har 

utvecklats. Detta inkluderar referens till ett antal olika liknande verktyg som studerats i 

samband med utvecklingen av SPeAR®. Någon direkt referering till vetenskapliga källor görs 

inte i handboken. För att säkerställa att verktyget baseras på bästa praxis inom 

hållbarhetsområdet samt för att säkerställa tillämpbarheten av verktyget i olika delar av världen 

har Arups hållbarhetsexperter från olika delar av världen var delaktiga i processen för 

utvecklingen av verktyget. Verktyget lanserades år 2000 och år 2011 skedde en återlansering 

vilket visar att det sker uppdateringar.  

Då verktyget är ett självutvärderingsverktyg ges inga specifika riktlinjer kring uppföljningen av 

ett projekt. Det nämns dock att verktyget kan användas för att utvärdera ett projekts utfall. 

För att koppla tillbaka till uppbyggnaden av verktyget samt hur bedömningen av varje indikator 

går till kan nämnas att Arup rekommenderar att valet av betyg motiveras och referering till 

bevismaterial görs. Vidare rekommenderas även att en granskning görs av en oberoende 

hållbarhetsexpert för att säkerställa validiteten i resultatet. Hållbarhetsexperten bör även 

granska valet av indikatorer. Detta är dock inte är något som krävs för att verktyget ska fungera 

vilket lämnar ansvaret till användaren att validera resultatet.   

6.2.9. Flexibilitet 

Avseende flexibilitet är det möjligt att anpassa vilka indikatorer som ska ingå vid bedömningen. 

Detta för att möjliggöra tillämpbarhet på olika typer av projekt. Ett test genomförs i början av 

projektet för att få hjälp avseende vilka indikatorer som är relevanta för projektet. Det finns 

även möjlighet att lägga till egna indikatorer om så önskas. 

Vidare är det möjligt att använda verktyget för att utvärdera enbart en av de tre 

hålbarhetsdimensionerna; social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet. Det är även möjligt att få 

ut resultatdiagrammet på en rad olika språk. Som nämnts tidigare innehåller verktyget fem 

betygsnivåer vilket möjliggör för användaren att välja ambitionsnivå.  

6.3. One Planet Living 
Utvärderingen av verktyget One Planet Living utgår från hemsidan för programmet One Planet 

Communities (One Planet Communities, 2013), vilket är ett program för kommuner som vill 
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tillämpa verktyget One Planet Living, samt via det handledande dokumentet till de tio 

principerna som programmet baserar sig på (BioRegional, 2011).  

6.3.1. Beskrivning av verktyget 

Verktyget One Planet Living tillhandahålls av den internationella välgörenhetsorganisationen 

BioRegional. Verktyget baseras på tio hållbarhetsprinciper6 vilka kan tillämpas av såväl 

privatpersoner som av organisationer och kommuner. Verktyget kan klassificeras som ett 

planeringsverktyg då det kräver framtagande av en handlingsplan för hur ett större mått av 

hållbarhet ska kunna uppnås i samhället.   

För tillämpning av One Planet Living inom kommuner finns ett program, One Planet 

Communities. Syftet med programmet är att utveckla ett samhälle där människor kan leva 

hälsosamt och lyckligt utan att deras ekologiska fotavtryck överskrider jordens bärkraft. Det är 

med grund i den tillgängliga informationen för detta program som verktyget One Planet Living 

kommer att beskrivas och utvärderas7. Vidare i rapporten syftar benämningen One Planet Living 

på det tillgängliga anpassade verktyget för kommuner vilket tillhandahålls via hemsidan för 

programmet One Planet Communities (One Planet Communities, 2013).  

När en kommun har valt att ansluta sig till programmet är det första steget att ta fram en 

handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att nå ett större mått av hållbarhet. Som grund 

för de åtgärder som föreslås inom ramen för handlingsplanen ligger de tio 

hållbarhetsprinciperna. Var och en av de tio principerna är kopplade till internationella 

målsättningar inom det eller de områden som principen berör. Som hjälp för utveckling av 

handlingsplanen finns för varje princip en beskrivning av de internationella målsättningarna 

samt One Planet Livings vision inom området. För varje princip ges även en beskrivning av hur 

de internationella målen samt visionen kan uppnås. Detta ska ligga till grund för 

handlingsplanen.  

Handlingsplanen ska ligga till grund för samtliga stadsplaneringsprojekt som genomförs inom 

kommunen, från design och konstruktion till förvaltning och rivning. Handlingsplanen fungerar 

som vägledning vid beslut angående hur hållbarhet ska kunna uppnås vid utvecklingen av ett 

projekt. Handlingsplanen ska anpassas till nationella och lokala förhållanden och ska innehålla 

gemensamma målsättningar inom kommunen samt strategier och riktlinjer för att uppnå dessa. 

Handlingsplanen utgör således ett gemensamt ramverk angående hållbarhetsfrågor inom en 

kommun och fungerar även som en länk mellan kommunen och de olika involverade aktörerna 

och intressenterna.  

                                                             
6 Principerna utgörs av: 1. Noll koldioxidutsläpp. 2. Noll avfall. 3. Hållbara transporter. 4. Hållbara material. 5. 
Lokalt och hållbart livsmedel. 6. Hållbart vatten. 7. Landanvändning och djurliv. 8. Kultur och samhälle. 9. Rättvisa och 

lokal ekonomi. 10. Hälsa och lycka. (BioRegional, 2011) 
7 Anmärkning: BioRegional håller även på att utveckla en verktygslåda för kommuner (One Planet Living, u.å.a). En 

liknande verktygslåda finns i dagsläget tillgänglig för organisationer vilken innehåller: handbok för utvecklandet av en 

handlingsplan, instruktioner för genomförande av en workshop, färdiga mallar för handlingsplanen samt logotyper 

som kan användas för marknadsföring (One Planet Living, u.å.b). Verktygslådan kan användas av vilket företag eller 

organisation som helst runt om i världen och någon granskning av BioRegional görs inte (BioRegional, u.å.). Det 

förefaller rimligt att tro att verktygslådan för kommuner kommer att vara uppbyggd på samma sätt vilket innebär 

möjligheter för kommuner att tillämpa One Planet Livning utan att behöva bli medlemmar och delta i programmet för 

kommuner som finns tillgängligt i dagsläget. Detta har dock inte varit möjligt att få bekräftelse på från BioRegional. 
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När handlingsplanen har tagits fram granskas den av BioRegional. Efter en godkänd 

handlingsplan kan One Planet Living logotypen börja användas. De är de internationella 

målsättningarna kombinerat med nationella och lokala förhållanden som ligger till grund för 

bedömningen av vilken prestationsnivå som krävs för att få en godkänd handlingsplan. 

BioRegional gör även årligen en utvärdering för att utvärdera kommunens arbete med att 

implementera handlingsplanen.  

6.3.2. Systemperspektiv 

One Planet Living anammar konsumtionsperspektivet när de talar om ekologiskt fotavtryck. 

Verktyget strävar bland annat efter att minska de konsumtionsbaserade utsläppen vilket 

inkluderar alla utsläpp som sker under en hel livscykel för en produkt, tjänst eller aktivitet. 

Detta innebär att den geografiska avgränsningen avseende miljöpåverkan sätts på en global 

nivå. När det gäller livscykelperspektivet beaktas flera delar av en stads eller stadsdels livscykel 

då tanken är att handlingsplanen som tas fram ska ligga till grund för alla 

stadsplaneringsprojekt, såväl om de avser nybyggnation som rivning. Tidsavgränsning 

behandlas inte uttryckligen, men indirekt tas hänsyn till framtida generationer med tanke på att 

syftet med verktyget är att uppnå ett samhälle där människors ekologiska fotavtryck inte 

överskrider jordens bärkraft. 

6.3.3. Ekologisk hållbarhet 

Avseende parametern resursanvändning behandlas detta delvis under principen ”zero waste” 

där resurseffektivitet uppmuntras. Effektiv och minskad energianvändning samt användning av 

förnybara energikällor hanteras inom ramen för principen ”zero carbon”. Kopplat till 

resursanvändning finns även principen ”sustainable materials” som fokuserar på användningen 

av giftfria material och material med lågt kolinnehåll. Vidare behandlas även vikten av att 

utforma demonterbara byggnader så att ingående material kan återanvändas. Effektiv 

användning av vatten behandlas inom ramen för principen ”sustainable water”. 

Avfallshantering behandlas under principen ”zero waste”. Denna princip inkluderar tillämpning 

av avfallshierarkin, minimering av avfall generellt och framför allt minimering av avfall som 

måste deponeras.  

När det gäller klimat är detta en aspekt som har stort fokus i One Planet Living. Förutom 

ekologiskt fotavtryck nämns även koldioxidfotavtryck8 och vikten av att minska detta. 

Huvudsakligen behandlas aspekten under principen ”zero carbon”. Detta inkluderar nära 

nollenergi byggnader, energieffektivisering och användning av förnybara energikällor. Vidare 

behandlas klimataspekten inom ramen för principen ”sustainable transport”. En handlingsplan 

för gröna transporter ska upprättas som ska syfta till att bland annat minska behovet av att resa, 

öka möjligheterna för gång- och cykeltrafik samt utveckling av nya gröna tekniker inom 

transportområdet. Aspekten behandlas även under principen ”local and sustainable food” som 

delvis syftar till att minska koldioxid kopplat till produktion och konsumtion av matvaror.  

När det gäller övriga föroreningar behandlas detta enbart i form av vattenföroreningar inom 

ramen för principen ”sustainable water”. Avseende ekosystem behandlas denna aspekt framför 

allt inom ramen för principen ”land use and wildlife”. Aspekter som biodiversitet, biologisk 

produktivitet och bevarande av landskapsbilden inkluderas här. Lokala ekosystem ska även så 

långt det är möjligt bevaras vid utveckling av nya områden.  
                                                             
8 eng. ”carbon footprint” 
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6.3.4. Social hållbarhet 

Avseende mat prioriteras lokalt producerade matvaror samt att tillgång till hållbara matvaror 

ska vara god. Ingen reflektion görs kring rimliga priser för matvaror, dock behandlas rimliga 

priser generellt för invånarna under principen ”equity and local economy”. Tillgång till bostäder 

är inget som behandlas specifikt. Inte heller är säkerhet något som behandlas specifikt under 

någon av de tio principerna. Hälsa och sjukvård behandlas inom principen ”health and 

happiness”, vilken exempelvis handlar om att arbeta med aktiviteter som främjar god hälsa hos 

invånarna.  

Tillhörighet och rättvisa hanteras under två olika principer. Principen ”culture and heritage” 

behandlar tillhörighet, social gemenskap och bevarandet av kulturarv, medan principen ”equity 

and local economy” behandlar rättvisa i samhället i form av bland annat jämställdhet mellan 

olika folkgrupper.  

Delaktighet och inflytande samt arbete och utbildning behandlas under principen ”equity and 

local economy”. Vad gäller livskvalitet inkluderas detta under principen ”health and happiness” 

där stort fokus ligger på att samhället ska erbjuda aktiviteter som bidrar till mänskligt 

välbefinnande. 

6.3.5. Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet behandlas inte inom ramen för One Planet Living baserat på det givna 

ramverket. Detta på grund av att de aspekter One Planet Living kopplar till ekonomisk 

hållbarhet behandlas under social hållbarhet i ramverket (se Avsnitt 5.4). Detta inkluderar 

faktorer som rimliga priser, tillgång till arbete och utbildning för invånarna.  

6.3.6. Aktörssamverkan 

Aktörssamverkan behandlas inte specifikt inom ramen för verktyget, men det nämns att 

handlingsplanen är tänkt att vara en hjälp för att samla olika involverade aktörer kring en 

gemensam målsättning. Det rekommenderas även att innehållet i handlingsplanen tas fram via 

workshops som inkluderar alla involverade parter. Specifika aktörer som bör involveras och 

ansvarsfördelning är dock inte något som verktyget behandlar.  

6.3.7. Användarvänlighet 

Avseende verktygets användarvänlighet är det ett verktyg som inte bidrar till en så stor 

administrativ börda då det enda kravet på dokumentation är den handlingsplan som ska tas 

fram. Som hjälp för att ta fram handlingsplanen finns de internationella målsättningarna samt 

beskrivning av hur dessa kan uppnås. Samtidigt finns möjlighet till anpassning efter lokala 

förutsättningar. Verktyget är fritt tillgänglig att använda för vem som helst, men för att gå med i 

programmet One Planet Communities krävs att kommunen går in i ett medlemskap. Att vara 

med i programmet innebär även att handlingsplanen och arbetet med att implementera 

handlingsplanen granskas av BioRegional. Kostnaden för detta är projektspecifik.  

