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Ordlista 

BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, ett brittiskt miljöklassningssystem.  

BREEAM, BRE = Building Research Establishment, en privat organisation som driver 
arbeten inom forskning, provning och rådgivning för miljöområden inom byggsektorn i 
Storbritannien. 

CEEQUAL, The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme, ett 
brittiskt certifieringssystem inom anläggningsbranschen. 

DGBC, Dutch Green Building Council  i Nederländerna håller på att förbättra BREEAM så 
att det kan användas inom infrastrukturprojekt, speciellt vägprojekt.  

KNA, Kostnads-nyttoanalys,  En analys eller metod som visar hur kostnader har fördelats i 
ett projekt.  

LCA, Life Cycle Assessment, en metod som visar ett materials miljöpåverkan under hela dess 
livscykel delvis från produktion till avfallshanteringen.   

LCC-analys, Life Cycle Cost, en livscykelkostnadsanalys, där man analyserar de kostnader 
samt intäkter som krävs under t.ex. en produkts livslängd. 

LCI, Life Cycle Inventory, en analys om inventering för ett produkssystem som innehåller 
bl.a. vatten, energi, råvaror, mark samt utsläpp.  

MKA, Multikriterieanalys, används för göra en bedömning på hållbarhet vid val av en 
eventuell saneringsåtgärd. 

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, ett lagstadgat dokument med övergripande miljöpåverkan 
från ett projekt eller en verksamhet. 

TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar. 
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Abstract 

The purpose of this work is to promote sustainable development in the construction 
sector. The goal of this rapport is to show how environmental classification system 
CEEQUAL can be improved and how their use may promote the sustainable 
development of land and construction projects in Sweden. CEEQUAL is an 
environmental classification system for infrastructure that has been developed in the UK 
by the Institution of Civil Engineers. 

The following questions were investigated in the thesis: 

 How does CEEQUAL work in practice? 

 What is the Swedish experience from the use of CEEQUAL? 

 How can the contruction sector improve the environmental work through an 
environmental classification with CEEQUAL? 

 How can the environmental classification system CEEQUAL be improved? 

The questions were answered by the methods literature studies and document analysis but 
also interviews with various actors in the construction market. 

This report contains a brief summary of what sustainable development means, a 
specialization in environmental classification system CEEQUAL and its use in the 
construction and infrastructure projects. 

A comparison between CEEQUAL, the sixteen environmental quality objectives and The 
Ecocycle Council objectives has also been done to see to see if they deal with similar 
environmental areas. 

A certification is done in several steps. The certification is carried out by a trained 
assessor who assesses and gives points for the answers of the questions found in 
CEEQUAL's manual. The score depends on how well the project met the requirements 
that CEEQUAL demand. It is then checked by an independent verifier and approved 
finally by CEEQUAL giving a final grade. 

The certification system CEEQUAL have both advantages and disadvantages. One of the 
main disadvantages is that there is no Swedish adapted version. The questions in the 
manual are in English and difficult to interpret which leads to that it takes time to 
understand them and also that it over time increases the risk that CEEQUAL loses its 
trustworthiness.  

TGOJ-port (TGOJ stands for Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) is a 
construction project where the aim was to replace a railway bridge to a concrete casted in 
crushed aggregate. The results shows that the major improvement measures such as 
recycling of materials and the purchase of aggregate materials were already identified 
before CEEQUAL was decided to be used.  

Keywords 

CEEQUAL, Environmental certification, Environmental quality objectives, Assessor, 
Ratification
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att främja den hållbara utvecklingen i anläggningssektorn. 
Målet med rapporten är att visa hur miljöklassningssystemet CEEQUAL kan förbättras 
samt hur användningen kan främja hållbar utveckling i mark och anläggningsprojekt i 
Sverige. CEEQUAL är ett miljöklassningssystem inom infrastruktur och anläggning som 
har utvecklats i Storbritannien av Institution of Civil Engineers. 

I examensarbetet har följande frågeställningar undersökts: 

 Hur fungerar CEEQUAL i praktiken? 

 Vad är den svenska erfarenheten från användningen av CEEQUAL? 

 Hur kan anläggningssektorn förbättra miljö/hållbarhetsarbetet genom 
miljöklassning med CEEQUAL? 

 Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet CEEQUAL? 

Frågorna har besvarats genom metoderna litteraturstudie och dokumentanalys men även 
genom intervjuer med olika aktörer inom anläggningsbranschen.  

Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av vad hållbar utveckling betyder och 
en fördjupning inom miljöklasscertifieringssystemet CEEQUAL samt dess användning 
inom anläggnings- och infrastrukturprojekt. 
En jämförelse mellan CEEQUAL, de 16 nationella miljömålen och Kretsloppsrådets mål 
har också utförts för att se om de behandlar samma miljöområden. 

En certifiering sker i flera olika steg. En certifiering genomförs av en utbildad assessor 
som bedömer och ger poäng på svaren av frågorna som återfinns i CEEQUAL:s manual. 
Betyget beror på hur väl projektet uppfyllt de krav som CEEQUAL efterfrågar. Det 
kontrolleras sedan av en oberoende granskare och godkänns till sist av CEEQUAL som 
ger ett slutbetyg.  

Certifieringssystemet CEEQUAL har både har för- och nackdelar. En av de största 
nackdelarna är det inte finns någon svenskanpassad version. Frågorna i manualen är på 
engelska och svårtolkade vilket leder till att det tar tid att förstå dem samt att det med 
tiden ökar risken till att CEEQUAL tappar sin trovärdighet.  

TGOJ-porten (TGOJ står för Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) är 
ett anläggningsprojekt där syftet var att byta ut en järnvägsbro till en betongbro som gjuts 
i krossmaterial.  Resultatet visar att de stora förbättringsåtgärderna som exempelvis 
återanvändning av material samt inköp av krossmaterial var redan identifierade innan 
CEEQUAL beslutades att användas.  

Nyckelord 

CEEQUAL, Miljöcertifieringssystem, Miljökvalitetsmål, Assessor, Ratificering 
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1 Inledning 

Denna rapport är ett examensarbete inom Byggnadsteknik på Högskolan i Jönköping, 
vårterminen 2014. Examensarbetet har undersökt och analyserat miljöklassningssystemet 
CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme). 
Rapporten är baserad på metoderna litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer med 
olika byggföretag. 

1.1 Problembeskrivning 

I dagsläget är CEEQUAL det enda certifieringssystemet som kan användas i 
anläggningsbranschen till skillnad från bostäder där det finns olika system att välja mellan 
exempelvis BREEAM.  

Då CEEQUAL är relativt nytt i Sverige har för- samt nackdelarna inte analyserats 
tillräckligt. Organisationer och företag behöver mer kunskap för att veta om 
miljöklassningssystemet kan hantera miljöfrågan effektivt. Man vet inte heller om 
CEEQUAL kan ge några konkreta miljöförbättringar genom att använda den eller om 
man redan är medveten i anläggningsbranschen hur man ska gå tillväga.  

Av dessa anledningar har CEEQUAL valts att studeras men även för att miljöfrågorna 
har fått ett ökat intresse i anläggningsbranschen de senaste åren.  

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att främja den hållbara utvecklingen i anläggningssektorn. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att visa hur miljöklassningssystemet CEEQUAL kan förbättras samt 
hur användningen kan främja hållbar utveckling i mark och anläggningsprojekt i Sverige. 

1.2.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ska undersökas är följande: 

 Hur fungerar CEEQUAL i praktiken? 

 Vad är den svenska erfarenheten från användningen av CEEQUAL? 

 Hur kan anläggningssektorn förbättra miljö/hållbarhetsarbetet genom 
miljöklassning med CEEQUAL? 

 Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet CEEQUAL? 

1.3 Metod 

Följande metoder har använts för att få fram kunskap inom området som studien 
behandlar. 
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En stor del av rapporten baseras på litteraturstudier då det krävs att man har en 
grundförståelse av hållbarhetsfrågan. För att få en djupare kunskap, har metoderna 
dokumentanalys och intervjuer med olika aktörer inom området använts. 

1.3.1 Hur fungerar CEEQUAL i praktiken? 

Frågan besvaras främst i dokumentanalysen. 

1.3.2  Vad är den svenska erfarenheten från användningen av CEEQUAL? 

Denna fråga besvarades främst genom dokumentanalys och intervjuer. 

1.3.3 Hur kan anläggningssektorn förbättra miljö/hållbarhetsarbetet genom 
miljöklassning med CEEQUAL? 

För att svara på denna fråga har litteraturstudier och dokumentanalyser utförts men även 
intervjuer med aktörer i byggbranschen.  

 

1.3.4  Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet CEEQUAL?  

Frågan besvaras med hjälp av litteraturstudie, dokumentanalys samt intervjuer. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten omfattat inte det ekonomiska perspektivet och inte hur CEEQUAL kan 
användas i andra länder. 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad i kapitel där det första är ”Bakgrund och förutsättningar”. I 
kapitlet beskrivs bakgrunden till rapporten.  Vidare har huvudproblemet studerats 
närmare i kapitlet ”Genomförande” och i kapitlet ”Resultat” besvaras varje fråga. 
Därefter diskuteras resultatet i kapitlet ”Diskussion”. 

I det sista kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer” ges en sammanfattning av 
resultatet och även förslag på vad som kan analyseras vidare inom området. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

För att få en klar bild av vad hållbar utveckling innebär samt hur anläggningssektorn 
påverkar miljön har information tagits både från Naturvårdsverket och boken Hållbar 
utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare. 

2.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som Gro Harlem Brundtland publicerade år 1987 i 
rapporten Vår gemensamma framtid. Den publicerades av FN tillsatta Brutlandkommisionen 
som beskriver hållbar utveckling på följande sätt: 

”Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta 
sina behov”. 1 

Begreppet har tre dimensioner; miljö, samhälle och ekonomi som samspelar.2 
Dimensionerna kan beskrivas på olika sätt. Miljö kan avse naturresurser och biologisk 
mångfald. Begreppet ”Samhälle” kan i sammanhanget avse mänskligt kapital och sociala 
förväntningar. Den ekonomiska dimensionen är värden som finns i det ekonomiska 
systemet och det byggda samhället. På ett enkelt sätt kan man visa dessa tre dimensioner 
enligt figuren nedan. Den hållbara utvecklingen är en utveckling som ligger i området där 
cirklarna överlappar varandra.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar samspelet mellan de tre dimensionerna.4 

Den hållbara utvecklingen kan man säga är en utveckling eller förändring som innebär att 
människor måste anpassa sig efter tillståndet de befinner sig i och acceptera den ständiga 
utvecklingen som måste vara hållbar.5 Hållbar utveckling innebär också att inte direkt hitta 
en lösning då det kan vara svårt, utan i praktiken innebär det att hitta en kompromiss då 
den hållbara utvecklingen bygger på olika etiska principer och människors intressen samt 
värderingar om vad som är viktigt att skydda och prioritera.6 

                                                 
1 Gröndahl F & Svanström M, Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber AB, 
Stockholm, 2011 (s.32) 
2 Ibid s.35 
3 Ibid s.36 
4 Ibid s.6 
5 Ibid s.39 
6 Ibid s.50 
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Ingenjörens roll är viktig då den formar tekniken och samhällets tekniska system vilket i 
sig påverkar den hållbara utvecklingen. Teknik ska egentligen minska storleken och 
farligheten hos material- och energiflöden samtidigt som den effektivt tillgodoser 
människors behov.7 

Då en ingenjör är en del av tekniken kan ingenjören påverka på ett positiv sätt men först 
krävs det en förståelse för hur tekniken samspelar med människan, samhället och naturen. 
Detta för att få en övergripande bild och kunna se vilka faktorer som kan påverkas. Det 
krävs också en god kommunikation med de olika aktörerna i systemen för att uppnå en 
hållbar utveckling.8  

2.1.1 Miljöfrågan i Sverige 

Miljöeffekterna som mestadels beror på människornas påverkan på sin omgivning har 
medfört både globala och lokala effekter. Av dem kan bl.a. växthuseffekten nämnas.9 
Dessa miljöeffekter kan kopplas till material- och energiflöden. Det beror dels på 
industrins aktiviteter och teknik.10 

I Sverige har miljöfrågan sedan 1960-talet varit viktig. För att uppnå målet för en hållbar 
utveckling har man gjort 16 nationella miljökvalitetsmål.11  

År 1999 trädde miljöbalken i kraft där all lagstiftning gällande miljö samlades under ett 
och samma tak. I miljöbalken regleras verksamheter som har en miljöpåverkan.  

I miljöbalken finns flera hänsynsregler, bl.a. ”försiktighetsprincipen”; att se till att inga 
miljöstörningar som buller och utsläpp sker samt att man tar hänsyn till naturresurser, 
energi och material och inte misshushåller. 

En annan är ”bästa möjliga teknik” som innebär att man ska använda så bra teknik som 
möjligt för att förebygga skador som kan uppstå på miljön. Detta avser både när en 
anläggning byggs tills den avvecklas. Samtidigt måste den vara ekonomiskt möjlig och 
kunna användas i branschen.12   

För att minska olika miljöpåverkningar har man i Sverige valt att ta ut skatt. Styrmedlen 
som kan användas i byggbranschen är deponiskatten. Det är skatt på avfallet som 
deponeras.13 

2.1.2 Byggbranschen i Sverige 

Inom byggbranschen utförs många anläggningsprojekt som påverkar miljön. Då stora 
mängder material används som i många fall måste förflyttas sker det vanligtvis via 
transporter vilket i sig leder till koldioxidutsläpp. 

                                                 
7 Ibid s.8 
8 Ibid s.291 
9 Ibid s.77 
10 Ibid s.158 
11 Ibid s.206 
12 Ibid s.209 
13 Avfall Sverige. Skatter och avgifter 2012.  
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/ekonomi-och-styrmedel/ekonomiska-styrmedel, 2014-05-28 
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Enligt Boverkets statistik kommer ungefär 40 % av den totala mängden avfall från aktörer 
inom byggbranschen och 16 % av förbrukning av kemiska produkter samt 10 % av den 
totala energiförbrukningen i Sverige. 14 Målet är att minska avfallet samt mängderna 
genom en kommande nationell avfallsplan. EU arbetar med att försöka ersätta de 
byggprodukter som finns med produkter som kan vara återvinningsbara.  

Sverige och EU-länderna vill gärna att farliga ämnen ska stå med i prestandadeklaration 
vid CE-märkning av byggprodukter. Det kommer då bli lättare att välja produkter som är 
mindre miljöbelastande samt kunna återvinna den rätt vid en eventuell rivning.  

Kemikalieinspektionen har tidigare kommit med förslag om att göra en loggbok över 
farliga ämnen som kan finnas inbyggda i en byggnation, det blir då lätt att titta tillbaka och 
kunna dra nytta av det vid en rivningsplan.15 

Då avfallet har varit ca 10 miljoner ton under den senaste tioårsperioden har 
Naturvårdsverket samt Boverket valt att göra en tillsynskampanj. Detta för att kunna 
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Kampanjen 
gjordes under 2013 och målet var att ge kunskap och rätt verktyg för tillsyn till både 
byggnadsinspektörer och miljöinspektörer så att en byggherre kan minska avfallet genom 
att exempelvis återanvända material. Ansvaret vid rivning ligger på byggherren som både 
måste anmäla till kommunen för tillstånd och hantera avfall på rätt sätt.  

Kampanjen utfördes genom att fyra seminarier hölls och ett seminarium lades upp på 
Naturvårdsverkets hemsida.16 

Andra styrmedel är offentlig upphandling och samhällsplanering som kan påverka 
anläggningsprojekt till en viss grad.17 

En så kallad ”grön upphandling” är en upphandling som hjälper upphandlare att välja 
mindre miljöbelastande alternativ. 

Det kan handla om exempelvis transporter inom entreprenaden, resurssnålhet som avser 
energi, vatten och material eller miljörelaterad utbildning hos personal som utför 
entreprenaden.18 

För att uppnå ett samhälle som värnar miljön måste det finnas en ökad återvinning och 
livcykelstänkande men även erfarenhet av miljöarbete i infrastrukturprojekt. 
Energikrävande teknik krävs exempelvis när man spränger tunnlar i anläggningsprojekt.19  

 

                                                 
14 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.5) 
15 Naturvårdsverket. Bygg- och rivningsavfall. 2014.  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter 
omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Bygg--och-rivningsavfall/, 2014-04- 
16 Naturvårdsverket. Vägledning för bygg- och rivningsavfall.  2014. 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall-bygg--och-rivningsavfall/,  2014-04-03 
17 Gröndahl F & Svanström M, Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber AB, 
Stockholm, 2011 (s.255) 
18 Ibid 
19 Lundberg J, Inspirerande infrastruktur - framgångsnycklar i anläggningsprojekt, Trafikverket, Borlänge, 2012 (s.73) 
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3 Genomförande 

Detta kapitel är baserat på dokumentanalys av rapporter som är hämtade från 
Byggbranschens Utvecklingsfonds (SBUF) hemsida. I kapitlet beskrivs bl.a. vad 
CEEQUAL är, hur arbetsprocessen ser ut samt vilka för- och nackdelar som 
certifieringssystemet har.  

3.1 Miljöcertifieringssystemet CEEQUAL 

CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & Awards 
Scheme) är ett certifieringssystem inom infra- och anläggningsprojekt där syftet är att 
bedöma hur väl man har lyckats hantera de miljöfrågor och sociala aspekter i projektet 
genom att svara på frågor i en manual.20 Främst tar systemet hänsyn till miljöfrågor men 
också de sociala aspekterna i planerings-, projekterings- och utförandefasen.21  

3.1.1 Historik 

CEEQUAL är ett certifieringssystem som började utvecklas i Storbritannien av 
Institution of Civil Engineers (ICE). Den fick ett finansiellt stöd av den brittiska 
regeringen.22  Arbetet påbörjades år 1999 där Professor Roger K Venables (nuvarande 
VD för CEEQUAL) ledde teamet som utvecklade CEEQUAL i ICE. Ian Nicholson som 
är CEEQUAL:s nuvarande tekniska chef samarbetade med ICE redan från början. 23 

Vidare leddes arbetet av det brittiska företaget Crane Environmental Ltd24 som främst 
utför konsulttjänster inom miljöfrågor.25 Företaget fick stöd av andra företag och 
myndigheter samt organisationer såsom CIRIA (den brittiska organisationen för 
byggbranschens forskning och utveckling).26 

CEEQUAL lanserades i september år 2003 men först i mitten av 2004 blev den tillgänglig 
för allmänheten. Den versionen kunde endast användas av brittiska företag, då den ännu 
inte hade utvecklat något system för internationella företag.   

Det stora intresset för CEEQUAL gjorde att en internationell version lanserades av 
systemet år 2011. Systemet har använts i många projekt där ett antal har certifierats i 
Sverige.27 

CEEQUAL är ett system där en oberoende part kontrollerar hur ett projekt hanterar 
miljöaspekter. Verktyget fungerar som en röd tråd genom hela projektet och genomsyrar 
det i hela byggprocessen.28 

                                                 
20 Uppenberg S, Hållbar infrastruktur, 110406 
http://www.wspgroup.com/upload/documents/PDF/Sweden/hallbar_infrastruktur/StefanUppenberg.pdf, 2014-
03-02 
21 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.5) 
22 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/history.html, 2014-03-21 
23 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/meet_team.html, 2014-03-21 
24 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/history.html, 2014-03-21 
25 Crane Environmental Ltd , http://www.crane-environmental.co.uk, 2014-03-02 
26 CIRIA, http://www.ciria.org/CIRIA/About/About/About_CIRIA.aspx?hkey=161635cd-226d-4170-8901-
5f89ccd96a2a, 2014-03-21 
27 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.7) 
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I Sverige finns inget system för just mark- och anläggningsprojekt till skillnad från 
bostadssidan där det finns flera certifieringssystem. Med CEEQUAL kan resultatet bli 
bättre än lagkraven, eftersom de krav som redan finns inte räcker till för att uppnå en 
hållbar samhällsutveckling.29 

3.1.2 Ämnesområden i CEEQUAL 

CEEQUAL innehåller ca 200 frågor där projektet bedöms utifrån en betygsskala; ”Pass”, 
”Good”, ”Very Good” eller ”Excellent”. Genom att besvara frågorna kan organisationen 
bevisa om projektet har uppnått hållbarhetsresultaten för ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter.30 

Systemet har kommit i ett flertal versioner men i Sverige har version 4 och 5 använts. I 
den senare versionen som var färdig år 2012 31, version 5, har antalet ämnesområden 
minskat från tolv till nio. 

Bedömningen sker utefter de nio ämnesområdena enligt nedan32 33: 

 Projektstrategi (valfri) 

Bedömer hur projektgruppen har anknutit sitt projekt till en bättre hållbarhet inom 
anläggningsarbete och infrastruktur. Kapitlet bör tas med i ett tidigt skede av projektets 
utveckling. Kapitlet är valfritt men om det utförs eller ej påverkar ändå bedömningen i 
slutändan. Projekt som utför det valfria ämnesområdet får bedömningen ”Sustainability 
Strategy & Performance Assessment” medan de som väljer att inte utföra området får 
bedömningen ”Sustainability Performance Assessment”.34 

 Projektledning  

Bedömer miljöledningspraxis och hur miljöfrågor integreras i projektledningen. 
Bedömningen av sociala frågor omfattar projektets påverkan under själva genomförandet, 
snarare än allmänhetens inställning till projektet i stort. Här behandlas också projektets 
miljöledningssystem, upphandling och utbildning. 

 Människor och Samhälle 

Omfattar hur ett projekts positiva och negativa effekter kan påverka människor och 
samhällen i projektets närhet.  

Ämnesområdet behandlar även lagkrav, estetik, sysselsättning, kommunikation samt andra 
samhällsrelationer. 

 

 

                                                                                                                                                         
28 Ibid s.75 
29 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.5) 
30 Uppenberg S, Hållbar infrastruktur, 110406 
http://www.wspgroup.com/upload/documents/PDF/Sweden/hallbar_infrastruktur/StefanUppenberg.pdf 
31 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/history.html, 2014-03-21 
32 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/methodology.html, 2014-03-28 
33 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-30 
34 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.8) 

http://www.ceequal.com/methodology.html
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 Markanvändning och Landskap 

Frågor om översvämningsrisk, markanvändning, markföroreningar, användning av 
vattendrag samt efterbehandlingsåtgärder behandlas.  

På frågorna som behandlar landskap ska man tänka på lokal karaktär, projektets 
anpassning till befintligt landskap och skötselplan. 

 Kulturhistorisk miljö  

Bedömer om grundläggande studier av kulturhistorisk miljö har utförts. I bedömningen 
kontrolleras bevarande av historiska tillgångar samt vilka åtgärder som har vidtagits. 
Informationen om studierna och undersökningarna ska vara tillgänglig för allmänheten.  

 Ekologi och Biologisk mångfald 

Här ska man kontrollera projektets påverkan på den ekologiska miljön och skyddande av 
arter. 

 Vattenmiljö  

Kapitlet omfattar hur krav för skydd och förbättring av vattenmiljön hanteras. Även 
projektets användning av vatten under arbetet samt vid drift och underhåll behandlas. 

 Fysiska resurser 

Omfattar påverkan genom användning av fysiska resurser för anläggningsprojektet. 
Frågorna inkluderar livscykelanalys, energianvändning och koldioxidutsläpp samt åtgärder 
för att minska materialanvändningen och förebygga avfall. 

 Transport 

Kapitlet bedömer projektets påverkan på transportinfrastruktur, såsom transporter till och 
från byggplatsen samt personalresor. Frågorna syftar till att minimera störningarna för 
offentlig trafik p.g.a. byggtransporter. 

3.1.3 Arbetsprocessen  

I kapitlet nedan beskrivs hur CEEQUAL fungerar i praktiken samt de olika steg i 
processen som måste utföras för att få en certifiering.  

Till skillnad från andra miljösystem ska CEEQUAL utföras samtidigt som 
projektprocessen. 

En certifiering ska genomföras av en utbildad assessor som bedömer och ger poäng på 
svaren av frågorna som återfinns i CEEQUAL:s manual. Betyget beror på hur väl 
projektet uppfyllt de krav som CEEQUAL efterfrågar. Det kontrolleras sedan av en 
oberoende granskare och godkänns till sist av CEEQUAL som ger ett slutbetyg.35  

I figuren nedan visas en schematisk bild över hur processen ser ut.  

                                                 
35 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 
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Figur 2: Figuren visar en schematisk bild över certifieringsprocessen.36 

Assessor 

Bedömningen och bevisinsamlingen utförs av en assessor.  Assessorn utses av 
organisationen som ansöker om certifieringen. Personen kan antingen vara någon som 
arbetar i projektet eller någon som organisationen avtalar med. I andra fall kan 
CEEQUAL:s personal hjälpa till med att få kontakt med utbildade assessorer.37 

Personen som ska vara assessor måste vara utbildad enligt CEEQUAL:s kurser. Efter att 
organisationen har utsett en assessor skickas en ansökan in till CEEQUAL.38  

Efter en godkänd ansökan får assessorn en handbok och en manual samt tillgång till ett 
verktyg på nätet, det så kallade ”Online Assessment Tool” (OAT).  Kortfattat är det ett 
verktyg där assessorn registrerar hela bedömningsprocessen med kommentarer och 
förslag om eventuella ändringar. 39  

 

 

                                                 
36 Johansson R, CEEQUAL-Klassning E4 Rotebro – Ny bro över järnväg, WSP, 2013 (Reviderad bild) 
37 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/assessors.html, 2014-03-02 
38 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process1.html, 2014-03-02 
39 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process2.html, 2014-03-02 

http://www.ceequal.com/assessors.html
http://www.ceequal.com/process1.html
http://www.ceequal.com/process2.html
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Granskare 

I nästa steg utses en ”verifier” som är en oberoende granskare. CEEQUAL utser en 
granskare baserat på olika aspekter såsom kompetens (utifrån projektet som personen 
kommer att verifiera), tillgänglighet, avstånd till projektet m.m. Granskaren ska 
kontrollera assessors bedömning men också vara ett stöd till assessorn genom att svara på 
frågor under processen. 

Assessorn bedömer projektets arbete och besvarar frågorna som återfinns i manualen 
genom att sätta poäng. För att kunna svara på en fråga och därefter ge poäng måste det 
finnas bevis på svaret. Om inga bevis finns kan inga poäng sättas för frågan. Vidare 
registrerar assessorn, som nämnt ovan, i verktyget OAT.40  

I vissa fall kan en fråga vara irrelevant och då måste en avgränsning ske genom att 
assessorn och granskaren tillsammans bestämmer detta.41  

När assessorn är färdig och har registrerat poängsättningen samt bedömningen med 
bevisinsamlingen i OAT informerar assessorn granskaren om detta. Granskaren påbörjar 
då kontrollen av informationen i OAT. Assessorn kontaktar också granskaren angående 
möte/platsbesök. Detta sker åtminstone två veckor efter att assessorn har underrättat 
granskaren om att de är färdiga med uppgiften.42 

Granskaren kontrollerar uppgifterna i enlighet med CEEQUAL:s förfaranden och under 
mötet diskuteras eventuellt omstridda bevis.43 

Efter mötet kan saknade bevis samlas in. Det sker normalt två till fyra veckor senare men 
varierar beroende på vad som bestäms mellan granskaren och assessorn.44   

Ratificering 

I sista steget avslutas granskningen genom att granskaren skriver sina synpunkter och 
poäng i OAT och meddelar att projektet kan ratificeras, alltså få ett slutgiltigt betyg av 
CEEQUAL. Det sker normalt inom tre veckor. I vissa fall kan granskaren ge annorlunda 
poängsättning än den som assessorn har givit p.g.a. att bevismaterialet inte räcker till. Det 
påverkar då självfallet det slutgiltiga betyget. Ratificeringen sker av CEEQUAL och en 
bedömning ges enligt nedan.45 

Bedömningen 

Bedömningen sker genom att ett av fyra tillgängliga betyg ges. Det beror på antalet poäng 
som presenteras i form av ”CEEQUAL Award certificate” som visar det uppnådda 
betyget.46  

”Pass” är mer än 25 % av maxpoängen, ”Good” är över 40 %, ”Very Good” är över 60 
% samt ”Excellent” som är det högsta betyget och då måste man ha uppnått över 75 % 
av maxpoängen. Betyget är baserat på hur projektet har hanterat frågorna i relation till de 
brittiska lagkraven.  