Vad gäller stödjande dokument och verktyg tillhandahåller BioRegional personer som hjälper 

medlemmarna, som ingår i programmet One Planet Community, i arbetet både med 

handlingsplanen och implementering av handlingsplanen. Vidare håller även en verktygslåda på 

att utvecklas för kommuner som vill arbeta enligt One Planet Livings principer (se anmärkning i 

Fotnot 5). En sådan verktygslåda innehåller exempelvis en mall för handlingsplanen samt 

instruktioner för workshops, vilket kan underlätta i processen för framtagning av 
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handlingsplanen. I och med att verktygslådan utvecklats kommer det förmodligen även att 

finnas en möjlighet att ansluta sig till One Planet Living och använda deras logotyper utan att 

först behöva bli granskad av BioRegional. Detta innebär dock restriktioner kring hur och i vilket 

sammanhang logotypen får användas.  

6.3.8. Trovärdighet 

Verktygets trovärdighet kan anses vara relativt god då målsättningarna och visionen inom 

ramen för var och en av de tio hållbarhetsprinciperna baseras på internationella målsättningar. 

Den senaste versionen som finns tillgänglig av dokumentet som beskriver de internationella 

målsättningarna är från år 2011 och det framgår inte hur ofta dokumentet avses att uppdateras. 

Inga vetenskapliga referenser används i detta dokument. Avseende kontinuitet och ständig 

förbättring är detta något som är centralt inom programmet One Planet Communities då årliga 

granskningar görs för att följa upp hur handlingsplanen implementerats i praktiken.  

6.3.9. Flexibilitet 

En del av syftet med verktyget är att det ska anpassas till nationella och lokala förutsättningar. 

De internationella målsättningarna som programmet baseras på ska anpassas till nationella och 

lokala utmaningar och nationellt eller lokalt anpassade delmål kan tas fram inom ramen för 

handlingsplanen. Vad gäller ambitionsnivån är upp till användaren själv att sätta denna i 

lokalanpassningen. De internationella målsättningarna utgör således inte de nivåer som måste 

uppnås av medlemmarna utan är snarare tänkt att fungera som en ledning för vad som bör 

eftersträvas. Dock ska ambitionsnivån ligga inom ramen för den vision som sätts upp inom de 

olika principerna. Det ges även riktlinjer för hur visionen och målsättningarna kan uppnås vilket 

till viss del minskar möjligheterna för användaren att själv komma på lösningar.  

När det gäller tillämpningsområdena för verktyget så är handlingsplanen, som tidigare nämnts, 

tänkt att användas som grund för alla stadsplaneringsprojekt i form av exempelvis nya 

byggnader, ombyggnad, infrastrukturprojekt eller för utveckling av nya stadsdelsområden.  

6.4. Jämförande analys av verktygen 
I detta avsnitt görs en jämförande analys av verktygen. Analysen avser lyfta skillnader och 

likheter mellan verktygen samt verktygens svagheter och styrkor kopplat till ramverket (se 

Avsnitt 5.4). I Tabell 3 presenteras en översikt av analysen där en bedömning av verktygen görs 

relativt varandra samt relativt ramverket med utgångspunkt från respektive parameter i 

ramverket. Det bör påpekas att jämförelsen mellan verktygen baseras på en subjektiv 

bedömning utifrån sammanfattningen av verktygen som gjorts i Avsnitt 6.1 till 6.3. För mer 

specifik information avseende respektive verktyg kopplat till respektive parameter i ramverket 

hänvisas läsaren till beskrivningen av respektive verktyg (se Avsnitt 6.1 till 6.3).   
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Tabell 3. Översikt av den jämförande analysen av verktygen. Tabellen läses radvis. När det gäller ekologisk och social 
hållbarhet bedöms verktygen relativt varandra och relativt ramverket baserat på fyra grader utifrån i hur stor 
utsträckning verktygen anses behandla respektive parameter i ramverket.  

 BREEAM Communities SPeAR® One Planet Living 

Systemperspektiv 
Geografisk avgränsning 
Livscykelperspektiv 
Tidsavgränsning 

   

Behandlas inte Användarens val Uttalat 

Behandlas inte Användarens val Uttalat 

Behandlas inte Behandlas inte Uttalat 

Ekologisk hållbarhet    
Resursanvändning Stor utsträckning Stor utsträckning Stor utsträckning 
Avfallshantering Mindre utsträckning Medelstor utsträckning Stor utsträckning 
Klimat Mindre utsträckning Medelstor utsträckning Stor utsträckning 
Föroreningar Medelstor utsträckning Stor utsträckning Mindre utsträckning 
Ekosystem Stor utsträckning Mindre utsträckning Medelstor utsträckning 

Social hållbarhet    
Mat & bostad Medelstor utsträckning Medelstor utsträckning Mindre utsträckning 
Säkerhet Stor utsträckning Mindre utsträckning Behandlas inte 
Sjukvård & hälsa Mindre utsträckning Stor utsträckning Mindre utsträckning 
Tillhörighet & rättvisa Medelstor utsträckning Stor utsträckning Stor utsträckning 
Delaktighet & inflytande Stor utsträckning Behandlas inte Medelstor utsträckning 
Arbete & utbildning Stor utsträckning Medelstor utsträckning Mindre utsträckning 
Livskvalitet Behandlas inte Mindre utsträckning Medelstor utsträckning 

Ekonomi Behandlas inte Stor utsträckning Behandlas inte 

Aktörssamverkan    
Integrerad planering Krav Krav Uppmuntrar 
Ansvarsfördelning Behandlas inte Behandlas inte Behandlas inte 

Användarvänlighet 
Struktur 
Stöd 
Tillgänglighet  
Administration 

   

Tydlig Mindre tydlig Tydlig 

Saknas Dataverktyg Saknas* 

Fritt - Kostnad Licens - Kostnad Fritt - Kostnad 

Stor Användarens val Liten 

Trovärdighet 
Uppdateringsfrekvens 
Transparens 
Uppföljning 

   

Anges ej Anges ej Anges ej 

Anger ej referenser Anger referenser Anger referenser 

Behandlas inte Behandlas inte Kontinuerligt 

Flexibilitet    
Ambitionsnivå Fördefinierade nivåer Fördefinierade nivåer Användarens val 
Lokalanpassning Nationsanpassning Användarens val Lokalanpassning 
Tillämpningsområden Nya stadsdelar Nya stadsdelar Generella projekt 

* Eventuellt är detta på gång i och med utvecklingen av verktygslådan för kommuner (se Fotnot 5). 

6.4.1. Systemperspektiv 
När det gäller systemperspektivet är det enbart BREEAM Communities som inte uttalat nämner 

något kring systemperspektiv avseende hållbarhet. I SPeAR® väljs systemperspektiv i form av 

geografisk avgränsning och livscykelperspektiv av användaren innan bedömningen genomförs, 

medan One Planet Living baserar bedömningen på ett globalt perspektiv och kan tillämpas på 

samtliga livscykelsteg i en stadsdel. Avseende tidsmässig avgränsning är det enbart One Living 

Planet som kan anses ta hänsyn till detta till följd av sitt fokus på att inte överskrida jordens 

bärkraft.   

6.4.2. Ekologisk hållbarhet 
Samtliga verktyg behandlar samtliga aspekter som lyfts i ramverket i större eller mindre 

utsträckning. Dock är SPeAR® och One Planet Living mer heltäckande avseende parametrarna 

avfallshantering och klimat, medan BREEAM Communities är mer heltäckande avseende 

ekosystem. Vad gäller resursanvändning kan de tre verktygen anses vara likvärdiga. Gällande 

föroreningar kan SPeAR® anses ha störst fokus på detta medan One Planet Living har minst 



42 
 

fokus. Det bör nämnas att både SPeAR® och One Planet Living har ett direkt fokus på 

klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser, vilket inte gäller för BREEAM Communities 

vilket behandlar denna aspekt enbart indirekt via andra indikatorer.  

6.4.3. Social hållbarhet 
Vid jämförelse av de tre verktygen med avseende på social hållbarhet kan samtliga verktyg anses 

behandla sex av de sju ingående parametrarna i ramverket (se Tabell 3). BREEAM Communities 

behandlar inte parametern livskvalitet medan SPeAR® inte behandlar delaktighet och 

inflytande. Slutligen behandlar One Planet Living inte parametern säkerhet. Det finns även en 

skillnad mellan vad de olika verktygen sätter stort respektive mindre fokus på. Exempelvis 

sätter SPeAR® större fokus vid gemenskap, tillhörighet och livskvalitet än BREEAM 

Communities, medan BREEAM Communities istället lägger stor vikt vid tillgång till bostäder för 

olika folkgrupper i samhället. När det gäller One Planet Living sätts störst vikt vid mjuka 

aspekter så som invånarnas hälsa och välbefinnande, social gemenskap och tillhörighet samt 

jämlikhet i samhället medan mindre fokus läggs på aspekter som tillgång till faciliteter, bostäder 

och säkerhet.  

Gällande fördelningen mellan social och ekologisk hållbarhet kan BREEAM Communities och 

SPeAR® anses ha en jämn fördelning mellan social och ekologisk hållbarhet, medan One Planet 

Living har ett övervägande fokus på ekologisk hållbarhet. 

6.4.4. Ekonomisk hållbarhet 
Vid jämförelse av de tre verktygen avseende den ekonomiska hållbarheten är det enbart 

SPeAR® som behandlar detta i någon större utsträckning. Gällande fördelningen mellan 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan SPeAR® anses ha en god balans mellan de tre 

benen i begreppet hållbarhet, medan BREEAM Communities och One Planet Living främst 

fokuserar på ekologisk och social hållbarhet.   

6.4.5. Aktörssamverkan 
Både BREEAM Communities och SPeAR® kräver aktörsamverkan medan One Planet Living inte 

uttryckligen kräver det. One Planet Living nämner dock att utvecklingen av en handlingsplan är 

ett bra sätt att samla delaktiga aktörer kring en gemensam målbild. En brist i samtliga verktyg är 

att ingen beskrivning ges av vilka aktörer som är viktiga att ha med i processen eller vilken 

ansvarsfördelning som bör råda mellan olika aktörer.  

6.4.6. Användarvänlighet 
Avseende administrativ börda är det BREEAM Communities som kan anses medföra störst 

arbetsbelastning för användaren. Detta på grund av den omfattande tekniska manualen samt 

mängden utredningar, planer och konsultsessioner som ska genomföras. Verktyget SPeAR® är 

inte ett lika administrativt tungt verktyg som BREEAM Communities. Det går även fortare att 

sätta sig in i materialet avseende vad som ligger till grund för bedömningen i SPeAR®. Å andra 

sidan ä SPeAR® inte lika tydligt avseende vad som krävs för att uppnå ett visst betyg som 

BREEAM Communities. Detta är något som kan anses stå i konflikt med varandra; tidsmässig 

arbetsbelastning att sätta sig in i verktyget kontra tydlighet kring vad som ska göras för att 

uppnå ett specifikt betyg. 

En stor skillnad mellan BREEAM Communities och SPeAR® är att SPeAR® är utformat som ett 

databaserat verktyg istället för ett dokument i form av en teknisk manual, vilket är fallet för 

BREEAM Communities. Det databaserade verktyget underlättar användarvänligheten på grund 
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av att det går snabbt att få en överblick över de olika indikatorerna och vad de innebär samt att 

det finns en tydlig uppdelning mellan indikatorer kopplade till social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Vidare visualiseras resultatet direkt i verktyget så fort bedömningen av respektive 

indikator är genomförd. Programmet beräknar även själv ut den samlade bedömningen av ett 

projekt vilket innebär att användaren inte behöver göra detta manuellt. 

Vad gäller One Planet Living skiljer sig detta verktyg mycket från de två andra avseende 

utformning. Verktyget ska användas kontinuerligt vid stadsplaneringsprojekt. Handlingsplanen 

utgör en gemensam plattform och målbild att sträva efter inom en kommun. Den innehåller även 

strategier för hur målbilden ska nås. Den administrativa bördan i att ta fram handlingsplanen 

bedöms inte som särskilt stor.  

6.4.7. Trovärdighet 
När det gäller trovärdigheten avseende innehållet i verktygen beskrivs vad som ligger till grund 

för innehållet i både SPeAR® och One Planet Living, medan det inte nämns något angående detta 

i BREEAM Communities. Inget av verktygen tydliggör hur ofta innehållet uppdateras. När det 

gäller uppföljning genomförs detta enbart i One Planet Living där BioRegional årligen granskar 

hur det har gått att implementera handlingsplanen i praktiken. 