                                                 
40 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process5.html, 2014-03-02 
41 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process4.html, 2014-03-02 
42 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process6.html, 2014-03-02 
43 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process7.html, 2014-03-02 
44 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process8.html, 2014-03-02 
45 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process9.html, 2014-03-02 
46 CEEQUAL, http://www.ceequal.com/process10.html, 2014-03-02 

http://www.ceequal.com/process5.html
http://www.ceequal.com/process4.html


Genomförande 

 

15 

Mycket av arbetet med certifieringen utgår från bevisen som samlas in. Det är ca 208 
frågor i version 4 och i version 5 är det 188 frågor. Själva bevisen kan vara fotografier, 
kvitton, miljöplan, miljökontrollprogram etc.47 

3.1.4 Utmärkelser  

Det finns ett flertal utmärkelser som man kan uppnå. Vilket man får beror på vilka 
aktörer (beställare, projektör och entreprenör) som har valt att certifiera sin del av arbetet 
i projektet (en aktör kan välja att certifiera sin del även när de andra parterna inte är 
villiga). I version 5 finns sex olika utmärkelser enligt citatet från rapporten 
Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – två fallstudier: 

 ”Whole Team Award: Inkluderar beställarens, projektörens och huvudentreprenörens arbete 
i projektet. 

 Interim Client & Design Award: Inkluderar beställarens och projektörens arbete, och är 
en tillfällig utmärkelse till dess att Whole Team Award är färdigt. 

 Client & Design Award: Inkluderar beställarens och projektörens arbete. 

 Design Award: Inkluderar huvudprojektörens/-projektörernas arbete. 

 Design & Construction Award: Inkluderar projektörens och entreprenörens arbete. 

 Construction Award: Inkluderar huvudentreprenörens/-entreprenörernas arbete.”48  

 

3.2 CEEQUAL i jämförelse beslutsverktyg inför val av 

saneringsalternativ 

I SBUF:s rapport Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – två fallstudier har en 
jämförelse gjorts mellan CEEQUAL och ett antal beslutsverktyg som används inför val 
av saneringsalternativ. Det är verktyg som används för mark- och vattensanering. I detta 
kapitel presenteras verktygen samt resultatet av jämförelsen.  

En del specifika frågeställningar samt kriterier har använts vid jämförelsen mellan 
CEEQUAL och beslutsverktygen. De återfinns i en tabell, se bilaga 1. I figur 3 finns en 
prestandamatris som visar verktygens resultat för alla kriterier som presenterades i bilaga 
1. I jämförelsen har man valt att ställa verktygens mål, omfattning, kontext, indata, insats 
samt resultatredovisning mot varandra.  

Verktygen som CEEQUAL jämförs med är verktyg som hjälper till att välja den bästa 
saneringsåtgärden för ett projekt. De tre verktygen är; Multikriterieanalys (MKA) som 
bedömer och ger ett hållbarhetsindex för varje saneringsalternativ, SiteWise som används 
för utvärdera och jämföra de olika saneringsmetoderna baserat på deras miljöavtryck samt 
VHGFM (eller Carbon footprint från efterbehandling och andra markarbeten som den kallas nu) är 

                                                 
47 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.8) 
48 Ibid 
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ett svenskt verktyg som beräknar emissioner för de olika aktiviteter eller moment som 
finns i en sanering. 49  

Verktygen kan delas in i två grupper där den ena gruppen är baserad på ett poäng- och 
kriterier system och den andra gruppen är baserad på livscykelanalysmetoden (LCA) med 
kvantitativa in- och utdata på flöden av material och energi. I den förstnämnda gruppen 
ingår certifieringssystemet CEEQUAL.50 

3.2.1 Multikriterieanalys (MKA) 

Verktyget som fortfarande är under utveckling (utvecklas i ett flertal forskningsprojekt där 
bl.a. NCC samarbetar med andra aktörer) är ett Excel-baserat verktyg där ett index för 
hållbarhet kan räknas fram för de valda saneringsalternativen.  

MKA är uppbyggt på SCORE-verktyget (Sustainable Choice of Remediation). I verktyget 
jämförs de olika saneringsåtgärderna utifrån hur de påverkar i tre olika 
ämnesområden/domäner. Det är ämnesområdena ekologi, ekonomi och social-
kulturellt.51 Det ekologiska samt social-kulturella ämnesområdet baseras på 
expertbedömningar som görs för projektet och den ekonomiska baseras på kostnads-
nyttoanalys (KNA).52  

De olika åtgärderna bedöms även utifrån olika kriterier som behövs för att uppnå de mål 
som man har satt upp i projektet. Resultatet sammanvägs sedan och ett hållbarhetsindex 
erhålls för varje åtgärd.  

Verktygen kan främst användas när man beslutar om en specifik saneringsåtgärd ska 
användas i ett förorenat område d.v.s. kan verktyget vara som ett stöd vid val av 
saneringsåtgärd.53 

3.2.2 SiteWise 

SiteWise är ett verktyg som är baserat på Excel. Verktyget är framtaget genom ett 
samarbete mellan USA:s Marin, USA Army Corps of Engineers (USACE) samt Battelle 
Institute och bygger på LCA-analys. Beräkningsfaktorerna finns redan i verktyget.  

I SiteWise kan man utvärdera och jämföra de olika saneringsmetoderna baserat på deras 
miljöavtryck. Varje aktivitet i ett saneringsprojekt beräknas var för sig och sedan fås ett 
totalt miljöavtryck eller ”footprint-analys” som är baserat på dessa aktiviteter.  

Aktiviteterna är baserade på bl.a. hantering av avfall samt transport av material. Avtrycket 
beräknar sedan fram energianvändning, utsläpp av olika växthusgaser m.m.54 

                                                 
49 Ibid s.28 
50 Sev, A. A comparative analysis of building environmental assessment tools and suggestions for regional adaptations, civil 
Engineering and Environmental Systems no. 28, 2011 (s.232) 
51 Ibid s.30 
52  Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.31) 
53 Ibid s.30 
54 Ibid  s.31 
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3.2.3 Sustainable Remediation Tool (SRT) 

Sustainable Remediation Tool (SRT) är ett annat verktyg framtaget i USA som är baserat 
på LCA-analys. Det är ett Excel-baserat verktyg vars syfte är bl.a. att kunna planera samt 
jämföra inför ett val av en saneringsmetod.55   

I verktyget finns ett antal saneringsmetoder som kan analyseras. Det är metoder som kan 
användas för grundvattensanering och marksanering.  De uppgifter som visas för 
metoderna är bl.a. den totala energiförbrukningen, totalkostnader samt mängden 
växthusgaser som kan viktas och sedan visas i turordning mellan de olika 
saneringsmetoderna.  

Man kan använda SRT som en metod före val av en lämplig åtgärd men även för 
verifiering av ett projekt.56 

3.2.4 Carbon footprint från efterbehandling och andra markarbeten 

I Sverige har man valt att utveckla ett verktyg som beräknar emissioner för de olika 
aktiviteter eller moment som finns i sanering eller andra liknande markarbeten. Det är 
framtaget av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) och verktyget hette tidigare 
VHGFM. 

Verktyget fokuserar främst på att beräkna CO2-ekvivalenter och hur de skiljer sig mellan 
de olika metoderna. I verktyget har man valt att lägga in olika saneringsmetoder och 
jämföra dem med varandra.57  

3.2.5 Resultat av jämförelsen 

I MKA samt CEEQUAL är syftet att bedöma ett projekt ur ett helhetsperspektiv där flera 
ämnesområden behandlas. I de övriga verktygen fokuseras det på ett visst ämnesområde i 
detta fall, Co2 – utsläppen. Detta leder till att MKA och CEEQUAL kräver en större 
insats än de andra verktygen. Beräkningarna från Co2-utsläppen kan användas som bevis 
för en CEEQUAL-certifiering och som indata i MKA.58 

CEEQUAL kan användas från projektets idéstadie till projektslut, alltså alla stadier vilket 
är positivt. Det gör att man under hela processen kan hitta lösningar och förslag som kan 
leda till ett beslut om åtgärder som gynnar miljön. De övriga verktygen kan ses som 
beslutsverktyg som hjälper till att hitta ett mindre miljöbelastande alternativ. De kan 
främst användas i tidigt skede, alltså före processen med en CEEQUAL-certifiering. 

CEEQUAL är det enda tillvägagångsättet som ser över hela processen från beställare tills 
man får ett resultat/projektslut men där driftsfasen/uppföljningen för exempelvis vägar 
inte ingår. Det går att börja använda CEEQUAL i ett tidigt skede, redan vid beslutssteget 
hos beställaren. I SCORE (vilket MKA är baserat på) fokuserar man däremot på 
projekteringsfasen vilket inkluderar undersökningar och utformningen av åtgärden samt 
utförandefasen. SRT fokuserar endast på utförande och driftsfasen eller uppföljningen. 

                                                 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid s.32 
58 Ibid s.34 
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SiteWise och Carbon footprint fokuserar på tre olika delar i processen nämligen 
projektering, utförande och uppföljning.59 

I CEEQUAL har man valt att inte fokusera helt på de ekonomiska och sociala aspekterna 
men det har SCORE gjort.60 Vad det gäller omfattningen hos SRT så tittar man på CO2 
utsläpp, utnyttjande av naturresurser samt de ekonomiska och sociala aspekterna. SiteWise 
liknar mycket SRT men den beräknar inte fram några kostnader.61  

Bedömningen skiljer sig mellan de olika verktygen, speciellt mellan CEEQUAL och 
SCORE. SCORE tar man hänsyn till de tre domänerna eller ämnesområdena; 
ekonomiska, ekologiska och sociala. Dock tar den inte hänsyn till vem som utför själva 
saneringsarbetet, vilket görs i CEEQUAL.   

Verktygen baseras på olika sorts indata. CEEQUAL baseras, som nämnts tidigare, på 
bevismaterial som samlas in av en assessor från organisationens sida. SCORE är baserat 
både på kostnads-nyttoanalys och expertbedömningar som fungerar som indata. De 
övriga verktygen använder sig av emissionsfaktorerna och bedömningarna som görs.62  
 
CEEQUAL är ett certifikat som visar i vilken grad ett projekt påverkar miljön samt hur 
väl frågorna hanteras i CEEQUAL:s manual. Poängen ökar om bevismaterialet som 
lämnas in för granskning har tillräckligt hög kvalitet. I CEEQUAL och SCORE belönas 
man även för användandet av förnyelsebart bränsle/energi. De andra verktygen, SRT, 
SiteWise och Carbon footprint kan fungera som beslutsstödsmetoder samt underlag för 
bevismaterialet.63 Även verktyget SCORE kan användas som underlag till bedömningarna.  

Sammanfattningsvis ska man tänka på vilket syfte varje verktyg har. De verktyg som 
jämförs med CEEQUAL har fokuserat på att visa vilken påverkan ett visst alternativ eller 
själva projektet har på miljön. Syftet med verktygen är att ta fram emissionsbelastning av 
varje aktivitet samt använt material.64 CEEQUAL:s syfte skiljer sig däremot då den 
fungerar som ett tillvägagångssätt som hjälper aktörerna att prestera mer än vad lagen 
kräver vilket inte kan uppnås genom att enbart använda de övriga verktygen.65  

Genom en certifiering av CEEQUAL kan man se hur väl ett projekt har hanterat frågorna 
i ämnesområdena. Dock så saknas exempelvis arbetsmiljöfrågorna i CEEQUAL.66 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Ibid s.35 
60 Ibid s.36 
61 Ibid s.35 
62 Ibid s.36 
63 Ibid s.38 
64 Ibid s.36 
65 Ibid s.37 
66 Ibid 
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I figur 3 nedan visas verktygens resultat för alla kriterier som presenterades i bilaga 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Prestandamatrisen visar verktygens resultat för alla kriterier (a-h) som 
presenterades i bilaga 1.67 

3.3 CEEQUAL i jämförelse med andra klassificeringssystem 

för anläggningsprojekt 

I detta kapitel jämförs CEEQUAL med några andra system inom anläggningsbranschen. 
Syftet med detta är att identifiera olika möjligheter för klassningssystem inom 
anläggningsprojekt.  Jämförelsen omfattar hur systemen fungerar, dess bakgrund och 
användningsområde. 

3.3.1 GreenRoads 

GreenRoads är ett amerikanskt klassificeringssystem. Systemet fokuserar på hållbarheten 
inom vägar och konstruktion och är tillämpligt i alla projekt där en väg ska byggas.  

                                                 
67 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.34) 
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GreenRoads grundades 2007 av The GreenRoads Foundation och lanserades år 2010. 
Systemet är en samling av praxis för hållbarhet som relaterar till vägar och är uppbyggt av 
tre huvudkategorier: obligatoriska projektkrav, frivilliga poäng och projektspecifika poäng. 
68 

 Obligatoriska projektkrav: handlar om planer för de områden som ska åtgärdas såsom 
föroreningar, buller, avfall m.m. LCC-analys och LCI ska också utföras. 

 Frivilliga poäng: där ska bland annat vatten, projektets materialresurser och 
jämställdhet mellan projektets arbetare granskas. 

 Projektspecifika poäng: upprättas av organisationen för sitt specifika projekt. 