6.4.8. Flexibilitet 
Vid jämförelse mellan de tre verktygen avseende flexibilitet är det BREEAM Communities som 

kan anses vara minst flexibel. Där är användaren till stora delar låst till den tekniska manualen. 

Anpassning till nationella förhållanden görs dock för BREEAM Communities genom en process 

under ledning av BRE Global då verktyget används för internationella projekt. SPeAR® är ett 

självbedömningsverktyg varför det är möjligt att själv välja vad som ska utvärderas och inte. När 

det gäller One Planet Living sätts det stor vikt vid att anpassa handlingsplanen till nationella och 

lokala förutsättningar. 

Ambitionsnivå är en aspekt som blir mycket tydlig för kategorierna certifieringsverktyg och 

självbedömningsverktyg då de ofta möjliggör att olika betyg sätts för olika kategorier, vilket är 

fallet för både BREEAM Communities och SPeAR®. Detta innebär således en uttalad möjlighet 

för användaren att välja ambitionsnivå. För planeringsverktyget One Planet Living finns också en 

möjlighet att välja ambitionsnivå eftersom det är möjligt för anpassning till lokala och nationella 

förutsättningar samt att det nämns att egna målsättningar ska sättas upp som kopplar till de 

internationella målsättningarna. Det krävs således inte att de internationella målsättningarna 

används rakt av.  

Avseende verktygens tillämpningsområden är BREEAM Communities främst tänkt att användas 

vid utvecklingen av en ny stadsdel. Detta är också i huvudsak giltigt för SPeAR®. One Planet 

Living å andra sidan kan användas för beslutsfattande både vid planering av nya stadsdelar som 

vid förändring och drift av befintliga stadsdelar.  
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DEL II: Nuläge och behov 
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7. Undersökning av verktyg som används på kommunal nivå 

inom ramen för stadsplanering 
Undersökningen visade att merparten av de kommuner som kontaktats i dagsläget inte 

använder något lokalt utvecklat verktyg för hållbar stadsplanering. De verktyg som används är 

istället verktyg för att bedöma miljöpåverkan vid byggprojekt, såsom 

miljökonsekvensbeskrivning, eller verktyg för att underlätta uppföljningen av miljöprestandan 

hos specifika byggnader. Slutsatsen som kan dras av detta är att hållbar stadsutveckling på 

kommunal nivå i dagsläget inte har hunnit komma så långt att utvecklingen av lokalanpassade 

verktyg för detta har hunnit ske i någon större utsträckning. Västerås kommun har dock 

utvecklat ett enklare verktyg för poängsättning av ett antal hållbarhetsparametrar som används 

vid planläggning av områden (Gustafsson, personlig kommunikation).  Även Jönköpings 

kommun arbetar med att ta fram ett liknande verktyg och planerar att arbeta fram rutiner för en 

hållbar utbyggnadsstruktur under år 2014 (Bornvall, personlig kommunikation).   

Ruta 2. Ett gott exempel 

Utanför Sverige har dock utvecklingen av lokalt anpassade verktyg för hållbar 
stadsutveckling kommit längre. Ett gott exempel är Köpenhamns kommun som har 
utvecklat ett hållbarhetsverktyg för planering av nya stadsutvecklingsprojekt (City of 
Copenhagen, 2011a). Verktyget kan således klassas som ett planeringsverktyg. Syftet med 
verktyget är att skapa en standardiserad process vid planering av nya stadsprojekt (City of 
Copenhagen, 2011a). Verktyget är tänkt att vara länken mellan kommunen och externa 
aktörer så som byggentreprenörer för att säkerställa en gemensam bild av vad hållbarhet 
är och hur det kan uppnås inom ramen för stadsutvecklingsprojekt (City of Copenhagen, 
2011b). Tanken är sedan att det är upp till aktörerna själva att fundera ut konkreta 
lösningar för att uppnå ett större mått av hållbarhet (City of Copenhagen, 2011c).  
 
Planeringsverktyget består av tre faser; dialog, prioritering och utvärdering (City of 
Copenhagen, u.å.). Den första fasen syftar till att överföra kommunens målsättningar 
avseende hållbarhet till de externa aktörer som är involverade i ett stadsplaneringsprojekt 
(City of Copenhagen, 2011b). Den andra fasen innebär att hållbarhetsaspekterna 
prioriteras efter vilka aspekter som är viktiga i just det aktuella stadsplaneringsprojektet 
(City of Copenhagen, 2011d). Detta sker i samverkan mellan kommunen och de 
involverade externa aktörerna. Den sista fasen innebär att kommunen genomför en 
hållbarhetsutvärdering av de förslag som projektutvecklaren har tagit fram (City of 
Copenhagen, 2011c). Detta görs dels utifrån de prioriterade områdena och dels utifrån 
kommunens målsättningar avseende hållbarhet.  
 

8. Undersökning av kommunala behov av verktyg för hållbar 

stadsutveckling 
Nedan presenteras resultatet från fokusintervjuerna med de två utvalda kommunerna. Först 

presenteras resultatet från diskussionerna kring kommunernas nuvarande verktyg för hållbar 

stadsutveckling. Därefter följer resultatet från diskussionerna kring kommunernas behov av 

verktyg. Slutligen presenteras resultatet från diskussionerna utifrån verktygstyperna som 

identifierades i Avsnitt 4.1.2. 



46 
 

8.1. Kommunernas nuvarande situation 
Ingen av de aktuella kommunerna använder i dagsläget något verktyg som behandlar hållbarhet 

på ett övergripande plan. Båda arbetar dock med olika typer av beräkningsverktyg som stöd vid 

exempelvis bullerberäkningar och olika checklistor som på olika sätt berör hållbarhet. Dessa 

checklistor används främst internt. Fokusgrupp 1 menar att antalet checklistor har en tendens 

att riskera att stiga och bli ohanterligt många. Vidare anser fokusgruppen att användandet av 

checklistor riskerar att leda till att användaren endast fyller i lite text under varje punkt och att 

checklistan inte leder till någon skillnad i praktiken. Fokusgrupp 2 anser att checklistorna 

överlag fungerar bra. Även fokusgrupp 2 lyfter problematiken med mängden text under varje 

punkt och menar att användarna i praktiken har en tendens att inte fylla i dessa tillräckligt 

utförligt. De menar att det är svårt att veta hur utförligt punkterna ska fyllas i. På senare tid har 

det tillkommit läshänvisningar till litteratur inom berörda områden för att underlätta 

användningen av checklistorna. Detta är något som fokusgruppen anser är till stor hjälp. En 

annan problematik som fokusgrupp 2 nämner är att det är svårt att hålla checklistan uppdaterad 

eftersom det hela tiden kommer fler krav. Uppdateringen underlättas dock av det faktum att 

delar av checklistan består av läshänvisningar till annan litteratur. 

Fokusgrupp 2 överväger att börja använda Grönytefaktorn (se Avsnitt 4.2.5). En fördel som 

fokusgruppen ser med detta verktyg är att det fungerar som ett hjälpmedel hela vägen från 

vision till plan till genomförande. Detta verktyg är således tänkt att användas både internt och 

mot fastighetsägare. En annan fördel som fokusgruppen nämner är att verktyget har en hög 

flexibilitet i genomförandet där fastighetsägaren själv kan bestämma på vilket sätt de vill uppnå 

visionen. Vidare finns det möjlighet att styra verktyget så att hänsyn tas till det som är viktigt i 

respektive område. I dagsläget är det dock oklart hur Grönytefaktorn ska kunna användas och 

regleras i praktiken. 

8.2. Kommunernas verktygsbehov 
Fokusgrupp 1 efterfrågar ett verktyg som inte bara fokuserar på enskilda stadsdelar eftersom 

det är sällan det genomförs projekt där helt nya stadsdelar upprättas. De menar att de snarare 

har ett behov av verktyg som kan användas både vid olika förändringar av befintliga områden 

och vid byggnation av nya områden. Fokusgrupp 2 uttrycker ett behov av en checklista specifikt 

för hållbarhet. Båda fokusgrupperna uttrycker ett behov av ett verktyg för uppföljning av 

översikts- och detaljplaner som utvärderar om utvecklingen följer visionerna som uttrycks i 

planerna. 

Båda fokusgrupperna uttrycker även ett behov av verktyg som hjälpmedel i samverkan med 

olika aktörer. Fokusgrupp 1 nämner att det är svårt att påverka och engagera byggherrar i 

hållbarhetsfrågor och att det är svårt att få dem att använda specifika verktyg. Liksom alla 

privata aktörer är byggherrarna vinstdrivna och fokusgruppen menar att det ofta krävs en 

möjlighet till att tjäna pengar för att få med byggherrarna på tåget. Fokusgrupp 2 menar att det 

finns ett behov av ett verktyg som verkar för samstämmighet med aktörer som exempelvis 

fastighetsägare.  

Fokusgrupp 1 menar att det i dagsläget är mycket fokus på hur något ska uppnås och efterfrågar 

ett verktyg som hjälper till att skapa en gemensam bild kring vad som ska uppnås. Fokusgrupp 2 

upplever att det finns ett behov av verktyg för att kunna jämföra olika alternativ. Ett problem 

som fokusgruppen upplever med detta är exempelvis att det är svårt att jämföra nyttor som kan 

mätas i monetära termer med nyttor som inte kan det.  
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8.3. Diskussion utifrån verktygskategorierna 
Båda fokusgrupperna ansåg att det skulle kunna finnas en vinning i att kombinera olika typer av 

verktyg.  Fokusgrupp 1 ansåg att certifieringsverktyg kan vara ett lämpligt verktyg för 

byggherrar. Fokusgruppen menar att certifieringsverktyg ger byggherrarna ett medel för 

marknadsföring och att certifieringsverktyg underlättar i kommunikationen mellan byggherre 

och kommun och gör det lättare för byggherrarna att visa att de uppfyller kommunens krav. 

Fokusgrupp 2 menar att kommunen kanske kan ta lärdom från certifieringsverktyg och plocka 

ut de bästa delarna.  

Båda fokusgrupperna ansåg att planeringsverktyg är ett lämpligt verktyg för översiktsplanering. 

Enligt fokusgrupp 1 är det svårt att påverka mer övergripande aspekter på en lägre nivå inom 

kommunen och av denna anledning är översiktsplanering ett lämpligt område för denna typ av 

verktyg. Vidare ansåg båda fokusgrupperna att designverktyg skulle vara till hjälp i deras 

vardagliga arbete. Fokusgrupp 1 såg detta behov främst när det gäller att undersöka olika 

designalternativ gällande fysisk utformning av stadsdelar, medan fokusgrupp 2 menade att det 

även skulle vara intressant att jämföra alternativ på ett mer övergripande plan och jämföra olika 

alternativ redan på ett planeringsstadium. Fokusgruppen menar att detta exempelvis skulle 

kunna genomföras i form av en workshop. 

Fokusgrupp 2 ansåg att det kan finnas en problematik i att hålla dessa typer av verktyg 

uppdaterade och menade att det kan vara lättare att hålla en checklista levande. Vidare menar 

fokusgruppen att val av verktygstyp bör göras med användarens perspektiv för att säkerställa 

att verktyget används i praktiken. 

8.4. Övrig diskussion 
I båda fokusgrupperna uppkom en diskussion kring kommunernas möjlighet att ställa krav. 

Fokusgrupp 1 menar att kommunen har begränsade möjligheter att ställa ytterligare krav 

utöver det som står i plan- och bygglagen. Även fokusgrupp 2 lyfter denna problematik. När det 

finns en befintlig detaljplan har kommunen svårt att styra ytterligare. Frågan ligger då på 

bygglovskontorets bord vilka gör en avstämning mot detaljplanen och endast har begränsade 

möjligheter att ställa krav utöver det som står i plan- och bygglagen. 

Fokusgrupp 2 menar att möjligheten att ställa hållbarhetsrelaterade krav är större vid 

upprättande och ändring av detaljplaner. Dessa krav kan exempelvis beröra vissa byggtekniska 

krav, placering av byggnader och möjlighet till kombinationer av olika typer av 

markanvändning. Det finns dock en pågående trend att kommunens möjligheter att ställa krav 

begränsas på grund av en eftersträvan att tillväxttakten av nya bostäder ska öka. Vid försäljning 

av kommunal mark har kommunen ytterligare möjligheter att ställa krav. Detta gäller speciellt 

vid tävlingar där byggherrar tävlar om att få en markanvisning och kommunen bestämmer vem 

som vinner. Aktörerna har ett annat incitament här och vill visa upp sig. Det får en annan tyngd 

än ett avtal eftersom aktörerna har möjlighet att profilera sig.  

Fokusgrupp 2 nämner att det är svårt att veta vart gränserna går för när och i vilken 

utsträckning krav får ställas. Vid tävlingar har de anlitat experter som hjälp dem med detta. Här 

finns det således en kunskapsbrist inom kommunen. Fokusgruppen uttrycker ett behov av 

kartläggning av de områden där kommunen har möjlighet att ställa krav och på så sätt 

identifiera områden där lockmetoder måste användas istället.  
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9. Rekommendationer 
Denna del av rapporten är uppdelad i tre delar. Först ges rekommendationer avseende den 

kommunala verktygslådans uppbyggnad följt av rekommendationer avseende fortsatt arbete 

med val av verktyg. Slutligen presenteras uppslag till fortsatta studier. 

9.1. Verktygslådans uppbyggnad 
På övergripande kommunal nivå rekommenderas tillämpning av ett så kallat planeringsverktyg 

för att skapa en gemensam grund avseende hållbar stadsutveckling och skapa ett ”tak” för hela 

verktygslådan. Fördelen med att använda ett planeringsverktyg är att det tar ett helhetsgrepp på 

hela processen och innebär att en långsiktig strategi för hållbar stadsutveckling inom en 

kommun upprättas. Verktyget är mest lämpad för tillämpning i samband med utveckling och 

uppdatering av kommunala översiktsplaner. Med hjälp av planeringsverktyget kan en 

gemensam vision och målbild för hållbar stadsutveckling samt övergripande strategier för hur 

visionen ska nås tas fram som sedan får utgöra en del av översiktsplanen.  

Fördelen med att inkludera målsättningar och strategier för hållbar stadsutveckling i 

översiktsplanen är att dessa aspekter per automatik tas hänsyn till vid all verksamhet som berör 

stadsplanering på något plan – båda internt inom kommunen och mot externa aktörer. Då mål 

och strategier som tagits fram inom ramen för översiktsplaneringen har en mycket hög 

abstraktionsnivå kan dock en förfining av mål och strategier behöva göras av respektive berörd 

avdelning inom kommunen. Delmål och delstrategier för en given detaljplan eller ett givet 

projekt kan också tas fram med översiktsplanen som grund med hjälp av planeringsverktyget.  

Certifierings- och självutvärderingsverktyg kan fylla två funktioner inom en kommun. Dels kan 

dessa verktyg vara en hjälp för att definiera vad som är viktigt att uppnå avseende hållbar 

stadsutveckling då dessa typer av verktyg innehåller en rad indikatorer för den hållbara 

stadsdelen. Dessa indikatorer kan fungera som hjälp då gemensamma målsättningar och 

strategier ska tas fram. Ytterligare kan ett certifieringsverktyg vara en hjälp i kommunikationen 

mellan kommunen och externa aktörer så som byggherrar och fastighetsägare på grund av att 

certifieringsverktyg är ett välkänt verktyg inom byggbranschen som ofta arbetar med denna typ 

av verktyg på byggnadsnivå. I praktiken skulle detta exempelvis kunna genomföras genom att 

relatera till delar av den svenska versionen av BREEAM Communities som är under utveckling 

eller motsvarande svenska system som överensstämmer med kommunens vision för att på så 

sätt tala samma språk och underlätta kommunikationen med byggherrarna.  

Design- och beräkningsverktyg kan fungera som ett stöd vid uppföljning av arbetet med hållbar 

stadsutveckling och utvärdera resultatet går i rätt riktning med avseende på vision och målbild. 

Dessa typer av verktyg kan även vara till hjälp vid val mellan olika alternativ genom att jämföra 

olika alternativ med avseende på olika hållbarhetsparametrar. Exempelvis kan ett designverktyg 

vara till stor hjälp vid jämförelse mellan olika utformningsalternativ för att kunna välja det som 

bäst leder mot given vision. 

Eftersom denna rapport endast har analyserat ett begränsat urval av verktyg är det inte möjligt 

att ge några mer specifika rekommendationer gällande vilket verktyg som är lämpligt för 

hållbarhetsutveckling i kommunal verksamhet. De verktygstyper som kan vara aktuella för 

vidare utredning är planerings-, design- och beräkningsverktyg. I Bilaga 3 finns exempel på 

dessa verktygstyper listade vilka kan användas som utgångspunkt för en vidare analys.  
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9.2. Val av verktyg 
Vid val av verktyg är det viktigt att ta hänsyn till en rad faktorer. Här kan det teoretiska 

ramverket fungera som en vägledning. Vid analysen av verktygen och från 

fokusgruppsintervjuerna uppkom ytterligare perspektiv på detta som kan vara bra att ta med sig 

i ett fortsatt arbete. Samtliga studerade verktyg har brister kopplat till vissa av parametrarna i 

det teoretiska ramverket. Detta gäller exempelvis ansvarsfördelning. Vid val av verktyg är det 

viktigt att skapa en bild av verktygets brister och kompensera för dessa. Exempelvis skulle 

brister kopplat till ansvarsfördelning kunna kompletteras med separata direktiv gällande detta.  

Ett problem med verktyg för hållbar stadsutveckling är att det hela tiden kommer nya krav och 

att det därför krävs en ständig uppdatering för att verktygen ska behålla sin trovärdighet och 

relevans. Hur lätt verktyget är att uppdatera och hålla uppdaterat är därför en viktig aspekt att 

beakta vid val av verktyg för att säkerhetsställa att verktyget blir användarvänligt. Av denna 

anledning är förmodligen inte ett verktyg med omfattande teknisk dokumentation i stil med 

BREEAM Communities att föredra på kommunal nivå. Istället skulle ett verktyg i form av ett 

enklare verktyg med läshänvisningar eller ett databaserat verktyg såsom SPeAR® vara en mer 

lämplig struktur för ett kommunalt verktyg.  

För att ett verktyg ska medföra en förändring i praktiken är det viktigt att verktyget är ett 

användbart verktyg. För att säkerställa detta är aktörssamverkan av stor vikt. Aktörssamverkan 

är dels viktigt vid val av verktyg, dels vid tillämpning av verktygen. Att involvera samtliga 

tilltänkta användare av verktyget medför att en förankring av verktyget skapas vilket ökar 

möjligheterna för att verktyget används i praktiken.  Detta skulle exempelvis kunna genomföras 

enligt Köpenhamns modell där projektspecifika målsättningar och handlingsplaner utarbetar i 

dialog mellan kommun och byggherrar.  Det är vidare viktigt att verktyget är uppbyggt så att det 

kan tillämpas vid samtliga projekt som genomförs inom ramen för stadsutveckling. För att detta 

ska vara möjligt krävs en inbyggd flexibilitet i verktyget så att det går att anpassa 

projektspecifikt. Även här kan Köpenhamns modell fungera som en förebild. 

9.3. Uppslag till fortsatta studier 
Vid fokusgruppsintervjuerna framkom att det finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning 

kommunerna kan ställa hållbarhetsrelaterade krav gentemot externa aktörer. Denna osäkerhet 

kan skapa hinder avseende möjligheterna att skapa en hållbar stadsutveckling och det finns 

således ett behov av att kartlägga när och i vilken utsträckning kommunen kan ställa 

hållbarhetsrelaterade krav. När möjligheter till att ställa krav är begränsade är det istället viktigt 

att ta vara på andra möjligheter som finns för kommunen att påverka. Detta kan exempelvis 

göras genom tävlingar. 

Denna rapport utgår endast från två fokusgruppintervjuer med två kommuner. För att 

ytterligare underbygga rekommendationerna kan det vara av intresse att utöka intervjustudien 

och genomföra fler fokusgruppintervjuer, både inom kommunerna och med fler kommuner. Det 

skulle även vara intressant att inkludera fler aktörer i fokusgrupperna, exempelvis byggherrar 

och arkitektbolag. Vidare granskar denna rapport endast tre av de identifierade verktygen. För 

att ytterligare underbygga rekommendationerna kan det även vara intressant att genomföra en 

granskning av fler verktyg, både inom de studerade verktygskategorierna och inom övriga 

verktygskategorier. 
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9.4. Slutsats 
Det finns många verktyg för hållbar stadsutveckling tillgängliga internationellt, men det saknas i 

dagsläget ett nationellt verktyg som tar ett helhetsgrepp på hållbar stadsutveckling. Vid val av 

verktyg är det viktigt att både ta hänsyn till verktygets systemperspektiv, hållbarhetsperspektiv 

och användarperspektiv för att få ett praktiskt användbart verktyg som leder till faktiska 

förändringar. I dagsläget används inte verktyg för hållbar stadsutveckling i någon större 

utsträckning inom kommunal stadsplaneringsverksamhet. Det finns dock ett behov av verktyg i 

olika situationer men det finns en okunskap kring vilka hjälpmedel som finns att tillgå och vilka 

hållbarhetsrelaterade krav som kommunerna kan ställa. En verktygslåda med den struktur som 

presenteras tidigare i detta kapitel ger ökade möjligheter att nå en hållbar stadsutveckling i och 

med att den tar ett helhetsgrepp på hela stadsplaneringsprocessen från vision till konkret 

handling. På så sätt bidrar tillämpning av verktygslådan till att minimera städers miljöpåverkan 

och till att skapa långsiktigt hållbara städer. 
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Bilaga 1. Sammanställning av tidigare forskning 
I Tabell 1 presenteras ett urval av litteratur som behandlar analys av verktyg för hållbara 

stadsdelar. I tabellen anges referenshänvisningar till respektive litteratur samt vilka verktyg 

som respektive litteratur behandlar. 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning. Tabellen redovisar referenshänvisningar och behandlade verktyg för 
respektive litteratur. 

Abdalla, G., Maas, G., Huyghe, J. (2011). ”Criticism on environmental assessment tools”, IPCBEE. 6, 443-446. 
Behandlade verktyg: BREEAM (Building Reasearch Establishment Environemental Assessment Method) Communities. 
 

Abd’Razazk, N. T. A., & bin Muhamad Ludin, A. N. (2013). “Environmental assessment tools and its rating system: A 
review”, Australian journal of basic and applied science. 7 (7), 952-962. 
Behandlade verktyg: BCA-GM (Building and Construction Authority-Green Mark). BREEAM Communities. CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency). ESGB (Evaluation Standard Green Building). 
LEED-ND (Leadership in Energy and Environmental Design – Neighbourhood Development). SBTool (Sustainability Building 
Tool). 
 

AlQahtany, A., Rezgui, Y. & Haijiang, L. (2013). “A proposed model for sustainable urban planning development for 
environmentally friendly communities”, Architectural Engineering and Design management. 9(3), 176-194. 
Behandlade verktyg: CASBEE-UD (Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency for Urban Development). BREEAM Communities. LEED-ND. 
 

Aurecon (2010). Green Star Communities: Review of Existing Tools. Green Star Communities. Green Building Council of 
Australia. Report ref:211482.21 December 2010. Revision 4. Wellington, Nya Zeeland: Aurecon New Zealand Limited 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. EnviroDevelopment. LEED-ND. Sustainable Community Rating. 
 

Berardi, U. (2013). “Sustainability assessment of urban communities through rating systems”, Environment, 
Development and Sustainability. May 2013. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. CASBEE-UD. LEED-ND. 
 

Boxenbaum, E., Acquier, A., Pinheiro, R. & Garza de Linde, G. (2012). Processes of institutional innovation: Reference 
tools for eco-cities in France and Denmark. Paris, Frankrike: Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA). 
Behandlade verktyg: Eco-district Norm P99N., Eco-district Label., HQE Aménagement. INDI 2011. Realdania’s Sustainability 
Process Tool. Municipality of Copenhagen’s Sustainability Tool. Diakonissestiftelse’s Sustainability Process Tool. DGNB 
Certification System - New Mixed City District. 
 

Deng, W. (2011). Improving sustainability decision-making at neighborhood level: A new framework for performance 
assessment based on China’s small residential district. New South Wales, Australia: The University of New South Wales. 
Behandlade verktyg: BedZed (Beddington Zero Energy Development). BREEAM Communities. CASBEE-UD. HQE²R (Haute 
Qualité Environnementale et Economique Réhabilitation). LEED-ND. Neighbourhood Sustainability Framework (NSF) in 
New Zealand.  
 

Elmén, S. & Salomonsson, E. (2012). Hållbarhetscertifiering av stadsdelar : En jämförelse mellan utländska 
certifieringssystem, svenska aktörers åsikter och svenska hållbara stadsdelsprojekt. Institutionen för samhällsbyggnade 
och naturresuser, Luleå tekniska universitet.  
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. CASBEE for Cities. Green Star Communities. LEED-ND. Living building 
challenge. Urban Districts.  
 