Det finns fyra olika betyg, nämligen ”Brons”, ”Silver”, ”Guld” och ”Evergreen”. Vilket 
betyg projektet får beror på totalpoängen.69 Under fyra år har GreenRoads använts i över 
120 projekt. Alla projekt är genomförda i USA.70 

3.3.2 Envision – Sustainability Rating System 

Envision är ett klassningssystem inom infrastrukturprojekt. Systemet grundades av 
Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), 2011 i USA. Systemet utvärderar 
miljövinster, samhällsmässiga och ekonomiska fördelar i ett infrastrukturprojekt. Det 
hjälper projektarbetare att samarbeta och diskutera frågor som t.ex. ”gör vi rätt projekt?” 
och ”gör vi projektet på rätt sätt?”.71 
Envisions bedömning innehåller i fyra betygsnivåer: ”Acknowledge of Merit”, ”Silver”, 
”Gold” samt ”Platinum”. Det innehåller 60 poäng som delas upp i fem ämnesområden: 
livskvalitet, ledarskap, resursfördelning, naturmiljö samt klimat och risk.72 

3.3.3 BREEAM 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är främst en 
miljöbedömningsmetod och klassningssystem för byggnader i Storbritannien. Det finns ca 
250 000 byggnader som har använt certifieringssystemet BREEAM sedan år 1990. 
Systemet uppmuntrar att man ska tänka på låga koldioxidutsläpp och minimera 
energibehovet. BREEAM omfattar aspekter som rör användning av energi, vatten, hälsa, 
föroreningar, transport, avfall, ekologiprocess och ledningsprocess.  

Systemets bedömning baseras på byggnadens funktion, specifikation, konstruktion och 
användning. BREEAM har även utvecklat flera olika versioner, bland annat BREEAM-
SE som är en svensk version. Versionen har anpassats till svenska regler, standarder, 
lagkrav och arbetssätt. BREEAM-SE har använts i svenska projekt sedan 2013.73  

                                                 
68 NCC, Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. (s. 11) 
69 Ibid 
70 GREENROADS, www.greenroads.org, 2014-03-03 

71Institute for Sustainable Infrastructure, www.sustainableinfrastructure.org, 2014-03-06 

72 NCC, Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. (s. 12) 
73 BREEAM, www.breeam.org, 2013-03-06 

http://www.breeam.org/
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BREEAM Communities är ett system som uppdaterades under 2012 och som certifierar 
stadsdelar. Systemet omfattar främst projektets befintliga miljö såsom grön infrastruktur, 
parkering, möjlighet till kommunikationer, säkra cykel- och gångvägar m.m. Systemet 
fokuserar på t.ex. kommunala plan- och exploateringsprocesser och markanvändning och 
innehåller fem huvudkategorier:74 styrning, socialt och ekonomiskt välstånd, resurser och 
energi, markanvändning och ekologi samt transport och rörelse. BREEAM Communities 
bedömer projekt enligt fem olika betygssnivåer: ”Pass”, ”Good”, ”Very Good”, 
”Excellent” och ”Outstanding”. Systemet är ganska nytt i Sverige så hittills har bara två 
projekt i Malmö; Masthusen och Varvsstaden, valt att certifiera sig med BREEAM 
Communities.75  

Green Building Council i Nederländerna (DGBC) håller på att förbättra BREEAM så att 
det kan användas inom infrastrukturprojekt, speciellt vägprojekt. Versionen är en variant 
av systemet som är under utveckling men i princip ska det certifieras av tredje part där 
DGBC ska ansvara för kvalitetssäkringen.76 BREEAM Infrastructure kommer att 
innehålla följande ämnesområden: styrning, energi, vatten, material, markvändning och 
ekologi, lokala miljöns karaktär samt livskvalitet.77  

3.3.1 Resultat av jämförelsen 

Jämförelsen visar att det finns flera certifieringssystem som kan appliceras på 
anläggningssidan. CEEQUAL är dock det enda certifieringssystemet som har utvecklat en 
internationell version som många svenska anläggnings- och infrastrukturprojekt väljer att 
certifieras med.  

Dessutom har systemet använts i många länder och fått beröm för alla typer av projekt 
inom anläggningsbranschen.78 Resultatet av jämförelsen visas i tabell 1 nedan.  

  

                                                 
74 Ibid s.15 
75 Ibid 
76 NCC, Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. (s. 14) 
77 Ibid 
78 NCC, Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. (s. 17) 
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Tabell 1 Skillnaden mellan olika certifieringssystem79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 CEEQUAL i jämförelse med svenska miljömål 

I kapitlet presenteras Kretsloppsrådets mål samt de 16 nationella miljömålen. Målen har 
tagits fram för att förbättra miljöarbetet inom byggbranschen. En jämförelse har gjorts 
mellan CEEQUAL, Kretsloppsrådet och de 16 nationella miljömålen. Syftet med 
jämförelsen är att identifiera om CEEQUAL behandlar samma miljöaspekter som de två 
andra systemen.  

3.4.1 Kretsloppsrådets mål 

Byggsektorns kretsloppsråd (BYKR) bildades 1994 och var ett nätverk bestående av olika 
organisationer som verkade för ett ökat intresse för miljöfrågan.80 Syftet med BYKR 
beskrivs enligt citatet från BYKR:s miljöprogram: 

”Att byggsektorn, genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och 
samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar. Åtagandet bygger på samverkan med 
myndigheterna, har lagstiftningen som bas och fungerar enligt marknadsekonomiska principer”.81 

                                                 
79 Ibid. (s. 37) 
80 Kretsloppsråd, http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=10, 2014-03-27 
81 Byggsektorns kretsloppsråd, Miljöprogram 2010, Stockholm, 2003. (s.18) 
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I BYKR:s huvudrapport, Byggsektorns betydande miljöaspekter, beskrivs de olika miljöaspekter 
som är betydande för just anläggning. De fyra områdena är materialanvändning, farliga 
ämnen, transporter samt energianvändning.82 Dessa miljöaspekter utgör de mål som tagits 
fram av BYKR i sitt miljöprogram.   

 Materialhushållning 

Målet i miljöprogrammet är följande: ”Bygg- och anläggningssektorns materialanvändning är 
långsiktigt hållbar och effektiv”. 83 Materialanvändningen inklusive avfallshantering har en stor 
påverkan på miljön. För att uppnå målet ska man t.ex. tänka på att skapa en god 
byggkvalitet som ger längre brukstid, skapa ett kretsloppsystem för avfallshantering och 
välja lämpliga material så att byggavfall minimeras och återvinning samt återanvändning 
av byggmaterial möjliggörs.84 

 Transport  

Inom anläggningsprojekt transporteras mycket material, framförallt jord och massor vilket 
utgör en stor del av godsflödet i projektets närhet. För att öka miljövinster föreslår man 
återanvändning av befintligt material istället för att frakta nytt material till projektplatsen.85   

 Farliga ämnen 

”Människor och miljö utsätts inte för negativ påverkan av ämnen som ingår i de produkter som används 
vid byggande eller förvaltning av byggnader och anläggningar”.86 

Farliga ämnen används i betydande mängd under både produktion och drift och kan 
spridas i mark, sjöar och grundvatten pga. spill eller olyckshändelser. För att minimera 
mängden farliga ämnen som används inom anläggningssidan bör man ge goda kunskaper 
till alla projekts deltagare om detta samt identifiera i vilka produkter som ämnena 
förekommer. Tillverkare är skyldiga att visa vad byggmaterial innehåller, så att inköpare 
vid projektering kan besluta om att köpa eller ej.87 

 Energihushållning 

”Byggnader och anläggningar utformas, byggs och förvaltas så att användningen av ändliga resurser och 
miljöbelastningen på grund av energianvändningen minimeras”.88  

Anläggningssektorn påverkar miljön genom att använda belysning i förvaltningsskedet 
och fossila bränslen för transporter, vilket ökar energianvändningen. För att uppnå en god 
energihushållning ska förbrukningen av ändliga resurser och miljöbelastning, t.ex. 
koldioxidutsläpp, minimeras.89 

BYKR har även gjort en tabell som visar exempel på miljöaspekter. Den återfinns i bilaga 
2, Betydande miljöaspekter i anläggningssektorn.  

                                                 
82 Byggsektorns kretsloppsråd, Byggsektorns betydande miljöaspekter, Stockholm, 2001. (s.7)  
83 Byggsektorns kretsloppsråd, Miljöprogram 2010, Stockholm, 2003. (s.18) 

84 Kretsloppsråd, http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=6, 2014-05-26 
85 Byggsektorns kretsloppsråd, Byggsektorns betydande miljöaspekter, Stockholm, 2001. (s.7) 
86 Byggsektorns kretsloppsråd, Miljöprogram 2010, Stockholm, 2003. (s.23) 
87 Ibid  
88 Byggsektorns kretsloppsråd, Byggsektorns betydande miljöaspekter, Stockholm, 2001. (s.7) 
89 Byggsektorns kretsloppsråd, Miljöprogram 2010, Stockholm, 2003. (s.12) 

http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=6
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3.4.2 Miljökvalitetsmålen  

I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som visar vad miljöarbetet ska leda till.90 
Inom anläggningsbranschen använder man olika material och kemiska produkter som 
cement, stål, grus, tillsatsmedel i betong och asfalt m.m. Ämnena påverkar direkt och 
indirekt miljön samt människors hälsa. I kapitlet har några nationella miljökvalitetsmål 
valts ut som är relevanta för anläggningsbranschen. 

 Begränsad klimatpåverkan 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är att växthusgaserna ska vara på en nivå i 
enlighet med FN:s ramkonvention och därmed inte innebära någon fara för 
klimatsystemet. Människors påverkan är stor och kan förändras för att uppnå de mål som 
satts upp. Genom att minska exempelvis på fossila bränslen och transporter kan det bidra 
till en reducerad klimatpåverkan.91 

 God bebyggd miljö 

Målet innebär att ett samhälle ska utformas så att byggnader och anläggningar ger en sund 
livsmiljö samt att kulturvärden ska tas om hand. De ska även utformas och placeras på ett 
sätt som gynnar miljön. Det kan innebära att främja sortering av hushållsavfall samt 
hushållning av exempelvis mark- och vattenanvändning.92 

 Frisk luft  

Luftföroreningar orsakas av många faktorer som avgaser, trafik, utsläpp av partiklar och 
organiska ämnen. Luftkvaliteten försämrar inte bara människors hälsa utan även den 
ekologiska mångfalden, byggnader och kulturarvet. Målet är att få en frisk luftmiljö för 
människor, växter och djur.93 

 Giftfri miljö 

Kemiska ämnen som t.ex. hjälpkemikalier i anläggningsprojekt ska inte spridas i miljön för 
de kan skada människors hälsa samt tas upp av djur och växter.94 

 Ett rikt växt- och djurliv 

En biologisk mångfald såsom sjöar, skogar och vattendrag ska bevaras och skyddas.  

Syftet är att få ett fungerande ekosystem som bidrar till en bättre livsmiljö för människor, 
djur- och växtarter. 95   

                                                 
90 Miljömål, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/ 2014-05-09 
91 Miljömål, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/ 2014-05-09 
92 Miljömål, http://miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/2014-05-09 
93 Miljömål, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/2014-05-09 
94 Miljömål, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/2014-05-09 
95 Miljömål, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/,2014-05-09 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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3.4.3 Resultat av jämförelsen 

En jämförelse har gjorts mellan CEEQUAL, Kretsloppsrådet och de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen för att på ett tydligt sätt se om alla behandlar samma miljöområden. 
Till skillnad från Kretsloppsrådets mål som inte behandlar den omgivande miljön och de 
16 nationella miljömålen som fokuserar på t.ex. lokalmiljö, ekologisk mångfald och 
markanvändning, så omfattar miljöklassningssystemet CEEQUAL även hur styrning och 
strategi av projektet bör skötas.   

Med hänsyn till olika faktorer som t.ex. var projektet är lokaliserat och om det är en 
nybyggnad eller ombyggnad kan projektet behandla miljöfrågor enligt CEEQUAL:s 
manual på olika sätt. När ett industriföretag t.ex. bygger vid en sjö ska de helst lägga 
tyngden av insatser och åtgärder på markanvändning och vattenmiljö medan ett företag 
som bygger i en tätort även ska fokusera på hur projektet kommer att påverka människor 
som bor i närheten. Det är därför som miljöområdena i tabell 2 nedan kan variera från 
projekt till projekt. 

Tabell 2 En jämförelse mellan de nationella miljökvalitetsmålen, CEEQUAL och Kretsloppsrådets 
miljömål 
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3.5 Fördelar och brister med CEEQUAL 

3.5.1 Fördelar 

CEEQUAL ger enligt SBUF:s rapport Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL – två fallstudier 
flera viktiga fördelar.  

CEEQUAL är ett viktigt verktyg för att på ett systematiskt sätt säkerställa att man har 
lyckats hantera de miljöfrågor och sociala aspekter som återfinns i ämnesområdena. 
Bedömningen som görs grundar sig alltid på bevis som assessor samlar under projektets 
gång och inte påståenden. CEEQUAL hjälper till att få in dessa frågor i början av ett 
projekt så att de verkligen behandlas, förutsatt att certifieringen påbörjas under projektets 
tidiga skeden.96 

Då många aktörer normalt är inblandade i ett projekt kan en del punkter eller frågor 
glömmas bort. Med användandet av CEEQUAL kan man få en metod där någon har hela 
ansvaret för processen. Detta leder till ett bättre helhetstänk där frågorna kan behandlas 
på ett systematiskt sätt. När det är en enskild som är ansvarig för att följa CEEQUAL-
manualen blir det svårare att glömma bort.  

Genom att besvara frågorna blir det lättare att förutsäga problem som kan uppkomma då 
man i tidigt skede vanligtvis har möten för att se vilket bevismaterial som ska samlas in. 
Man diskuterar även eventuella frågor tillsammans i projektgruppen. Detta i sig leder till 
att man sparar tid och minskar de ekonomiska resurserna.  

Frågorna i CEEQUAL:s manual har fokuserat på det viktigaste inom både miljö och 
socialt men även projektledning. Genom CEEQUAL fås en röd tråd genom hela 
projektet där frågorna blir mer integrerade i projektledningen.97 Detta gör att en beställare 
lättare kan ta upp bättre krav inom dessa ämnesområden som gynnar miljön.  