Gil, J. & Duarte, J. P. (2012). Tools for evaluating the sustainability of urban designs : A review 
Behandlade verktyg: Citycad. DPL (Duurzaamheids Profiel van een Locatie). EcoCity Book 2. Index. LEED-ND. Seeda (South 
East of England Development Agency) sustainability checklist. SIC (Sistema de Indicadores y Condicionantes para ciudades 
grandes y medianas). SN (Shaping Neighbourhoods). Solutions (Sustainability of land use and transport in outer 
neighbourhoods). SPeAR (Sustainable project appraisal routine). SUL (Sustainable Urban Landscapes). 
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Haapio, A. (2012). “Towards sustainable urban communities”, Environmental Impact Assessment Review. 32, 165-169. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. CASBEE-UD. LEED-ND. 
 

HCS (2012). Beslutsunderlag till Sweden Green Building Council : Rekommendation avseende utveckling och användning 
av hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar i Sverige. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. BREEAM NL Area Development. CASBEE for Cities. DGNB Urban Districts. 
Green Star Communities. LEED ND. Living Building Challenge. One Living Planet. 
 

Hurley, J., Horne, R. & Grant, T. (2007). “Ecological Footprint as an Assessment Tool for Urban Development”. I State of 
Australian Cities Conference (red.), Proceedings of the State of Australian Cities National Conference 2007. (922-931). 
Adelaide, Australien, 28 – 30 November. 
Behandlade verktyg: EnviroDevelopment. LEED-ND. VicUrban Sustainability Charter. 

Ismail, M. H., Doak, J., Nicholson, D., Yao, R. & Yates, A. (2012). ”Sustainable Community Tools: What do Tool Users 
Really Want?”. I 3rd Annual TSBE (Technologies for Sustainable Built Environments) Engineering Doctorate Conference 
Proceedings. Oxfordshire, Storbritannien 3 juli 2012. 
Behandlade verktyg: Defra: Adapting to Climate Change Impacts - A Good Practice Guide for Sustainable Communities. 
AHURI: Affordability and Sustainability Outcomes, a Triple Bottom Line Assessment of Traditional Development and 
Master Planned Communities. BREEAM Communities. Green Mark for Districts. CASBEE. CRISP (Construction and City 
Related Sustainability Indicators). Earthcheck Sustainable Communities Program. Egan Review. EnviroDevelopment. EPRA 
(East Perth Redevelopment Authority) Revitalisation Program. Estidama. Green Globe. GreenPrint. Guelph’s Green Plan. 
HalSTAR (Halcrow Sustainability Toolkit And Rating system). Integrated Assessment of Urban Sustainablity. Integrated 
Sustainability Assessment Toolkit. I-PLACE3S. LEED-ND. Livable Neighbourhoods. Manchester City Council: The Guide to 
Development in Manchester. Neighbourhood Sustainability Framework. PlanSmart. Plugging the Leaks. PRECINX. Smart 
Growth Assessment Tool. SPARTACUS. SPeAR. STAR Community (Sustainability Tools för Assessing and Rating 
Communities) Index. STEPS. Sustainability Community Rating. Sustainable Design Scorecard. SSIM (Sustainable Systems 
Integration Model). Sustainable Urban Landscapes: Site Design Manual for British Columbia. TUSC (Tool for Urban 
Sustainability – Code of Practice). UKCIP (United Kingdom Climate Impact Program) Adaption Wizard. 
 

Karol, E. & Brunner, J. (2009). “Tools for Measuring Progress towards Sustainable Neighborhood Environments”, 
Sustainability. 1 (3), 612-627. 
Behandlade verktyg: Cascadia Scorecard. LEED-ND. One Planet Living. Seeda sustainability checklist. SPeAR. Vicurban 
Masterplanned community assessment tool. 
  

Kouloumpi, I. (2012). Rating energy sustainability of urban communities – A comparision of four sustainability 
assessment tools for urban areas. Utrecht: Universiteit Utrecht.  
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. BREEAM Gebiedsontwikkeling. GPR Stedenbouw. LEED-ND.  
 

Krikke, T. (2011). “Assessment tools for sustainable district development: An analysis of the implementation of energy 
aspects in sustainability assessment tools for district development”. Department of Architecture, Building and Planning, 
Eindhoven University of Technology. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities – NL. DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie). EPL (Energie Prestatie op 
Locatie). GreenCalc+. EOS-LT Transep-DGO (Energie Onderzoek Subsidie - Lange Termijn: Transitie in energie en proces 
voor duurzame gebiedsontwikkeling). GPR Districts. 
 

Kyrkou, D. & Karthaus, R. (2011). “Urban sustainability standards: predetermined checklists or adaptable frameworks?”, 
Procedia Engineering. 21, 204-211. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. LEED-ND. 
 

Lindgren, S. (2013). Utvärdering av urbana ekosystemtjänster: Verktyg och certifieringssystem. Institutionen för 
samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. 
Behandlade verktyg: BREEAM Communities. CASBEE-UD. 
 

Sharafi, A. & Murayama, A. (2013). “A critical review of seven selected neighborhood sustainability assessment tools”, 
Environmental Impact Assessment Review. 38, 73–87. 
Analyserade verktyg: BREEAM Communities. CASBEE-UD. ECC (EarthCraft Communities). Ecocity. LEED-ND. HQE2R. SCR 
(Sustainable Community Rating). 
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Bilaga 2. Intervjumall 
Nedan presenteras den intervjumall som låg till grund för fokusgruppintervjuerna.  

Del 1 - Bakgrund 
Presentation av bakgrunden till projektet.  

Intervjufrågor: 

 Berätta om vilka ni är, er bakgrund och er nuvarande funktion i organisationen? 

 Vad är ett verktyg för er? 

Presentation av vår definition av ett verktyg.  

Del 2 – Nuläge och behovsidentifiering 
Intervjufrågor: 

 Vilka verktyg använder ni idag? 

o I vilka sammanhang används Verktyg X? 

o Vilka aktörer använder Verktyg X? 

o Vad fungerar bra i Verktyg X? 

o Vad fungerar dåligt i Verktyg X? 

o Vad skulle krävas för att Verktyg X skulle fungera bättre? 

 

 Vad skulle hjälpa er i er vardag?  

 Upplever ni att ni har något ytterligare behov av verktyg? I vilka sammanhang? Mellan 
vilka aktörer? 

Del 3 – Behovsidentifiering utifrån verktygskategorierna 
Presentation av verktygstyperna. 

Intervjufrågor: 

 Finns det några delar i dessa verktyg som ni tycker skulle vara användbart i ett verktyg i 
ert arbete?   

 Vad finns det i det ni har sett här som skulle göra er vardag lättare? 
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Bilaga 3. Sammanställning av internationell inventering 
I Tabell 1 presenteras resultatet från den internationella inventeringen. Under respektive verktyg presenteras information om ansvarig organisation, 

nationalitet och översiktligt innehåll. Under kolumnen ”Typ av verktyg” klassificeras verktygen där C = Certifiering, S = Självutvärdering, B = 

Beräkning, D = Design, P = Planering och R = Rankning. Ett verktyg kan tillhöra flera kategorier. Under kolumnen ”Kostnad” anges om användningen 

av verktyget är förenad med någon kostnad. Under kolumnen ”Tillgänglighet” anges verktygens tillgänglighet där ”Öppen” innebär att verktyget är 

fritt tillgängligt om inget annat anges i eventuell tillhörande fotnot och ”Sluten” innebär att fullständig information saknas. I den sista kolumnen 

återfinns länkar till webbadresser och litteratur med mer information om respektive verktyg. Celler markerade med mörkgrå innebär att de aktuella 

uppgifterna saknas för det aktuella verktyget. 

Tabell 4. Sammanställning av den internationella inventeringen. Tabellen redovisar namn, ansvarig organisation och tillhörande nationalitet samt översiktligt innehåll för respektive 
verktyg.  Vidare redovisas behandlade verktygskategorier, kostnad, tillgänglighet och hänvisningar till mer information om respektive verktyg. 

Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

ASPIRE (A Sustainability Poverty and Infrastructure 

Routine for Evaluation) 

Ansvarig: ARUP and Engineers Against Poverty, 

internationell. 

Innehåll: MILJÖ: Luft. Land. Vatten. Biodiversitet. Energi. 

Material. EKONOMI: Rättvisa. Försörjning. Makro. 

Livskraftighet. SAMHÄLLE: Befolkning. Kultur. Intressenter. 

Tjänster. Hälsa. Sårbarhet. INSTITUTIONER: Struktur. 

Kompetens. Politik. Rapportering.9 

 X     X10  X   http://www.oasys-

software.com/products/environmental/aspire.html 

 http://www.commdev.org/userfiles/ASPIRE_-

_R&D_Report.pdf 

BCA Green Mark for Districts (Singapore) 

Ansvarig: Building and Construction Authority (BCA), 

Singapore. 

Innehåll: Energieffektivisering. Vattenhantering. Material- 

och avfallshantering. Miljöplanering. Gröna byggnader och 

grön transport. Samhälle och innovation11. 

X      X  X   http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_project

s.html 

 http://www.bca.gov.sg/greenmark/others/GM_District_

V2.pdf 

                                                             
9 Fri översättning från engelska. 
10 Fri tillgång i 30 dagar. 
11 Fri översättning från engelska. 

http://www.oasys-software.com/products/environmental/aspire.html
http://www.oasys-software.com/products/environmental/aspire.html
http://www.commdev.org/userfiles/ASPIRE_-_R&D_Report.pdf
http://www.commdev.org/userfiles/ASPIRE_-_R&D_Report.pdf
http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_projects.html
http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_projects.html
http://www.bca.gov.sg/greenmark/others/GM_District_V2.pdf
http://www.bca.gov.sg/greenmark/others/GM_District_V2.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

BCNecologia certificate for urban planning 

Ansvarig: BCNecologia (the Urban Ecology Agency of 

Barcelona), Spanien. 

Innehåll: Information finns endast tillgänglig på spanska. 

Anmärkning: Kan tillämpas internationellt. 

X        X12   http://bcnecologia.net/en/conceptual-

model/sustainability-certification-guide 

 http://bcnecologia.net/sites/default/files/publicaciones

/docs/guia_certificacion_urbanismo_web_bcnecologia_

01102012.pdf 

BioCity Model  

Ansvarig: Biocity studio, Australien 

Innehåll: Biodiversitet. Byggd form. Kultur och utbildning. 

Ekonomi. Föroreningar och kemikalier. Energi. Livsmedel. 

Styrning. Hälsa. Transport. Avfall. Vatten.13 

 X    X  X X14   http://biocitystudio.com/the-concept/biocity-model/ 

 http://biocitystudio.com/wp-

content/uploads/2009/11/models.docx 

BREEAM Communities Bespoke International 

Ansvarig: BRE, Storbritannien. 

Innehåll: Styrning. Social och ekonomisk välfärd. Resurser 

och energi. Landanvändning och ekologi. Transport och 

rörlighet. Innovationer.15 

X      X  X   http://www.breeam.org/page.jsp?id=632 

 http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Commu

nities/KN5387_BREEAM_Communities_Bespoke_Intern

ational_Process_Guidance_Note_GN07_August_2013_v

3.pdf 

 http://www.breeam.org/bre_PrintOutput/BREEAM_Co

mmunities_0_2.pdf 

 http://www.breeam.org/page.jsp?id=27#13 

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling  (BREEAM-NL Area 

Development) 

Ansvarig: Dutch Green Building Council (DGBC), 

Nederländerna. 

Innehåll: Management. Hälsa och välmående. Energi. 

Transport. Vatten. Material. Avfall. Landanvändning och 

ekologi. Föroreningar.16 

 

 

 

X      X17  X18   http://www.breeam.nl/breeam/breeam-nl_english 

 http://www.breeam.nl/images/BREEAM-

NL_Gebiedsontwikkeling_2012_v1.0_NL_.pdf 

                                                             
12 Fri tillgång på spanska. 
13 Fri översättning från engelska. 
14 Fri tillgång på engelska men kräver registrering. 
15 Fri översättning från engelska. 
16 Fri översättning från engelska. 
17 Kostnad för certifiering. 
18 Fri tillgång på holländska. 

http://bcnecologia.net/en/conceptual-model/sustainability-certification-guide
http://bcnecologia.net/en/conceptual-model/sustainability-certification-guide
http://bcnecologia.net/sites/default/files/publicaciones/docs/guia_certificacion_urbanismo_web_bcnecologia_01102012.pdf
http://bcnecologia.net/sites/default/files/publicaciones/docs/guia_certificacion_urbanismo_web_bcnecologia_01102012.pdf
http://bcnecologia.net/sites/default/files/publicaciones/docs/guia_certificacion_urbanismo_web_bcnecologia_01102012.pdf
http://biocitystudio.com/the-concept/biocity-model/
http://www.breeam.org/page.jsp?id=632
http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/KN5387_BREEAM_Communities_Bespoke_International_Process_Guidance_Note_GN07_August_2013_v3.pdf
http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/KN5387_BREEAM_Communities_Bespoke_International_Process_Guidance_Note_GN07_August_2013_v3.pdf
http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/KN5387_BREEAM_Communities_Bespoke_International_Process_Guidance_Note_GN07_August_2013_v3.pdf
http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/KN5387_BREEAM_Communities_Bespoke_International_Process_Guidance_Note_GN07_August_2013_v3.pdf
http://www.breeam.org/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_2.pdf
http://www.breeam.org/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_2.pdf
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1446007&trk=anet_ug_hm
http://www.breeam.nl/breeam/breeam-nl_english
http://www.breeam.nl/images/BREEAM-NL_Gebiedsontwikkeling_2012_v1.0_NL_.pdf
http://www.breeam.nl/images/BREEAM-NL_Gebiedsontwikkeling_2012_v1.0_NL_.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 
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C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

B-Sustainable.org 

Ansvarig: Sustainable Seattle, USA. 

Innehåll: Naturlig miljö. Byggd miljö. Social miljö. Personlig 

miljö.19 

Anmärkning: Verktyget verkar vara ur bruk. Hemsidan 

(http://www.b-sustainable.org) är nedlagd. 

     X    X  http://www.sustainableseattle.org/programs/regional-

indicators/124 

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency) for cities 

Ansvarig: Japan GreenBuild Council (JaGBC) och Japan 

Sustainable Building Consortium (JSBC), Japan. 

Innehåll: Naturlig miljö. Servicefunktioner. Bidrag till det 

lokala samhället. Miljöpåverkan. Social infrastruktur. 

Hantering av lokal miljö.20 

X        X21   http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm 

Cascadia Scorecard 

Ansvarig: Sightline, USA. 

Innehåll: Hälsa. Ekonomi. Befolkning. Energi. Utspridning. 

Skog. Förorening. 

Anpassat för Pacific Northwest cities.22  

     X    X  http://www.sightline.org/pubtype/scorecard/ 

 http://courses.washington.edu/esrm200/Sustainability_

Indicators.pdf 

City Human Development Index (CHDI) 

Ansvarig: UN-Habitat, internationell 

Innehåll: Produktivitet. Livskvalitet. Infrastruktur. 

Miljörelaterad hållbarhet. Rättvisa.23  

     X    X  http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.a

spx?nr=3387&alt=1 

City Prosperity Index 

Ansvarig: UN-HABITAT, internationell. 

Innehåll: Produktivitet. Infrastruktur. Livskvalitet. Rättvisa. 

Miljörelaterad hållbarhet.24 

 

 

 

     X    X  http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.a

spx?nr=3387&alt=1 

                                                             
19 Fri översättning från engelska. 
20 Fri översättning från engelska. 
21 Fri tillgång men kräver registrering. 
22 Fri översättning från engelska. 
23 Fri översättning från engelska. 
24 Fri översättning från engelska. 

http://www.sustainableseattle.org/programs/regional-indicators/124
http://www.sustainableseattle.org/programs/regional-indicators/124
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm
http://www.sightline.org/pubtype/scorecard/
http://courses.washington.edu/esrm200/Sustainability_Indicators.pdf
http://courses.washington.edu/esrm200/Sustainability_Indicators.pdf


64 
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Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

CEEQUAL for International Projects 

Ansvarig: CEEQUAL, Storbritannien. 

Innehåll: Projektstrategi. Projektledning. Människor och 

samhälle. Landanvändning och landskap. Historisk miljö. 

Ekologi och biodiversitet. Vattenmiljö. Fysiska resurser. 

Användning och management. Transport.25  

Anmärkning: Det finns en version specifikt för 

Storbritannien och Irland och tre internationella 

versioner: Europe and Northwest Africa. Gulf states and 

Middle East. Rest of the world. 

X      X   X  http://www.ceequal.com/international.html 

Community Sustainability Assessment (CSA) 

Ansvarig: Global Ecovillage Network, internationell. 

Innehåll: Ekologisk. Social. Spirituell.26  

 X      X X   http://gen.ecovillage.org/activities/csa/English/ 

 http://gen.ecovillage.org/activities/csa/pdf/CSA-

English.pdf 

DGNB Zertifixierungsssystem Neubau Sadtquartiere 

(NSQ) 

Ansvarig: German Sustainable Building Council (DGNB), 

Tyskland. 

Innehåll: Miljövård. Lokalisering. Klimat. Socialt. 

Förbindelse. Process.27 

 

X      X   X28  http://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/ueber-

nutzungsprofile/zertifizierungsvoraussetzungen_Stadtq

uartiere.php 

 http://www.dgnb-

system.de/fileadmin/de/dgnb_system/Nutzungsprofile/

Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_G

ewichtung.pdf 

EarthCraft Communities  

Ansvarig: Earthcraft, USA. 

Innehåll: Exempel: Skonsam utveckling. Val av plats. 

Markstörning. Vattenkvalitets- och 

vattenkvantitetshantering. Energi. Transportinfrastruktur. 

Stadsplanering. Bevarande av grönområden. 29 

 

 

 

 

X      X  X   http://www.earthcraft.org/communities 

 http://www.earthcraft.org/images/stories/documents/e

cc%20guidelines%202013v2.pdf 

                                                             
25 Fri översättning från engelska. 
26 Fri översättning från engelska. 
27 Fri översättning från tyska. 
28 Ingen information har återfunnits på hemsidan och företaget har inte svarat på e-postförfrågan. 
29 Fri översättning från engelska. 

http://www.ceequal.com/international.html
http://gen.ecovillage.org/activities/csa/English/
http://gen.ecovillage.org/activities/csa/pdf/CSA-English.pdf
http://gen.ecovillage.org/activities/csa/pdf/CSA-English.pdf
http://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/ueber-nutzungsprofile/zertifizierungsvoraussetzungen_Stadtquartiere.php
http://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/ueber-nutzungsprofile/zertifizierungsvoraussetzungen_Stadtquartiere.php
http://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/ueber-nutzungsprofile/zertifizierungsvoraussetzungen_Stadtquartiere.php
http://www.dgnb-system.de/fileadmin/de/dgnb_system/Nutzungsprofile/Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_Gewichtung.pdf
http://www.dgnb-system.de/fileadmin/de/dgnb_system/Nutzungsprofile/Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_Gewichtung.pdf
http://www.dgnb-system.de/fileadmin/de/dgnb_system/Nutzungsprofile/Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_Gewichtung.pdf
http://www.dgnb-system.de/fileadmin/de/dgnb_system/Nutzungsprofile/Kriterienuebersicht/120412_NSQ12_bersichtKriterien_Gewichtung.pdf
http://www.earthcraft.org/communities
http://www.earthcraft.org/images/stories/documents/ecc%20guidelines%202013v2.pdf
http://www.earthcraft.org/images/stories/documents/ecc%20guidelines%202013v2.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

Eco2 Cities (Ecological and Economic Cities) 

Ansvarig: Världsbanken, internationell. 

Innehåll: Principer: En stadsbaserad ansats. En utvecklad 

plattform för samarbete gällande design och 

beslutsfattning. En systemsyn. Ett investeringsramverk 

som värderar hållbarhet och motståndskraft.30 

 X   X   X X   http://go.worldbank.org/S06MZZT6U0 

 http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOP

MENT/Resources/336387-

1270074782769/Eco2Cities_synopsis.pdf 

 http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOP

MENT/Resources/336387-

1270074782769/Eco2_Cities_Guide-web.pdf 

EcoDistricts Performance and Assessment Method 

Toolkit  

Ansvarig: EcoDistricts (f.d. Portland Sustainability 

Institute), USA. 

Innehåll: Jämlik utveckling. Hälsa och välbefinnande. 

Gemenskap. Tillgänglighet och rörlighet. Energi. Vatten. 

Naturmiljö och ecosystem.31 Materialhantering.  

 X   X   X X   http://assess.pdxinstitute.org/ecodistricts/ 

 http://ecodistricts.org/wp-

content/uploads/2013/03/4_Toolkit_EcoDistrict_Assess

ment_v_1.12.pdf http://ecodistricts.org/wp-

content/uploads/2013/03/2_2012ActionGuide_FINAL.p

df http://ecodistricts.org/wp-

content/uploads/2013/05/EcoDistricts-Framework.pdf 

http://assess.pdxinstitute.org/media/cms_page_media/

13/101022-EcoDist-

AssessMethods_1UserGuide_FINAL.pdf 

Egan review 

Ansvarig: Office of the Deputy Prime Minister, 

Storbritannien.  

Innehåll: Övergripande. Socialt och kultur. Styrning. Miljö. 

Boende och byggd miljö. Transport och anslutning. 

Ekonomi. Tjänster.32 

    X   X X   http://dera.ioe.ac.uk/11854/1/Egan_Review.pdf  

EnviroDevelopment 

Ansvarig: EnviroDevelopment, Australien. 

Innehåll: Vatten. Energi. Ekosystem. Samhälle. Material. 

Avfall.33 

 

 

 

 

X      X  X   http://www.envirodevelopment.com.au 

 http://www.envirodevelopment.com.au/_dbase_upl/Na

tional_v1.0.pdf 

                                                             
30 Fri översättning från engelska. 
31 Fri översättning från engelska. 
32 Fri översättning från engelska. 
33 Fri översättning från engelska. 

http://go.worldbank.org/S06MZZT6U0
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2Cities_synopsis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2Cities_synopsis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2Cities_synopsis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2_Cities_Guide-web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2_Cities_Guide-web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1270074782769/Eco2_Cities_Guide-web.pdf
http://assess.pdxinstitute.org/ecodistricts/
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/4_Toolkit_EcoDistrict_Assessment_v_1.12.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/4_Toolkit_EcoDistrict_Assessment_v_1.12.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/4_Toolkit_EcoDistrict_Assessment_v_1.12.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/2_2012ActionGuide_FINAL.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/2_2012ActionGuide_FINAL.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/2_2012ActionGuide_FINAL.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/05/EcoDistricts-Framework.pdf
http://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/05/EcoDistricts-Framework.pdf
http://assess.pdxinstitute.org/media/cms_page_media/13/101022-EcoDist-AssessMethods_1UserGuide_FINAL.pdf
http://assess.pdxinstitute.org/media/cms_page_media/13/101022-EcoDist-AssessMethods_1UserGuide_FINAL.pdf
http://assess.pdxinstitute.org/media/cms_page_media/13/101022-EcoDist-AssessMethods_1UserGuide_FINAL.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/11854/1/Egan_Review.pdf
http://www.envirodevelopment.com.au/
http://www.envirodevelopment.com.au/_dbase_upl/National_v1.0.pdf
http://www.envirodevelopment.com.au/_dbase_upl/National_v1.0.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

Estidama Pearl Community Rating System ( Estidama 

PCRS) 

Ansvarig: Abu Dhabi Urban Planning Council, Förenade 

Arabemiraten. 

Innehåll: Integrerad utvecklingsprocess. Naturliga system. 

Levande samhällen. Dyrbart vatten. Resursfull energi. 

Materialförvaltning.34 

X  X    X  X   http://estidama.org/pearl-rating-system-v10/pearl-

community-rating-system.aspx 

 http://estidama.org/template/estidama/docs/PCRS%20

Version%201.0.pdf 

European Common Indicators (ECI) 

Ansvarig: EU-kommisionen, Italian Ministry of 

Environment och Italian National protection Agency, 

internationell.  

Innehåll: Invånarnas tillfredsställelse. Klimat. Rörlighet och 

passagerartransporter. Allmänna öppna platser och lokala 

tjänster. Utomhusluft. Barns resor till och från skolan. 

Hållbar förvaltning. Buller. Markanvändning. Produkter.  

Anmärkning: Finns en översättning till svenska. 

     X   X   http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indic

ators.htm 

 http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/methodol

ogy_sheet_sv.pdf 

European Green City Index och Green City index 

Ansvarig: Economist Intelligence Unit och Siemens, 

internationell. 

Exempel på innehåll: Miljöstyrning. Luftkvalitet. Vatten- 

och landanvändning. Transport. Byggnader. Energi. 

Växthusgasutsläpp. 

     X    X  http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.h

tm 

 http://www.siemens.com/entry/cc/features/urbanizatio

n_development/all/en/pdf/report_en.pdf 

GPR Stedenbouw  

Ansvarig: W/E adviseurs, Nederländerna. 

Innehåll: Energi. Fysisk planering. Hälsa. Användarkvalitet. 