CEEQUAL efterfrågar att man har ett tydligt mål. Detta är bra i sig då det gör att det blir 
enklare att efter arbetets slut se och följa upp om målet verkligen har uppnåtts. 
Automatiskt kommer allt dokumenteras då man kommer behöva visa vilka åtgärder som 
har gjorts för att uppnå målet.  

Genom att använda CEEQUAL fås en tydlig helhetsbild av de olika ämnesområden som 
CEEQUAL behandlar vilket leder till att man tydligare ser bristerna samt förbättringarna 
som eventuellt kan göras. 98  

När många enheter i exempelvis ett stort företag blir inblandade i projektet ökar 
erfarenheterna och kunskaperna inom miljö- och sociala frågorna. Den ökar även i 
branschen då beskrivningen av projektet läggs upp på CEEQUAL:s hemsida. Där visas 
de lösningarna som har valts samt vilka miljömässiga fördelar de bidrar med.99  

Marknadsföring är en viktig del för att ett företag eller organisation ska lyckas inom en 
bransch. CEEQUAL ger en positiv påverkan som kan öka marknadsföringen då en 
entreprenör kan visa kunden att man är medveten om ämnesområdena som CEEQUAL 

                                                 
96 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.13)  
97 Ibid s.14 
98 Ibid 
99 Ibid s.15 
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behandlar genom dokumentationen som har förts under certifieringen. Att 
dokumentationen samt resultatet är samlat på ett ställe gör att kunden tydligare kan se att 
man är medveten om frågorna i CEEQUAL:s manual. 

Genom CEEQUAL finns det möjlighet att kunna jämföra sitt projekt internationellt med 
andra projekt i världen. Det blir också ett gemensamt språk och förenklad process när 
man har ett standardiserat sätt. 

Det finns olika typer av utmärkelser som man kan välja emellan. Då det är tre olika 
aktörer i ett projekt; beställare, entreprenör och projektör, kan en aktör välja att certifiera 
sin del även när de andra parterna inte är villiga. Det är också ett bra sätt för 
entreprenören att visa sitt arbete för en framtida kund.  

I CEEQUAL genomförs två granskningar, en verifiering samt en ratificering vilket ger en 
högre kvalitetssäkring än andra certifieringssystem som exempelvis LEED eller 
BREEAM då de endast har en verifiering. En ”weightings exercise” är ett sätt för experter 
inom området att ge sin syn på poängens viktning där CEEQUAL är noga med att 
poängen inte blir ungefärliga.100 

Sammanfattningsvis beskrivs de viktigaste punkterna enligt nedan101: 

 Systemet innehåller miljöfrågor och sociala frågor. 

 Arbetet med certifieringssystemet kan påbörjas i ett tidigare skede i projektet, 
vilket gör att man kan identifiera och minimera hinder samt risker för nya problem 
under projekts gång.    

 CEEQUAL är ett internationellt certifieringssystem vilket gör att ett svenskt 
projekt kan jämföras på en internationell nivå.  

 Samarbetet mellan projektteamet förbättras.  

 Systemet ser till att miljöfrågorna överlämnas från beställaren till projektören och 
entreprenören.  

 CEEQUAL hjälper att tydliggöra miljökrav i entreprenader. 

 Högre kvalitetssäkring än andra certifieringssystem då det finns både verifiering 
samt ratificering.  

 CEEQUAL är noga med att poängen inte blir ungefärliga. 

3.5.2 Brister 

Som alla system inom miljöcertifiering finns det en del brister i CEEQUAL men vissa 
förbättringar kan ändå göras. CEEQUAL kan förbättras genom att kontrollera om de 
krav som ställs följs på en djupare och mer detaljerad nivå. 

Då assessorn samlar bevis så kan bedömningen till viss del vara färgad då assessorn 
vanligtvis väljs av organisationen som ansöker om en certifiering.  Samtidigt finns 
ratificering som gör att CEEQUAL är mer gedigen än andra system.102 

Det kräver tid och pengar för att certifiera sig vilket för en stor organisation kan leda till 
byråkrati. Granskaren får heller inte så mycket tid att granska projektet och det finns 
heller ingen riktig grund för hur frågorna ska tolkas. Detta gör att slutbetyget kan skilja sig 

                                                 
100 Ibid s.16 
101 Ibid s.13  
102 Ibid 
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från en granskare till en annan för ett och samma projekt. Risken kan då vara att det blir 
ett orättvist betyg i slutändan.103 Då granskarna endast är ifrån Storbritannien är de inte 
insatta i den svenska planprocessen. Det kan i sig leda till missförstånd och man kan 
behöva förklara en del material som ingår i bevisen för att visa att man faktiskt uppnår de 
uppsatta kraven.104 

CEEQUAL är ett brittiskt system anpassat till deras krav och förhållanden. Ett projekt 
bedöms för nuvarande efter de brittiska lagkraven. Detta gör det svårare att applicera det 
på svenska projekt. Ingen svenskanpassning (anpassad till svenska förhållanden samt lag) 
finns ännu men borde göras snarast då det finns risk till att systemet tappar sin 
trovärdighet.105 

En del av frågorna kan vara svåra att översätta till svenska då det är fackmannamässiga 
uttryck. Frågorna kan vara uppbyggda med delfrågor. Det gör i sig att det tar längre tid 
och kanske också leder till att man letar efter bevis i onödan. Det leder också till att man 
måste fråga granskaren om tolkningen av frågan är rätt, samtidigt som granskarnas 
tolkningar skiljer sig. Frågorna i CEEQUAL fokuserar inte på arbetsmiljöfrågorna fast att 
det är en stor prioritet i byggbranschen. De frågor som behandlar den ekonomiska 
aspekten har lagts i ett valfritt kapitel ”Projektstrategi” vilket inte är tillräckligt då den 
ändå kan väljas bort.  

Samtidigt anser de aktörer som har valt att certifiera sig att CEEQUAL täcker många 
delar och att de frågorna är tillräckliga jämfört med certifieringssystem inom 
fastighetsbranschen.106 

Då beställaren av anläggningsprojekt nästan alltid är från den offentliga sektorn, till stor 
del Trafikverket, kan det vara svårt att få de ekonomiska fördelarna som fås genom att 
certifiera en byggnad. Detta då det fås i form av ökat värde för utföraren.  

Efterfrågan är inte så stor av ”miljömärkning” som det är av byggnader då det är privata 
aktörer som väljer att certifiera sig för att i detta fall marknadsföra sig (endast Trafikverket 
är beställare i anläggningsbranschen). Samtidigt så är Trafikverket intresserade av 
CEEQUAL. Trafikverket har samarbetat med ett flertal aktörer i Sverige för att kunna 
använda sig av CEEQUAL i framtida projekt.107 

Bristerna kan sammanfattas enligt nedan108: 

 Frågorna i manualen är långa och har flera delfrågor vilket gör dem svårtolkade, 
speciellt när frågorna är på engelska. 

 Certifieringssystemet är inte anpassat till de svenska förhållandena som t.ex. 
lagkrav och praxis.  

 Certifieringssystemet kräver mycket tid för att sätta sig in i systemet, förstå vad 
frågorna innebär samt vilken typ a bevisning som kan användas. 

                                                 
103 Ibid s.17 
104 Ibid 
105 Ibid 
106 Ibid s.19 
107 Ibid s.19 
108 Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. (s. 20) 
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 Strikta tidsbegränsningar för betygsättning och granskning, vilket medför att 
granskaren inte hinner titta på alla bevis. 

3.6 Intervjuer 

I intervjustudien har tre aktörer intervjuats, Trafikverket, Skanska samt WSP. Alla tre har 
samarbetat med andra företag för att anpassa CEEQUAL till de svenska förhållandena 
genom projektet HCA - Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt.  

I studien görs en analys med hjälp av ett antal frågor (se bilaga 3) som behandlar 
företagens åsikter om bl.a. hur CEEQUAL fungerar i Sverige, hur den kan förbättras 
samt ett antal frågor om projekten E4 Rotebro och TGOJ-porten. 

3.6.1 Erfarenheten av CEEQUAL 

Sammantaget är de alla tre överens om att använda CEEQUAL i ett tidigt skede, gärna i 
förstudien och planeringen då det kan ge god vägledning för att finna optimala lösningar 
som kan minimera den miljöpåverkan som uppstår.  

WSP:s miljö- och hållbarhetskonsult Sofie Absér anser även att det är viktigt att flertalet 
aktörer i projektet (beställare, entreprenör och projektör) diskuterar kraven i CEEQUAL i 
ett tidigt skede samt att arbetet inte görs i ett parallellt sidospår utan integreras i det övriga 
arbetet. Hon konstaterar även att det är en stor vinst att arbeta med CEEQUAL då ett 
samarbete i frågorna kan uppnås i ett tidigt skede.109 

Då CEEQUAL lanserades internationellt för endast ett antal år sedan är erfarenheten inte 
så stor men ändå är resultaten positiva. Skanska i Sverige har klassat ett flertal projekt 
enligt certifieringssystemet.  Just nu är ett antal projekt under arbete som kommer att 
klassas med systemet. De har använt olika versioner, både version 4 och 5.   

Skanskas Grön uppdragsledare samt CEEQUAL Assessor Gustav Larsson anser att 
erfarenheterna är goda och resultateten är tillfredsställande. Han konstaterar även att det 
är viktigt att beställaren är med i arbetet samt ställer krav, för att få ett helhetsgrepp om 
projekten.  

Skillnaden som CEEQUAL gör, är att miljöfrågorna har lyfts fram ytterligare i ett projekt 
och att det då leder till att diskussioner om lösningar uppkommer. Även om inte alla 
lösningar är möjliga att implementera i projekt så har frågorna satts på agendan. 
CEEQUAL har också bidragit till att man har fått bättre kontroll samt samlat dokument 
för de olika kategorierna och frågorna. Miljöarbetet har hållits samman på ett tydligare 
sätt.110 

WSP:s erfarenhet av användningen är i enlighet med SBUF:s rapport Hållbarhetscertifiering 
med CEEQUAL i Sverige – två fallstudier enligt Sofie Absér.  Där anser författarna att det 
kan ta tid för assessorn att hitta lämpligt bevismaterial. Samtidigt är det inget som skiljer 
sig när man tittar på andra certifieringssystem i branschen. Ibland kan det vara svårt att 
hitta lämpligt material som kan fungera som bevis till frågorna. Ibland kan det även vara 
svårt att veta om bevisen som man har hittat är just de som motsvarar det CEEQUAL 
efterfrågar. Tydliga svar med tydliga bevis sparar både pengar och tid. I många frågor kan 

                                                 
109 Sofie Absér; WSP:s Miljö- och hållbarhetskonsult. Intervju, 2014-04-03   
110 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-02 
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faktiskt samma bevis användas, exempelvis kan en åtgärdsutredning eller 
saneringsanmälan fungera som bevis för flera frågor i CEEQUAL.111  

För att inte lägga onödig tid på att samla in bevismaterial som inte behövs är det viktigt att 
de ansvariga av certifieringen i ett projekt har lagt tydliga avgränsningar. Det är samtidigt 
viktigt att man då svarar på de frågor som kan vara till hjälp för certifieringen och att man 
tillsammans med granskaren sållar bort de som inte behövs.112 

Ett bra sätt är att hålla möten med granskaren, avstämningsmöten, då man kan diskutera 
och fråga om punkter som kan vara oklara. Dock har inte granskaren obegränsat med tid 
för att stödja assessorn. 

CEEQUAL måste i hög grad integreras hos medarbetarna för att kunna dokumentera allt 
som har med frågorna att göra. Ett förslag är även att fotografera mycket, speciellt sådant 
som inte syns senare, exempelvis under installationer, föra protokoll samt uppföra 
dokument med stor noggrannhet för att öka chanserna till ett högt betyg. Det är även till 
fördel att följa upp det som står i planer och att man verkligen visar det genom 
exempelvis ritningar.113 

Trafikverkets medarbetare Hans Pettersson anser av erfarenhet att frågorna är bra samt 
att detta medför att medarbetarna i projektet kan tänka igenom projektet och därmed ge 
stöd och support i processen.114 

3.6.2 För- och nackdelar med CEEQUAL 

CEEQUAL anses av Skanska vara ett omfattande system som tar ett helhetsgrepp om 
projektet. Det innefattar såväl miljöfrågor som sociala frågor. Appliceras det tidigt så kan 
det användas som ett verktyg för att identifiera risker samt vara ett arbetssätt för att 
minimera risken för övertramp av exempelvis lagar, beställarens krav eller riktlinjer och 
kvalitetsnormer. Metoden har god möjlighet att ge en naturlig överlämning av 
miljöfrågorna från beställare till projektör och entreprenör samt att underlätta och 
tydliggöra miljökrav i entreprenader.  

Skanska anser även att den anpassas efter de specifika förutsättningarna och typ av 
projekt. Nackdelarna är, i enlighet med WSP:s erfarenhet, att det är relativt tidskrävande 
att sätta sig in i systemet och förstå vad som efterfrågas i frågorna samt vilken typ av 
bevisning som kan användas. Dock anses det underlätta ju mer erfarenhet man får. Även 
att manualen är på engelska är en negativ aspekt.115 

Trafikverket anser som ovan att CEEQUAL medför att projektet blir genomtänkt i 
miljöfrågan vilket är positivt. Dock är en nackdel att det endast blir en skrivbordsprodukt. 
Men det menar Trafikverket att företaget samlar ihop bevis som finns idag vad man gjort 
och uppnått. De konstaterar även att CEEQUAL måste implementeras som ett styrande 
verktyg i verksamheten och projekten för att uppnå bra resultat på de aktuella svaren.116 

                                                 
111 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.27) 
112 Ibid s.26 
113 Ibid s.27 
114 Hans Pettersson, Trafikverket. Intervju, 2014-04-17 
115 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-02 
116 Hans Pettersson, Trafikverket. Intervju, 2014-04-17 
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3.6.3 Anpassning och förbättring av CEEQUAL 

Aktörerna är sammantaget överens om att en svensk översättning av den internationella 
manualen är något som måste utföras. Skanska anser att kategorierna bör viktas för 
Sverige, vilket avgör hur många poäng som ska tilldelas per kategori. Det bör även ses 
över vilken typ av dokument som ska godkännas som bevis för Sverige, då arbetet inte 
sker på exakt samma sätt som i Storbritannien. Dock konstateras det att det är för tidigt 
att konkret säga vad som behöver förändras då erfarenheten i branschen är liten.117 

Trafikverket tror inte att det kommer bli en svensk version men att det skulle vara till stor 
fördel om den översätts.118 

WSP anser att CEEQUAL kan förbättras då en del brister finns i systemet. De hänvisar 
till kapitlet Fördelar och brister med CEEQUAL i rapporten Hållbarhetscertifiering med 
CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier  119 (De viktigaste för- samt nackdelarna har 
sammanfattas kapitlet Fördelar och brister med CEEQUAL i examensarbetet).   