Framtida värden.35  

 X     X   X  http://gprsoftware.nl/english/sustainability-

assessment/gpr-urban-planning/ 

 http://www.gprstedenbouw.nl/ 

GreenCalc+ 

Ansvarig: Dutch Green Building Council (DGBC), 

Nederländerna. 

Innehåll: Material. Vatten. Energi.36 

 

  X X    X  X37  http://www.greencalc.com/ 

                                                             
34 Fri översättning från engelska. 
35 Fri översättning från engelska. 
36 Fri översättning från holländska. 
37 Fri tillgång för utbildningsinstitutioner. 

http://estidama.org/pearl-rating-system-v10/pearl-community-rating-system.aspx
http://estidama.org/pearl-rating-system-v10/pearl-community-rating-system.aspx
http://estidama.org/template/estidama/docs/PCRS%20Version%201.0.pdf
http://estidama.org/template/estidama/docs/PCRS%20Version%201.0.pdf
http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/methodology_sheet_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/methodology_sheet_sv.pdf
http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm
http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm
http://www.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf
http://www.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf
http://gprsoftware.nl/english/sustainability-assessment/gpr-urban-planning/
http://gprsoftware.nl/english/sustainability-assessment/gpr-urban-planning/
http://www.gprstedenbouw.nl/
http://www.greencalc.com/
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Green Communities Self-Certification Checklist 

Ansvarig: Built Green, USA. 

Innehåll: Val och design av plats. Planering och utbildning. 

Byggoperationer.38  

X      X  X   http://www.builtgreen.net 

 http://www.builtgreen.net/documents/Communities%2

0Checklist.pdf 

GreeningUSA 12 Traits of Sustainable Communities 

Rating System 

Ansvarig: GreeningUSA, USA. 

Innehåll: Statligt ledarskap. Ekonomisk utveckling. Fysisk 

planering och resurshantering. Transport och parkering. 

Vattenintrastruktur och vatten system. Byggnader och 

boende. Energianvändning och energiproduktion. 

Avfallshantering. Kulturresurser och underhållning. 

Utbildning. Hälsa. Mat och säkerhet. 

Samhällsengagemang.39 

X       X40  X  http://greeningusa.org/12traits/12traits_detailed.php 

BCA Green Mark for Districts 

Ansvarig: Building and Construction Authority (BCA), 

Singapore. 

Innehåll: Energieffektivitet. Vattenhantering. Material- 

och avfallshantering. Miljökvalitet och miljöskydd. Gröna 

byggnader och andra gröna funktioner.41  

X      X  X   http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildin

gs.html 

 http://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_D_V1.p

df 

Green Star – Communities 

Ansvarig: Green Building Council of Australia, Australien. 

Innehåll: Styrning. Design. Bebolighet. Ekonomisk 

framgång. Miljö. Innovation.42  

 

 

 

 

 

X      X  X43   http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-

communities/rating-tool/ 

                                                             
38 Fri översättning från engelska. 
39 Fri översättning från engelska. 
40 Kräver medlemskap i GreeningUSA Community. 
41 Fri översättning från engelska. 
42 Fri översättning från engelska. 
43 Pilotversion finns fritt tillgänglig. 

http://www.builtgreen.net/
http://www.builtgreen.net/documents/Communities%20Checklist.pdf
http://www.builtgreen.net/documents/Communities%20Checklist.pdf
http://greeningusa.org/12traits/12traits_detailed.php
http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html
http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_D_V1.pdf
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_D_V1.pdf
http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/
http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/
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C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

HQE2R 

Ansvarig: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB), Frankrike. 

Innehåll: Resurser. Lokal miljö. Diversitet. Integration. 

Socialt liv. 

Anmärkning: Kan appliceras i samtliga europeiska länder. 

   X X       http://www.suden.org/en/european-projects/the-

hqe2r-project/ 

 https://app.box.com/shared/2mz7i4u929 

 https://app.box.com/shared/bc3sptnucj 

 https://app.box.com/shared/ak0mhyq8py 

HQE Aménagement (HQE Developement) 

Ansvarig: Association HQE, Frankrike. 

Innehåll: Territorium och lokal kontext. Densitet. Rörlighet 

och tillgänglighet. Kulturarv, landskap och identitet. 

Anpassningsförmåga och skalbarhet. Vatten. Energi och 

klimat. Material och utrustning. Avfall. Ekosystem och 

biodiversitet. Naturkatastrofer och tekniska risker. Hälsa. 

Projektets ekonomi. Social funktion och 

sammanblandning. Miljö och offentliga rum. Integration, 

utbildning och medvetenhet. Attraktivitet, ekonomisk 

dynamik och lokala kanaler.44 

Anmärking: Det finns även en internationell version. 

X      X  X45   http://www.certivea.fr/nos-certifications/certifications-

pour-territoires-durables/hqe-amenagement 

 http://www.certivea.fr/assets/documentations/bc03d-

guide_pratique_smo_amenagement_durable_v1.pdf 
 http://www.certivea.fr/assets/documentations/Rapport

-de-Synthse-des-audits-_144.pdf 

LEED Neighborhood Development  

Ansvarig: U.S. Green Building Council (USGBC), USA. 

Innehåll: Smart location and linkage. Neighborhood 

pattern and design. Green infrastructure and buildings. 

Innovation and design process. Regional priority credit.  

X      X  X   http://www.usgbc.org/neighborhoods 

 http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009

%20Rating_ND_10-2012_9c.pdf 

Livable City Index 

Ansvarig: The Economist Intelligence’s Unit, internationell. 

Innehåll: Stabilitet. Sjukvård. Kultur och miljö. Utbildning. 

Infrastruktur. 

     X    X  http://www.tfsa.ca/storage/reports/Liveability_rankings

_Promotional_August_2013.pdf 

Liveable Neighbourhoods 

Ansvarig: Western Australia Planning Commission, 

Australien.  

Innehåll: Samhällsplanering. Transport. Tomtutformning. 

Allmänna områden. Urban vattenhantering. 

Samhällsservice. Aktivitetscentrum och anställning. Skola. 

    X  X  X   http://www.planning.wa.gov.au/650.asp 

 http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/LN_Text

_update_02.pdf 

                                                             
44 Fri översättning från franska. 
45 Samtliga dokument är på franska. 

http://www.suden.org/en/european-projects/the-hqe2r-project/
http://www.suden.org/en/european-projects/the-hqe2r-project/
https://app.box.com/shared/2mz7i4u929
https://app.box.com/shared/bc3sptnucj
https://app.box.com/shared/ak0mhyq8py
http://www.certivea.fr/nos-certifications/certifications-pour-territoires-durables/hqe-amenagement
http://www.certivea.fr/nos-certifications/certifications-pour-territoires-durables/hqe-amenagement
http://www.certivea.fr/assets/documentations/bc03d-guide_pratique_smo_amenagement_durable_v1.pdf
http://www.certivea.fr/assets/documentations/bc03d-guide_pratique_smo_amenagement_durable_v1.pdf
http://www.certivea.fr/assets/documentations/Rapport-de-Synthse-des-audits-_144.pdf
http://www.certivea.fr/assets/documentations/Rapport-de-Synthse-des-audits-_144.pdf
http://www.usgbc.org/neighborhoods
http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009%20Rating_ND_10-2012_9c.pdf
http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009%20Rating_ND_10-2012_9c.pdf
http://www.tfsa.ca/storage/reports/Liveability_rankings_Promotional_August_2013.pdf
http://www.tfsa.ca/storage/reports/Liveability_rankings_Promotional_August_2013.pdf
http://www.planning.wa.gov.au/650.asp
http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/LN_Text_update_02.pdf
http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/LN_Text_update_02.pdf
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Living Building Challenge Community 

Ansvarig: International Living Future Institute, 

internationell. 

Innehåll: Plats. Vatten. Energi. Hälsa. Material. Rättvisa. 

Skönhet.46 

X      X   X47  http://living-future.org 

 http://living-

future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/Han

douts/11-0914%20Pocket%20Guide.pdf 

Neighbourhood Sustainability Framework 

Ansvarig: Beacon, Nya Zealand 

Innehåll: Funktionell flexilibilitet. TIllfredställelse. 

Minimerande kostnader. Effektiv styrning och samhällsliv. 

Lämplig resursanvändning och klimatskydd. Maximerad 

biofysisk hälsa.48 

 X X   X  X X49   http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/arti

cle/the_neighbourhood_sustainability_framework 

 http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/arti

cle/six_key_areas_for_neighbourhood_success 

One Planet Living (OPL) 

Ansvarig: BioRegional och WWF International. 

Innehåll: Noll koldioxidutsläpp. Noll avfall. Hållbara 

transporter. Hållbara material. Lokalt och hållbart 

livsmedel. Hållbart vatten. Landanvändning och djurliv. 

Kultur och samhälle. Rättvisa och lokal ekonomi. Hälsa och 

lycka.50 

    X    X51   http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/what/ 

 http://www.oneplanetcommunities.org/about-

2/approach/the-10-principles/ 

PLACE3S (PLAnning for Community Energy, Economic and 

Environmental Sustainability) 

Ansvarig: California State Resources Conservation and 

Development Commission, Oregon Department of Energy 

och Washington State Energy Office, USA. 

Innehåll: Landform och mikroklimat. Platsdesign. 

Landanvändning. Transport. Infrastruktureffektivitet. 

Energiresurser.52  
 
 

  X X X   X X   http://www.smartcommunities.ncat.org/articles/place3

s.shtml 

 http://www.smartcommunities.ncat.org/pdf/places.pdf 

                                                             
46 Fri översättning från engelska. 
47 Kräver medlemskap. 
48 Fri översättning från engelska. 
49 Under tiden för utvärderingen var dokumentationen för tillfället under revision och för tillfället inte tillgängliga. 
50 Fri översättning från engelska. 
51 Fritt tillgängligt men kräver registrering. 
52 Fri översättning från engelska. 

http://living-future.org/
http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/Handouts/11-0914%20Pocket%20Guide.pdf
http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/Handouts/11-0914%20Pocket%20Guide.pdf
http://living-future.org/sites/default/files/LBC/LBC_Documents/Handouts/11-0914%20Pocket%20Guide.pdf
http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/article/the_neighbourhood_sustainability_framework
http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/article/the_neighbourhood_sustainability_framework
http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/article/six_key_areas_for_neighbourhood_success
http://www.beaconpathway.co.nz/neighbourhoods/article/six_key_areas_for_neighbourhood_success
http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/what/
http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/approach/the-10-principles/
http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/approach/the-10-principles/
http://www.smartcommunities.ncat.org/articles/place3s.shtml
http://www.smartcommunities.ncat.org/articles/place3s.shtml
http://www.smartcommunities.ncat.org/pdf/places.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

Precinx 

Ansvarig: Landcom, Australien. 

Innehåll: Energi. Koldioxid. Dricksvatten. Transport. 

Boendemångfald. Stormvatten.53 

  X X    X  X54  http://www.landcom.nsw.gov.au/downloads/file/factsh

eets/120417Precinx_Fact_Sheet.pdf 

 http://www.landcom.com.au/downloads/file/publicatio

n/PrecinxBrochureSP.pdf 

 https://www.propertyoz.com.au/act/Article/NewsDetail

.aspx?p=56&mid=1708 

Quality of life index 

Ansvarig: Mercer, internationell. 

Innehåll: Politisk och social miljö. Ekonomisk miljö. 

Sociokulturell miljö. Hälsa och hygiene. Skola och 

utbildning. Offentliga tjänster och transport. Rekreation. 

Konsumtionsvaror. Bostad. Nationell miljö.55  

     X    X  http://www.mercer.com/qualityofliving 

 http://www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings 

Quatar Sustainability Assessment System (QSAS) 

Neighborhoods 

Ansvarig: Gulf Organisation for Research & Development 

(GORD), Quatar. 

Innehåll: management och drift. Kulturella och 

ekonomiska värden. Inomhusmiljö. Material. Vatten. 

Energi. Plats. Urban anslutning.56 

X      X   X  http://www.gord.qa/index.php?page=qsas-

neighborhoods 

 http://www.gord.qa/uploads/pdf/GSAS%20Technical%2

0Guide%20V2.1.pdf 

RFSC (Reference Framework for European Sustainable 

Cities) 

Ansvarig: Europeiska kommissionen, internationell. 

Innehåll: Ekonomi. Social. Miljö. Styrning. 

    X   X X57   http://www.rfsc-community.eu/ 

 http://app.rfsc.eu/texts?hhid=8  

SB (Sustainable Building) Tool 2005 

Ansvarig: International Initiative for a Sustainable Built 

Environment, internationell 

Anmärkning: Enligt personlig kommunikation med Nils 

Larsson58 är ett system för stadsdelar under utveckling 

och väntas lanseras under hösten 2013. 