Skanska anser att kraven blir tuffare för varje ny version som släpps. Just nu finns inga 
konkreta förslag på hur CEEQUAL kan förbättras dock kan användningen och 
arbetssättet alltid bli bättre.120 Trafikverket lämnar frågan öppen och säger istället att det 
är viktigt att all inblandad personal är utbildad. Därefter tror de att förslag på förbättringar 
kommer av sig självt.121 

Sammanfattningsvis anses det att arbetet med CEEQUAL ska påbörjas så tidigt som 
möjligt samt att det är viktigt att det förs in redan vid förstudie och i planeringen. En 
viktig punkt enligt Skanska är att ta upp relevanta frågor med berörd personal och arbeta 
kontinuerligt med frågorna under projektets gång.122 

 

3.7 Projekt i Sverige 

Fram till februari 2013 hade över 450 projekt utförts i världen med hjälp av CEEQUAL, 
de flesta projekt är utförda i Storbritannien och Irland. I augusti år 2012 kom version 5 
och innan dess certifierades projekt enligt version 4.123 

Hittills är det bara några byggföretag i Sverige som väljer att certifiera sina projekt med 
CEEQUAL. Anledningen kan bero på att det internationella systemet är ganska nytt i 
branschen, vilket medför att både erfarenheterna samt kunskapen om systemet är 
begränsade. 124  

Några svenska projekt som har använt CEEQUAL är bl.a. E4 Rotebro, TGOJ-porten, 
trafikplats Jära Gård, E18 Västerås-Sagån och Åkvarteren Lomma Hamn. I detta kapitel 
ska två av projekten studeras genom intervjuer med WSP och Skanska.  

                                                 
117 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-02 
118 Hans Pettersson, Trafikverket. Intervju, 2014-04-17 
119 Sofie Absér; WSP:s Miljö- och hållbarhetskonsult. Intervju, 2014-04-03   
120 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-02 
121 Hans Pettersson, Trafikverket. Intervju, 2014-04-17 
122 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-04-02 
123 Ibid s.7 
124 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-05-13 
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3.7.1 TGOJ-porten – Skanska Sverige AB 

TGOJ-porten är det första svenska järnvägsprojektet som certifierades enligt den brittiska 
miljöcertifieringen CEEQUAL. Det fick betyget ”Excellent” för infrastruktur- och 
anläggningsprojekt. TGOJ-porten ligger utanför Grängesberg i Dalarna. Projektets syfte 
var att byta ut en järnvägsbro till en betongbro som skulle passa för tågtrafik i två plan. 
De gamla brostöden krossades och användes som motfyllning i den nya betongbron.125   

Skanska Sverige AB var entreprenör och fick uppdraget från Trafikverket. Projektet 
började hösten år 2011 och avslutades hösten år 2012. 

Då projektet certifierades enligt den äldre versionen 4.1 så överensstämmer inte 
kategorierna och frågorna helt. Frågor gällande kulturvärden samt arkeologi var 
irrelevanta och sållades bort direkt men även frågor om förorenad mark. 

De frågor som var mest relevanta var inom ämnesområdet ”Material Use” som är delar av 
den nuvarande versionens ämnesområde ”Fysiska resurser”. Frågorna var relevanta då de 
behandlade hur material har utnyttjats och behovet av inköp av nybrutet material samt 
återanvändning på plats.  

Nedan är några delfrågor i CEEQUAL version 4.1 som projektet har samlat in bevis för 
att svara på: 126 

7.3.1 Is there evidence that the project has considered the energy consumption of the project during 
construction? (en delfråga i kategorin “Energi & Koldioxid”) 

Under produktionsskedet har energiförbrukningen minskats genom att använda 
frekvensstyrda kranar istället för traditionella kranar med en minskning av 
energikonsumtionen på ca 30 % - 40 %. Man har använt energisnåla lampor men inga 
uppvärmda oisolerade bodar eller containrar. 

8.4.2 What percentage by volume of excavated material that is suitable for use has been beneficially re-
used on-site? (en delfråga i kategorin “Materialanvändning”) 

Under projekts gång har alla befintliga massor samt gamla material återanvänts som t.ex. 
slipers och krossat gammalt brostöd, vilket gav en minskning på 30 % av inköpt 
krossmaterial. 

9.4.3 b Does the waste minimisation plan set targets to reduce, re-use and/or recycle waste, and have they 
been actively monitored for the duration of the project? (en delfråga i kategorin “Avfallshantering”) 

Projektet uppnådde sitt mål att minimera mängden byggavfall, max 5 % av avfallet 
skickades till deponi.  

10.3.2 Did the site set-up include measures to minimise travel impacts of the workforce and/or did the 
Contractor prepare a travel plan taking environmental considerations into account, whether a contract 
requirement or not? (en delfråga i kategorin “Transporter”) 

En resplan för projektets deltagare gjorde att personalen kunde samåka från 
arbetskontoret till arbetsplatsen.  

                                                 
125 SKANSKA. Högsta nivå för Skanskas projekt enligt CEEQUAL miljöcertifiering, News powered by Cision, 2013-04-22. 
126 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-05-13 
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Miljöförbättringar i projektet TGOJ-porten 

Betyget Excellent uppnåddes bl.a. i projektets planering, då vattenförbrukningen och 
markanvändningen var ytterst liten p.g.a. projektets lokalisering ledde till användandet av 
mängden vatten i produktion minskade. Lokaliseringen gjorde även att det inte blev 
någon direkt risk för förorening av yt- eller grundvattenförekomster. 

I projektet har inköp av krossmaterial minskat (dvs. mindre användning av jungfruligt 
material) då man istället valde att krossa de existerande materialen från gamla brostöd. 
Man valde även att göra återanvändningen i olika steg på samma plats för att slutligen 
användas som motfyll för bron. Detta ledde till ca 30 % lägre behov och inköp av 
krossmaterial. Återanvändning har även gjorts av andra material inom projektet till så stor 
utsträckning som möjligt. Slipers har återanvänts men de i dåligt skick ersattes av 
betongslipers i och med att nya bron är av betong. 

När bron skulle sättas på plats, valdes en plats där minst område togs i anspråk vilket 
ledde till ett minskat behov av att avverka skog.127 

De största förbättringarna är mest i hur dokumentationen utförs. De stora 
miljöförbättringarna i projektet som exempelvis återanvändning av material och inköp av 
krossmaterial var redan identifierade samt planerade redan innan CEEQUAL beslutades 
att användas. Beslutet om att CEEQUAL skulle implementeras var efter att projektet 
TGOJ-porten var upphandlat och de stora delarna av projekteringen var redan 
genomförda. De miljörelaterade frågorna var även applicerade. Detta ledde till att det 
inte blev några större förbättringsåtgärder p.g.a. CEEQUAL utan mindre sådana 
exempelvis att installera fågelholkar på plats, dokumentation att marken återställts, skyltar 
för trafik etcetera. Genom att använda CEEQUAL så dokumenterades processen på ett 
bättre sätt vilket ledde till en minskad miljöpåverkan då detta lyftes fram och blev 
tydligare.128 

3.7.2 E4 Rotebro – NCC/WSP 

Projektet E4 Rotebro är en ombyggnation av en vägbro i Sollentuna norr om 
Stockholm.129 Arbetet började år 2011 och omfattar rivning och byggnation av nya broar 
över järnväg med höjning och utbyggda påfarter till broarna. Utöver det ska en del 
anslutande vägar byggas om.130 

Projektet har hittills genomgått en certifiering för Interim Client & Design Award där 
NCC och Trafikverket har ansökt om att certifiera projektet enligt CEEQUAL version 
4.1.131  I arbetsgruppen ingick tre olika aktörer där NCC var entreprenör, Trafikverket 
beställare samt projektör och WSP var Trafikverkets konsult för certifieringsarbetet.   

I maj år 2013 tilldelades projektet högsta betyget ”Excellent” och utmärkelsen ”Interm 
Client & Design Award” under verifieringsmötet.132 Bedömningen gjordes efter frågor 
som inte berör entreprenaden. När projektet avslutas ska de frågor som behandlats 

                                                 
127 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-05-13 
128 Gustav Larsson, Skanskas Grön uppdragsledare & CEEQUAL Assessor. Intervju, 2014-05-13 
129 Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (SBUF), 2013 (s.10) 
130 Ibid s.11 
131 Ibid s.10 
132 Ibid s.11 
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tidigare bedömas tillsammans med entreprenaddelen, vilket kan bidra till ett lägre 
slutbetyg. Projektet beräknas vara klart under 2015 och då ska certifieringen också vara 
färdig.133  

Som alla andra projekt har E4 Rotebro också haft problem med certifieringssystemet 
CEEQUAL. Ett av problemen är att certifieringen kräver mycket tid då arbetet måste 
dokumenteras. Nedan är några exempel på delfrågor som behandlas under ett par 
ämnesområden: 134   
2.1.4 – Är platsen sedan tidigare nyttjad? (en delfråga i kategorin ”Markanvändning”) 
Eftersom projektets syfte är att riva de befintliga broarna och byta ut mot nya så kan man 
samla in bevis som visar att platsen har använts tidigare. 
2.2.8 – Finns det kontrollmekanismer på plats för att förhindra framtida förorening?  
(en delfråga i kategorin ”Markanvändning”) 

Det finns ett program som man kan använda för att kontrollera grundvattnet fram till år 
2017. I denna fråga ska översvämningsrisken också behandlas. 

10.3.1 – Finns det kontraktskrav på att entreprenören ska ha en plan för att reducera personalens resor 
till och från arbetsplatsen? (en delfråga i kategorin ”Transporter”). 
Eftersom man inte har gjort någon resplan för sin personal förlorar de poäng i denna 
fråga. 
Enligt Rebecca Karlsson, som är hållbarhetskonsult på WSP, har intresset för certifiering 
med CEEQUAL ökat och i dagsläget är Sverige det land med flest certifierade projekt 
utanför England och Irland.135 

3.7.3 HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt 

HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt är ett samarbetsprojekt mellan flera 
aktörer i byggbranschen såsom Trafikverket, Skanska, Peab m.fl. Företagen som har 
deltagit i denna del av intervjun är WSP och Skanska.   

Bakgrunden till samarbetet är projektet ”Hållbar utveckling i anläggningsbranschen” som 
utfördes mellan 2012-2013. Man utredde då vilket certifieringssystem som kan anpassas 
till svenska förhållanden. Projektet resulterade i att HCA skulle påbörjas och att ett av de 
viktiga delmålen är att göra en svensk version av CEEQUAL översatt till svenska och 
anpassad till de svenska förhållandena. 

HCA påbörjades i september 2013 och avslutas i december 2014 där SGBC (Sweden 
Green Building Council) är huvudman och SBUF (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond) finansierar arbetet.136 

De åtgärder som aktörerna har kommit fram till i projektet är att först och främst 
översätta manualen till svenska. Projektet kommer senare resultera i organisationen HCA. 
När organisationen är på plats är tanken att HCA ska underlätta användandet av 

                                                 
133 Johansson R, CEEQUAL-klassning E4 Rotebro-Ny bro över järnväg, WSP, 2013 (s.14) 
134 Johansson R, CEEQUAL-klassning E4 Rotebro-Ny bro över järnväg, WSP, 2013 
135 Rebecca Karlsson, hållbarhetskonsult, WSP. Intervju, 2014-04-22 
136 SGBC. http://www.sgbc.se/nyheter/103-om-olika-certifieringsystem/hca/557-hallbarhetscertifiering-av-
anlaggningsprojekt, 2014-04-01 
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CEEQUAL i Sverige genom ett antal punkter som nämns av Sofie Absér (Miljö- och 
hållbarhetskonsult på WSP):137 

 Samla in erfarenheter från branschen. 

 Formulera frågor och synpunkter samt kommunicera dessa till CEEQUAL Ltd i 
Storbritannien. 

 Tolka hur vissa av kraven kan efterlevas i den svenska branschen. 

 Fungera som branschens enade röst i dialog med CEEQUAL Ltd 

 Anordna utbildningar i systemet. 

 Tillhandahålla nätverk för svenska assessorer och granskare 

Enligt Gustav Larsson, Grön uppdragsledare och CEEQUAL:s assessor, så är HCA-
projektet ett forum för hållbarhet i anläggningsbranschen. Larsson berättar också att 
arbetet med översättningen av manualen kommer att pågå under året. Han påpekade även 
att utbildning i CEEQUAL har hållits i Sverige och att den var anordnad av HCA. 
Seminarier ska också genomföras under våren och kommer att behandla följande 
områden: ”Översatt manual till svenska, kategoriernas viktning för Sverige, utbildning och seminarier”. 

                                                 
137 Sofie Absér; WSP:s Miljö- och hållbarhetskonsult. Intervju, 2014-04-03   
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur fungerar CEEQUAL i praktiken? 

CEEQUAL version 5 omfattar nio ämnesområden: projektstrategi, projektledning, 
människor och samhälle, markanvändning och landskap, kulturhistorisk miljö, ekologi 
och biologisk mångfald, vattenmiljö samt fysiska resurser. Bedömningen och 
bevisinsamlingen genomförs av en assessor som har utbildat sig inom CEEQUAL. 

En organisation eller ett företag som vill certifiera sitt projekt utser en assessor och 
skickar in en ansökan till CEEQUAL. Företaget som avtalar med assessorn kan vara en 
beställare som Trafikverket eller entreprenör som Skanska. Efter en godkänd ansökan får 
assessorn en handbok och en manual samt möjlighet att använda ett verktyg på nätet som 
heter ”Online Assessment Tool” (OAT). Där registrerar assessorn bedömningsprocessen 
samt kommentarer och ger förslag på ändringar.  

Bedömning av projektet är i form av poängsättning och baseras på bevisen för varje 
ämnesområde enligt CEEQUAL:s manual. Poäng från bedömningen visar vilken av de 
fyra olika betygsnivåerna projektet har uppnått.  Mer än 25 % av maxpoäng ger betyg 
”Pass”, mer än 40 % ger ”Good”, mer än 60 % ger ”Very Good” och mer än 75 % ger 
högsta betygsnivån ”Excellent”.  

Sedan kontrolleras bedömningsprocessen av en oberoende granskare som kallas för 
”Verifier”. Ett möte sker åtminstone två veckor efter att assessorn har informerat 
granskaren om att de är klara med uppdraget. Under mötet med assessorn ska granskaren 
och assessorn diskutera eventuellt omstridda bevis. Efter mötet ska saknade bevis samlas 
in och detta sker normalt två till fyra veckor senare. Om bevismaterialen inte är tillräckliga 
kan det hända att granskaren ger projektet en annan poängbedömning jämfört med 
assessorns och då kan projektets slutbetyg påverkas. När granskningen avslutas ska 
granskaren skriva in sina kommentarer och poäng i OAT samt informera, så att projektet 
kan ratificeras. Slutbetyget bedöms av CEEQUAL. Detta sker inom cirka tre veckor. 

 

4.2 Vad är den svenska erfarenheten från användning av 

CEEQUAL? 

CEEQUAL lanserades i en internationell version för bara några år sedan, vilket innebär 
att erfarenheten av systemet fortfarande inte är så stor. E4 Rotebro, TGOJ-porten, 
trafikplats Jära Gård, E18 Västerås-Sagån och Åkvarteren Lomma Hamn är några projekt 
som har certifierats enligt CEEQUAL.  

Skanska är ett av de svenska byggföretagen som har fått flest projekt certifierade enligt 
CEEQUAL:s manual. Hittills har företaget certifierat fem projekt enligt version 4.1 och 
fyra pågående projekt ska certifieras enligt version 5.1. 

Från erfarenheten av certifieringsprocessen har man kommit fram till att:  

 Det kan ibland vara svårt att hitta lämpligt bevis eller veta om bevisen man hittat 
motsvarar just det som CEEQUAL efterfrågar, därför är det viktigt att de som tar 
ansvar för certifieringen gör tydliga avgränsningar om vilka frågor som ska 
besvaras och som är relevanta för projektet.  
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 I många delfrågor kan samma bevis användas t.ex. åtgärdsutredningar eller 
saneringsanmälan. 

 Eftersom CEEQUAL innehåller både miljöfrågor och sociala frågor bör systemet 
användas från projekts start, då kan optimala lösningar hittas, vilket minimerar den 
miljöpåverkan som uppstår. Risker för övertramp av exempelvis lagar, beställarens 
krav eller kvalitetsnormer kan också identifieras och undvikas. 

 För att få ett helhetsgrepp om projektet är det viktigt att beställaren ska vara med 
under arbetsprocessen och ställa sina krav. 

 Under bevisinsamlingen kan många miljöfrågor tas upp. Det ger möjlighet för 
uppkommande diskussioner och problemlösningar. Men även om inte alla 
lösningar hittas kan frågorna sättas upp på agendan.  

 Att svara på delfrågor under varje kategori bidrar till att man har bättre kontroll 
över projektet, dokument samlas och arbetet utförs på ett tydligare sätt.  

 Erfarenheten av systemets användning är fortfarande liten och delfrågorna är på 
engelska, vilket gör att mycket tid krävs för att sätta sig in i systemet och förstå vad 
som efterfrågas.  

 Strikta tidsbegränsningar för betygsättning och granskning gör också att man inte 
hinner titta på alla bevis. Förhoppningsvis kan problemen underlättas i framtiden 
ju mer erfarenhet man får. 

 

4.3 Hur kan anläggningssektorn förbättra 

miljö/hållbarhetsarbetet genom miljöklassning med 

CEEQUAL? 

Anläggningsprojekt påverkar miljön på ett negativt sätt. I BYKR huvudrapport, 
Byggsektorns betydande miljöaspekter, är det fyra miljöaspekter som är betydande för just 
anläggning. Ett av dem är materialanvändningen med avfallshantering som har den näst 
största miljöpåverkandet enligt BYKR. Enligt Boverkets statistik kommer ca 40 % av 
avfallet från byggbranschen. Målet är att minska avfallet samt mängderna genom en 
kommande nationell avfallsplan. EU arbetar med att försöka ersätta de byggprodukter 
som finns med produkter som kan vara återvinningsbara. 

Enligt rapporten Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier finansierad 
av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond så hjälper CEEQUAL till att få in dessa 
frågor i början av ett projekt så att de verkligen behandlas, förutsatt att certifieringen 
påbörjas under projektets tidiga skeden.  

Med CEEQUAL kan resultatet även bli bättre än lagkraven, eftersom de krav som redan 
finns inte räcker till för att uppnå en god samhällsutveckling. 

I intervjustudien som utfördes med tre olika aktörer i byggbranschen (WSP, Skanska och 
Trafikverket) var de sammantaget överens om att använda CEEQUAL i ett tidigt skede, 
gärna i förstudien och planeringen då det kan ge god vägledning för att finna optimala 
lösningar som kan minimera den miljöpåverkan som uppstår. 
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Skillnaden som CEEQUAL gör är att miljöfrågorna har lyfts fram ytterligare i ett projekt 
och att det då leder till att diskussioner om lösningar uppkommer. Även om inte alla 
lösningar är möjliga att implementera i projekt så har frågorna satts på agendan. 
CEEQUAL har också bidragit till att man har fått bättre kontroll och samlat dokument 
för de olika kategorierna och frågorna. Miljöarbetet har hållits samman på ett tydligare 
sätt. 

Intervjuerna visar att de största förbättringarna finns i hur dokumentationen utförs. De 
stora miljöförbättringarna i projektet TGOJ-porten som exempelvis återanvändning av 
material och inköp av krossmaterial var redan identifierade samt planerade redan innan 
CEEQUAL beslutades att Beslutet om att CEEQUAL skulle implementeras var efter att 
projektet TGOJ-porten var upphandlat och de stora delarna av projekteringen var redan 
genomförda. De miljörelaterade frågorna var även applicerade. Detta ledde till att det 
inte blev några större förbättringsåtgärder p.g.a. CEEQUAL utan mindre sådana 
exempelvis att installera fågelholkar på plats, dokumentation att marken återställts, skyltar 
för trafik etcetera. Genom att använda CEEQUAL så dokumenterades processen på ett 
bättre sätt vilket ledde till en minskad miljöpåverkan då detta lyftes fram och blev 
tydligare. 

Kunskaperna ökar i branschen och i företaget som har valt att certifiera sig. I företaget 
blir de inblandade i projektet mer erfarna inom miljöfrågorna och i branschen ökar den då 
beskrivningen av projektet läggs upp på CEEQUAL:s hemsida. Där visas de lösningarna 
som har valts samt vilka miljömässiga fördelar de bidrar med. 

 

4.4 Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet 

CEEQUAL? 

I rapporten Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier har man 
undersökt vilka förbättringar som kan göras. CEEQUAL borde göra en noggrannare 
kontroll att de krav som ställs följs på en djupare och mer detaljerad nivå.  

Då CEEQUAL är ett brittiskt system är det anpassat till deras krav och förhållanden. Det 
blir då svårare att applicera det på svenska projekt. Då ingen riktig svenskanpassning finns 
som är anpassad till svensk lag är det en stor risk att den tappar sin trovärdighet. 
Projekten tilldelas också sin bedömning efter de brittiska lagkraven. 

Dock har ett antal aktörer i Sverige valt att göra en göra en svensk version av CEEQUAL 
översatt samt anpassad till de svenska förhållandena genom projektet HCA – 
Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt. 

Aktörerna i intervjustudien anser i enligheten med SBUF:s rapport att en svensk 
översättning av den internationella manualen är något som måste utföras. Skanska anser 
även att kategorierna bör viktas för Sverige, vilket avgör hur många poäng som ska 
tilldelas per kategori. Det bör även ses över vilken typ av dokument som ska godkännas 
som bevis för Sverige då arbetet inte sker på exakt samma sätt som i Storbritannien. Dock 
konstateras det att det är för tidigt att konkret säga vad som behöver förändras då 
erfarenheten i branschen är liten. 

En brist är även att assessorn som samlar bevis kan ha en bedömning som till viss del kan 
vara färgad då assessorn vanligtvis väljs av organisationen som ansöker om en certifiering.  
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Även tolkningarna skiljer sig vid granskningen vilket gör att de blir risk för orättvisa. 
Samtidigt finns ratificering som gör att CEEQUAL är mer gediget än andra system. 

Vad det gäller frågorna så fokuserar inte CEEQUAL alls på arbetsmiljöfrågorna fast att 
det är en stor prioritet i byggbranschen. Frågor som behandlar de ekonomiska aspekten 
har lagts i ett valfritt kapitel ”Projektstrategi” vilket inte är tillräckligt då den ändå kan 
väljas bort.  

Skanska anser att det just nu finns inga konkreta förslag på hur CEEQUAL kan 
förbättras, dock kan användningen och arbetssättet alltid bli bättre. Trafikverket lämnar 
frågan öppen och säger istället att det är viktigt att all inblandad personal är utbildad. 
Därefter tror de att förslag på förbättringar kommer av sig självt. 

Sammanfattningsvis är bristerna som kan förbättras enligt nedan: 

 CEEQUAL är ett brittiskt system är det anpassat till deras krav och förhållanden.  

 Kategorierna bör viktas för Sverige. 

 Se över vilken typ av dokument som ska godkännas som bevis för Sverige. 

 Assessorn som samlar bevis kan ha en bedömning som till viss del kan vara färgad.     

 Inget fokus på arbetsmiljöfrågorna.  

 Frågor som behandlar de ekonomiska aspekten har lagts i ett valfritt kapitel 
”Projektstrategi” vilket inte är tillräckligt då den ändå kan väljas bort.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att främja den hållbara utvecklingen i anläggningssektorn. 
Målet med arbetet är att visa hur miljöklassningssystemet CEEQUAL kan förbättras samt 
hur det kan främja den hållbara utvecklingen i mark och anläggningsprojekt i Sverige. 

5.1.1 Hur fungerar CEEQUAL i praktiken? 

Tyvärr har författarna inte fått tag på så många rapporter som handlar om CEEQUAL. 
Men med hjälp av CEEQUAL:s egen hemsida har relevant information hittats som är 
tillräcklig för att kunna beskriva hur systemets certifieringsprocess fungerar och 
därigenom har frågeställningen besvarats. 

Att certifieringsprocessen sker i olika steg anser författarna är en fördel då assessorn och 
granskaren kanske ser bedömningen från olika vinklar, vilket medför att nya lösningar 
hittas och missade bevis kompletteras. Noggrannheten under processen gör att en del 
miljöfrågor lyfts fram och slutbedömningen blir mer trovärdig. Men att det bara är cirka 
två till fyra veckor för att komplettera bevisen innan ratificeringen är en nackdel. För 
under tiden måste alla bevis som CEEQUAL efterfrågar samlas in men det är inte säkert 
att bevisen uppfyller kraven. På grund av att det är tidskritiskt finns det risk att granskaren 
inte hinner med att titta på alla bevisen. Därför tycker författarna att det bör vara längre 
tid för kompletteringen. 

5.1.2 Vad är den svenska erfarenheten från användning av CEEQUAL? 

CEEQUAL har använts på den svenska marknaden sedan bara några år tillbaka så den 
svenska erfarenheten av systemet är fortfarande begränsad. Frågan har besvarats med 
hjälp av intervjuerna med WSP, Trafikverket och Skanska. Eftersom intervjuer bara har 
genomförts med tre aktörer är det svårt att kunna dra en korrekt slutsats om den svenska 
erfarenheten av systemet. För att få ett mer tillförlitligt och konkret svar på frågan tycker 
författarna att ytterligare intervjuer borde ha utförts med olika byggföretag som har 
certifierats med CEEQUAL.  

Från intervjuerna inses att det finns brister när CEEQUAL används på den svenska 
marknaden. Att systemet är brittiskt kan vara en nackdel eftersom delfrågor som 
prioriteras i Storbritannien kanske inte är lika viktiga i Sverige.  

I projekten TGOJ-porten och E4-Rotebro hade man jobbat med miljöfrågorna samt 
funderat på olika åtgärder innan CEEQUAL kom in i projektet, vilket innebar att 
systemet inte var med från början och påverkade för att man skulle få bättre lösningar. 
Dessutom har projekten klassats enligt CEEQUAL:s manual utan någon anpassning till 
Sverige. Av dessa anledningar kan man fråga sig om CEEQUAL verkligen behövs för det 
känns onödigt att betala för certifieringen när man inte fått någon ytterligare förbättring i 
sina projekt. Därför tycker författarna att just nu är CEEQUAL:s krav fortfarande för 
låga för Sverige. 
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Men samtidigt kvarstår faktum att CEEQUAL belyser ett brett tänk om miljöfrågor och 
för upp dem på agendan. Systemet kommer att vidareutvecklas med hårdare krav i 
framtiden. Så förhoppningsvis kommer kunskapen om systemet att spridas inom den 
svenska anläggningsbranschen och fler svenska företag kommer därmed välja att certifiera 
sina projekt med CEEQUAL. 