           

                                                             
53 Fri översättning från engelska. 
54 Ingen dokumentation utöver faktablad har återfunnits. 
55 Fri översättning från engelska. 
56 Fri översättning från engelska. 
57 Fritt tillgängligt för offentlig sektor inom EU. Övriga har endast tillgång till begränsade användarrättigheter. 
58 Enligt e-postkonversation med Nils Larsson, Executive Director, International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE), 2013-10-06. 

http://www.landcom.nsw.gov.au/downloads/file/factsheets/120417Precinx_Fact_Sheet.pdf
http://www.landcom.nsw.gov.au/downloads/file/factsheets/120417Precinx_Fact_Sheet.pdf
http://www.landcom.com.au/downloads/file/publication/PrecinxBrochureSP.pdf
http://www.landcom.com.au/downloads/file/publication/PrecinxBrochureSP.pdf
https://www.propertyoz.com.au/act/Article/NewsDetail.aspx?p=56&mid=1708
https://www.propertyoz.com.au/act/Article/NewsDetail.aspx?p=56&mid=1708
http://www.mercer.com/qualityofliving
http://www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings
http://www.gord.qa/index.php?page=qsas-neighborhoods
http://www.gord.qa/index.php?page=qsas-neighborhoods
http://www.gord.qa/uploads/pdf/GSAS%20Technical%20Guide%20V2.1.pdf
http://www.gord.qa/uploads/pdf/GSAS%20Technical%20Guide%20V2.1.pdf
http://www.rfsc-community.eu/
http://app.rfsc.eu/texts?hhid=8
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

Smart Growth Implementation Toolkit 

Ansvarig: Smart Growth America’s Leadership Institute, 

USA. 

Innehåll: Transport. Landanvändning. Boende. 

Aktörssamverkan. Attraktivitet och gemenskap.  

Förutsägbar, rättvis och kostnadseffektiv beslutsprocess. 

Bevara öppna ytor, jordbruksmark, naturområden och 

kritiska miljöområden. Stärka existerande samhällen. 

Kompakt byggdesign och effektiv infrastrukturdesign. 

Anmärkning: Samling av flera verktyg. 

 X   X   X X   http://www.smartgrowthamerica.org/leadership-

institute/implementation-tools 

 http://www.smartgrowthusa.org/documents/quickdiag

nostic.pdf 

Southwestern Pennsylvania sustainable community 

essentials certification 

Ansvarig: Sustainable Pittsburgh, USA 

Innehåll: Styrning och samhällsengagemang. Hälsosamma 

samhällen. Mångfald, rättvisa och inkludering. Utbildning. 

Energianvändning, energibesparing och gröna byggnader. 

Miljöförvaltning. Boende. Landanvändning och transport. 

Lokal ekonomi. Andra hållbara innovationer.59 

X       X X   http://www.sustainablecommunityessentials.org/ 

 http://www.sustainablecommunityessentials.org/pdfs/S

us_Comm_Essentials_Certification_Criteria.pdf 

SPARTACUS (System for Planning and Research in Towns 

and Cities for Urban Sustainability) 

Ansvarig: Europakommissionen, internationell.  

Innehåll: Restid och tillgänglighet. Utsläpp av föroreningar 

och växthusgaser. Exponering för luftföroreningar och 

buller. Trafikrelaterade dödsfall och skador. Marktäckning 

och landanvändning. Resurskonsumtion. Ekonomisk 

påverkan. 

Anmärkning: Hemsidan är arkiverad. Verktyget antas vara 

ur bruk. 

 

 

 

 

 

  X X      X  http://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/tools/too

lbox/spartacus/index.cfm 

 http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/5

1667451EN6.pdf 

 

                                                             
59 Fri översättning från engelska. 

http://www.smartgrowthamerica.org/leadership-institute/implementation-tools
http://www.smartgrowthamerica.org/leadership-institute/implementation-tools
http://www.smartgrowthusa.org/documents/quickdiagnostic.pdf
http://www.smartgrowthusa.org/documents/quickdiagnostic.pdf
http://www.sustainablecommunityessentials.org/
http://www.sustainablecommunityessentials.org/pdfs/Sus_Comm_Essentials_Certification_Criteria.pdf
http://www.sustainablecommunityessentials.org/pdfs/Sus_Comm_Essentials_Certification_Criteria.pdf
http://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/tools/toolbox/spartacus/index.cfm
http://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/tools/toolbox/spartacus/index.cfm
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/51667451EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/51667451EN6.pdf
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Namn och beskrivning av system 
Typ av verktyg Kostnad Tillgänglighet 

Mer information 
C S B D P R Ja Nej Öppen Sluten 

SPeAR (Sustainable Project Appraisal Routine) 

Ansvarig: ARUP, internationell. 

Innehåll: Mark och land. Biodiversitet. Avfall. Material. 

Vattenanvändning. Avloppsvatten. Energi. 

Klimatförändring. Luftkvalitet. Ekonomisk effekt. 

Fastighetsförvaltning. Val av plats. Anställning och 

kompetens. Rättvisa. Styrning och rapportering. Risk. 

Upphandling. Samhällsfaciliteter. Kultur. Form och 

utrymme. Hälsa och välmående. Transport. 

Intressentengagemang.60 

 X     X  X61   http://www.oasys-software.com/spear.html 

 http://www.oasys-

software.com/spearapp/app/flash.html 

 http://www.oasys-

software.com/media/Manuals/Latest_Manuals/SPeAR_

Manual.pdf 

STAR Community Index 

Ansvarig: STAR Communities, USA. 

Innehåll: Byggmiljö. Klimat och energy. Ekonomi och 

arbetsliv. Utbildning. Jämlikhet och delaktighet. Hälsa och 

säkerhet. Natur.  

X      X   X  http://www.starcommunities.org/rating-

system/framework 

 http://www.starcommunities.org/get-

started/certification-and-recognition 

SuBET (Sustainable Built Environment Tool) 

Ansvarig: Hilson Moran, internationell. 

Innehåll: Landanvändning och ekologi Transport. 

Föroreningar. Vatten. Energi och klimatförändringar. 

Material, återvinning och avfall. Användarvänlighet. 

Platsskapande. Kultur och uppfattning. Kostnad och 

ekonomi.62 

    X     X  http://blog.dundee.ac.uk/asbe/subet-tool/ 

 http://www.hilsonmoran.com/urban_regeneration_cap

ability_statement.aspx 

SUNtool (Sustainable Urban Neighborhood Modelling 

tool) 

Ansvarig: Bland annat Solar Energy and Building Physics 

Laboratory (LESO-PB), Schweiz. 

Innehåll: Energi. Vatten. Avfall.63 

Anmärkning: Verktyget verkar vara ur bruk. Hemsidan 

(http://www.suntool.net) är nedlagd. 

 

 

  X X    X X   Robinson et al. (2007). ”SUNtool – A new modelling 

paradigm for simulating and optimising urban 

sustainability”, Solar Energy. 81 (9), 1196-1211. 

 http://www.sustainablecitiesnet.com/research/resourc

e-new-modelling-tool-to-design-sustainable-cities/ 

                                                             
60 Fri översättning från engelska. 
61 Tillgänglig trialversion i 30 dagar. 
62 Fri översättning från engelska. 
63 Fri översättning från engelska. 

http://www.oasys-software.com/spear.html
http://www.oasys-software.com/spearapp/app/flash.html
http://www.oasys-software.com/spearapp/app/flash.html
http://www.oasys-software.com/media/Manuals/Latest_Manuals/SPeAR_Manual.pdf
http://www.oasys-software.com/media/Manuals/Latest_Manuals/SPeAR_Manual.pdf
http://www.oasys-software.com/media/Manuals/Latest_Manuals/SPeAR_Manual.pdf
http://www.starcommunities.org/rating-system/framework
http://www.starcommunities.org/rating-system/framework
http://www.starcommunities.org/get-started/certification-and-recognition
http://www.starcommunities.org/get-started/certification-and-recognition
http://blog.dundee.ac.uk/asbe/subet-tool/
http://www.hilsonmoran.com/urban_regeneration_capability_statement.aspx
http://www.hilsonmoran.com/urban_regeneration_capability_statement.aspx
http://www.sustainablecitiesnet.com/research/resource-new-modelling-tool-to-design-sustainable-cities/
http://www.sustainablecitiesnet.com/research/resource-new-modelling-tool-to-design-sustainable-cities/


73 
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SUSB-UC for Basic Design (SUStainable Building  

research center-Urban Community for Basic Design) 

Ansvarig: SAC High-tech Design Research Institute, Korea. 

Innehåll: Utsikt. Byggd form. Landskap. Energianvändning. 

Miljömässig hållbarhet.  

  X X      X  Lee, B., Kim, I., Kim, M. S., Song, D. S., Shin, S-W. & Yeo, 

Y. (2010). “Development of integrated design evaluation 

system for sustainable urban community based on 

building information modeling technology”, i 

Proceedings SB10 Seoul: The International Conference 

on Sustainable Building Asia, 215-222. Seoul, Korea. 24 – 

26 februari 2010. 

Sustainable Communities Program 

Ansvarig: Audubon International, USA. 

Innehåll: Ekonomisk effektivitet. Bevara naturresurser och 

kulturella resurser. Landanvändning. Ekoturism. Profil och 

rykte. Medborgarengagemang. Gemenskap. 

Miljömedvetenhet. 

Anmärkning: Fullföljandet av programmet ger möjlighet 

till certifiering. 

    X  X   X  https://www.auduboninternational.org/sustainable-

communities-program 

 https://www.auduboninternational.org/Resources/Doc

uments/SCP%20Fact%20Sheet.pdf 

Sustainable Community Rating (SCR) 

Ansvarig: VicUrban, Australien. 

Innehåll: Kommersiell framgång. Rimliga boendepriser. 

Stadsplanering. Samhällets välmående. Miljömässigt 

ledarskap. 

Anmärkning: Det finns tre varianter: Master planned 

community. Urban renewal community. Provincial 

community. 

 X      X X   http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satelli

te?c=VPage&cid=1191565167427&pagename=Sustaina

bility%2FLayout 

 http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satelli

te?c=VPage&cid=1192185989323&pagename=Sustaina

bility%2FLayout 

Sustainable Sites Initiatives 

Ansvarig: American Society of Landscape Architects, the 

Lady Bird Johnson Wildflower Center and the United 

States Botanic Garden, USA. 

Innehåll: Val av plats. Förstudieutvärdering och –

planering. Vatten. Mark och vegetation. Materialval. 

Mänsklig hälsa och välmående. Byggnation. Drift och 

underhåll. Övervakning och innovation. 

Anmärkning: Ny version av verktyget kommer att lanseras 

under år 2013. 

 

X        X   http://www.sustainablesites.org/ 

 http://www.sustainablesites.org/report/Guidelines%20

and%20Performance%20Benchmarks_2009.pdf 

https://www.auduboninternational.org/sustainable-communities-program
https://www.auduboninternational.org/sustainable-communities-program
https://www.auduboninternational.org/Resources/Documents/SCP%20Fact%20Sheet.pdf
https://www.auduboninternational.org/Resources/Documents/SCP%20Fact%20Sheet.pdf
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1191565167427&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1191565167427&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1191565167427&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1192185989252&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1192185989252&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1192185989252&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablecommunityrating.com/cs/Satellite?c=VPage&cid=1192185989323&pagename=Sustainability%2FLayout
http://www.sustainablesites.org/
http://www.sustainablesites.org/report/Guidelines%20and%20Performance%20Benchmarks_2009.pdf
http://www.sustainablesites.org/report/Guidelines%20and%20Performance%20Benchmarks_2009.pdf
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TUSC (Tools for urban sustainability) 

Ansvarig: Waitakere City Council, Nya Zeeland.  

Innehåll: Bland annat: Landanvändning. Faciliteter. 

Infrastruktur. Vatten. Energi. Ekologi. Transport. 

Anmärkning: Anmärkning: Verktyget verkar vara ur bruk. 

Hemsidan (http://www.tusc.org.nz/) är nedlagd. 

  X X    X X64   http://www.thesustainabilitysociety.org.nz/conference/

2007/papers/UTTING-TUSC.pdf 

 http://tusc.synergine.com/TUSCTools/tabid/74/Default.

aspx 

 

                                                             
64 Fritt tillgängligt men kräver registrering. 

http://www.tusc.org.nz/
http://www.thesustainabilitysociety.org.nz/conference/2007/papers/UTTING-TUSC.pdf
http://www.thesustainabilitysociety.org.nz/conference/2007/papers/UTTING-TUSC.pdf
http://tusc.synergine.com/TUSCTools/tabid/74/Default.aspx
http://tusc.synergine.com/TUSCTools/tabid/74/Default.aspx