5.1.3 Hur kan anläggningssektorn förbättra miljö/hållbarhetsarbetet genom 
miljöklassning med CEEQUAL? 

I intervjustudien var det svårt att få svar vilka konkreta miljöförbättringar som skedde 
pga. av användandet av CEEQUAL. Resultatet och svaret kunde ha varit mer relevant om 
projekten som undersökts hade använt CEEQUAL i tidigt skede. Intervjun samt i 
dokumentanalysen påpekades det hur viktigt det är att få in dessa frågor i början av ett 
projekt så att de verkligen behandlas.  

Dock visar resultatet av examensarbetet att förbättringarna som skedde var i hur 
dokumentationen fördes då man redan innan användandet av CEEQUAL i TGOJ-porten 
hade identifierat en hel del förbättringsåtgärder som exempelvis återanvändningen av 
materialen.  

Det betyder att man i anläggningsbranschen redan har kunskapen och är medveten om 
hur miljöförbättringar kan utföras utan att behöva använda CEEQUAL i projekten. 
Skanska konstaterar dock att genom användningen av CEEQUAL så dokumenterades 
processen på ett bättre sätt vilket ledde till en minskad miljöpåverkan då detta lyftes fram 
och blev tydligare. I intervjustudien är alla deltagare överens om att det ger en god 
vägledning för att finna optimala lösningar som kan minimera den miljöpåverkan som 
uppstår.   

Då många aktörer normalt är inblandade i ett projekt kan en del punkter eller frågor 
glömmas bort. Med användandet av CEEQUAL kan man få en metod där någon har hela 
ansvaret för processen vilket leder till ett bättre helhetstänk där frågorna kan behandlas på 
ett systematiskt sätt. Författarna anser att det är väldigt bra då man vet vart ansvaret ligger 
samt att man då lättare kan se en process framför sig vilket leder till att det blir svårare att 
missa något som annars kunde ha glömts bort.  Samtidigt ökar kvalitén på arbetet då det 
blir enklare att se eventuella problem eller hinder som kan uppkomma vilket leder att de 
ekonomiska resurserna minskar.  

Författarna anser även att en organisation väljer att certifiera sig för att utvecklas och 
samtidigt förbättra miljön. Detta leder automatiskt till att man arbetar på att uppnå en 
optimal lösning som man sedan väljer att certifiera. Detta för att också uppnå högsta 
betygsnivå och samtidigt marknadsföra sig att man faktiskt är medveten om att jobba 
med miljöfrågor. 

Kunskaperna ökar även i byggbranschen på två sätt. När fler och fler företag väljer att 
certifiera sig sprider sig kunskapen om CEEQUAL vilket är bra då en certifiering kan leda 
till mindre miljöbelastande alternativ.  

Det andra sättet är att på CEEQUAL:s hemsida läggs lösningarna upp vilket är positivt då 
man som entreprenör eller projektör kan se hur resultatet och erfarenheten av 
användningen ser ut innan man väljer att använda sig av systemet samt att kunskapen inte 
bara ökar hos de som har använt sig av systemet utan även till andra i byggbranschen.  
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5.1.4 Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet CEEQUAL? 

Då systemet är ganska nytt är det för tidigt att konkret säga vad som kan förbättras. Detta 
gjorde det svårt att besvara frågan med tydliga och konkreta förbättringar genom 
intervjuerna som utfördes. Om fler intervjuer samt frågor hade ställts till fler aktörer 
kunde ett konkretare svar ha fåtts. Författarna kunde heller inte få svar på frågan genom 
de andra metoderna som användes i examensarbetet då det endast finns ett fåtal rapporter 
om CEEQUAL. Om fler intervjuer samt frågor hade ställts till fler aktörer kunde ett mer 
relevant svar ha fåtts dock har ett antal brister hittats i systemet som kan förbättras. 

Den tydligaste bristen som alla aktörer i intervjun påpekade är CEEQUAL är på engelska 
och inte anpassad till Sverige. Varje land har sina förutsättningar och att det inte finns en 
anpassad version gör det krångligare (då det tar tid att översätta frågorna bl.a.) att 
certifiera sig.  

Då ett samarbete mellan aktörerna redan påbörjats genom projektet HCA anser 
författarna att det är ett steg framåt som kommer att leda till att fler aktörer kommer att 
välja att använda sig av certifieringssystemet istället för ingenting alls. Samtidigt anser 
författarna att det finns andra nackdelar som CEEQUAL kan förbättra. Exempelvis 
borde granskarna vara mer insatta i hur andra länder, i detta fall Sverige, fungerar samt att 
granskarna kan ha olika bakgrund för att enklare kunna förstå hur lagar och processer ser 
ut i andra länder. Det kommer göra att det inte blir lika ansträngande att certifiera sig.  

Systemet är uppbyggt på att det är en assessor från företagets sida samlar in bevis. Det 
kan som det tidigare sagts bli en färgad bedömning. Författarna anser att det är bäst som 
om assessorn är en oberoende person eller att det görs en hård kontroll vid ratificeringen. 
Att även tolkningarna skiljer sig från en granskare till en annan gör att det lätt kan bli ett 
orättvist betyg. Det kan lösas genom att flera granskare ger sina synpunkter innan en 
slutgiltig ratificering då det kan leda till en mer rättvis bedömning. 

För att få en helhet i systemet borde CEEQUAL ha frågor om arbetsmiljön exempelvis. 
Detta är en viktig fråga som behandlar bl.a. människors liv och säkerhet på arbetsplatsen. 
Författarna tror att utan en säker arbetsplats blir det ingen bra kvalité på arbetet som 
utförs. Det ger även ett negativt intryck av systemet då arbetsmiljöfrågorna har hög 
prioritet i byggbranschen. 

5.2 Metoddiskussion 

Dokumentanalysen av de tre rapporterna Hållbar utveckling i anläggningsbranschen - Del 1 
Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två 
fallstudier och CEEQUAL-klassning E4 Rotebro-Ny bro över järnväg har fungerat ganska bra. 
Rapporterna ger en förståelse för vad certifieringssystemet CEEQUAL innehåller, vilka 
för- och nackdelar det finns samt en sammanfattning av flera certifieringssystem som 
används runtom i världen.CEEQUAL är ett nytt miljöklassningssystem så hittills finns det 
varken böcker om systemet eller om projekt i Sverige som klassats enligt systemet. Av den 
anledningen har litteraturstudien inte gått så bra som författarna hade förväntat sig. 
Information som fåtts fram från studien ger en förståelse för vad hållbar utveckling 
innebär och hur miljöfrågor behandlas i Sverige. Att boken Intervjumetodik studerades 
ganska sent under arbetets gång och att författarna inte var tillräckligt insatta i ämnet 
gjorde att det första intervjutillfället inte fungerade på ett professionellt sätt. 
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Fallstudien samt intervjuerna gick inte så bra i början och de var de svåraste delarna i 
arbetet. Intervjuerna fick göras två gånger p.g.a. att författarna inte fick ut all information 
som behövdes vid det första tillfället. Tidsbrist hos deltagarna på båda sidor gjorde att en 
tredje intervju inte hann genomföras för att få ännu mer konkret information. 

Med tanke på ovanstående problem anser författarna att mer information om systemet, 
projekten och intervjuteknik borde ha lästs från början samt diskuterat med handledaren 
innan intervjuerna genomfördes för att kunna ställa relevanta frågor.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete är att främja hållbar utveckling i anläggningssektorn. 
Målet är att visa hur miljöklassningssystemet CEEQUAL kan förbättras samt hur 
användningen kan främja hållbar utveckling i mark och anläggningsprojekt i Sverige. 

Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av vad hållbar utveckling betyder och 
en fördjupning inom miljöklasscertifieringssystemet CEEQUAL samt dess användning 
inom anläggnings- och infrastrukturprojekt. Systemet bedömer ett projekt med hänsyn till 
de miljömässiga, kulturella och sociala faktorerna. 

Rapporten ger en bild av hur CEEQUAL fungerar i praktiken, hur anläggningssektorn 
kan förbättra miljöarbetet med hjälp av CEEQUAL, hur systemet ska förbättras samt den 
svenska erfarenheten från användning av CEEQUAL. Frågorna som besvaras i 
examensarbetet baseras både på intervjuer och dokumentstudier.  

Rapporten visar bland annat för- och nackdelar med CEEQUAL samt jämförelser mellan 
CEEQUAL och andra system för att identifiera vilka alternativ som finns. En jämförelse 
mellan CEEQUAL, de 16 nationella miljömålen och Kretsloppsrådets mål har också 
utförts för att se om de behandlar samma miljöområden.  

Intervjuer har genomförts med olika aktörer som har jobbat och deltagit i två projekt, 
TGOJ-porten och E4 Rotebro, där certifieringssystemet CEEQUAL har använts och 
högsta betyg ”Excellent” har uppnåtts.  

 

6.2 Rekommendationer 

Detta examensarbete lägger inte fokus på projektets ekonomiska och sociala perspektiv, 
så det skulle vara intressant att studera vidare hur dessa aspekter av projektet påverkas vid 
certifiering med CEEQUAL. Vidare kan en djupare studie om HCA utföras för att 
undersöka det slutgiltiga resultatet då projektet är färdigt i slutet av år 2014. 
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7.3 Figurförteckning 

Figur 1: Samspelet mellan de tre dimensionerna. Källa: Brinkhoff P & Ek K, 
Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – två fallstudier, 2013. 

Figur 2: Figuren visar en schematisk bild över certifieringsprocessen.  

Källa: Johansson R, CEEQUAL-Klassning E4 Rotebro – Ny bro över järnväg, WSP, 2013 
(Reviderad bild) 

Figur 3: Prestandamatrisen visar verktygens resultat för alla kriterier (a-h) som 
presenterades i bilaga 1, Källa: Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i 
Sverige – två fallstudier, 2013. 

 

7.4 Tabellförteckning 

Tabell 1: Tabellen är reviderad från NCC, Källa: NCC, Hållbar utveckling i 
anläggningsbranschen - Del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, Stockholm: Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013. 

Tabell 2: En jämförelse mellan de nationella miljökvalitetsmålen, CEEQUAL och 
Kretsloppsrådets miljömål. 

 

 

 



Sökord

47 

8 Sökord 

Ämnesområden ....................................... 11 
Arbetsprocess .......................................... 12 
BREEAM ................................................. 20 
Carbon footprint ..................................... 17 
CEEQUAL .............................................. 10 
E4 Rotebro .............................................. 33 
Energianvändning ................................... 23 
Farliga ämnen .......................................... 23 
GreenRoads ............................................. 19 
Hållbar utveckling ..................................... 7 
HCA – Hållbarhetscertifiering av 

anläggningsprojekt .............................. 34 
Kretsloppssrådet ..................................... 22 

Material ....................................................... 8 
Materialanvändning ................................ 23 
Materialhushållning ..................................... 23 
Miljöeffekter .............................................. 8 
Miljöfråga ................................................... 8 
Miljökvalitetsmålen ................................. 24 
Multikriterieanalys ................................... 16 
Projekt ...................................................... 31 
SiteWise .................................................... 16 
Sustainable Remediation Tool ............... 17 
TGOJ-porten ........................................... 32 
Transporter .............................................. 23 
Utmärkelser.............................................. 15 



Bilagor 

48 

9 Bilagor 

Bilaga 1 Specifika frågeställningar för beslutsverktygen 

Bilaga 2 Betydande miljöaspekter i anläggningssektorn 

Bilaga 3 Intervjufrågorna   



Bilagor 

49 

Bilaga 1 

Bilaga 1: Tabellen visar frågorna och kriterierna som har använts vid jämförelsen mellan 
CEEQUAL och saneringsverktygen. 

Källa: Brinkhoff P & Ek K, Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige – Två fallstudier, 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2013 
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Bilaga 2 

Bilaga 2: Tabellen visar exempel på miljöaspekter för anläggning för de olika aktörerna.  

Källa: Byggsektorns kretsloppsråd, 
http://www.kretsloppsradet.com/getfile.ashx?cid=170100&cc=3&refid=8 
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Bilaga 3 

Allmänt om CEEQUAL 

 Hur kan anläggningssektorn förbättra miljö/hållbarhetsarbete genom miljöklassning
med CEEQUAL?

 Vad är er erfarenhet av användningen av systemet?

 Vilka för- och nackdelar finns det med CEEQUAL

 Hur kan CEEQUAL anpassas till svenska förhållanden? Vad behöver förändras i
den nuvarande versionen?

 Hur kan man förbättra miljöklassningssystemet CEEQUAL?

 Vad är viktigt att tänka på när man driver arbetet så att det fungerar?

 Vilka ämnesområden har varit aktuella i projektet? Vilka ämnesområden har gjort
störst skillnad?

 Vad har CEEQUAL gjort för skillnad i själva projektet?

Projektfrågor – TGOJ-porten och E4 Rotebro 

 Kan du berätta lite om projektet?

 Vilka hinder/problem stötte ni på vid certifiering av projektet?

 Vad skulle fattas eller inte tas upp (varit annorlunda) om CEEQUAL inte skulle ha
använts i projektet?

 Hur ser ni på att endast en liten andel av anläggningsprojekten i Sverige använder
sig av CEEQUAL?

 I projektet har ni uppnått högsta betyget, hur har ni uppnått det?

 Vilken miljöförbättrande åtgärder har skett i TGOJ-porten Kan du ge oss
exempel?

 Vilken version av CEEQUAL man använt i projektet TGOJ-porten?

 Kan du ge exempel på delfrågor under varje ämnesområde som ni har valt att
besvara vid projektet (TGOJ-porten eller E4 Rotebro) samt hur ni arbetat med
dem? Kan du ge några konkreta exempel?

HCA- Hållbarcertifiering av anläggningsprojekt 

 Kan du ge oss lite mer information om arbetet med HCA, lite mer detaljer om
projektet? Hur långt har ni kommit i projektet?

 Vilka åtgärder (eller lösningar som ni har kommit fram till) kommer att tas för att
få en väl fungerande version av CEEQUAL i den svenska anläggningsbranschen?


