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Förord 

Denna rapport beskriver framtagandet av certifieringssystemet: Citylab certifiering av en 

stadsdels hållbarhet. Projektet har letts av Sweden Green Building Council (SGBC) i nära 

samarbete med KTH och SLU. Projektet har finansierats av FORMAS, SGBC samt genom att 

SGBCs medlemmar bidragit med sin tid. Rapporten har skrivits av projektgruppen, bestående 

av: Jonas Lind (SGBC och KTH), Anna Granath (SGBC), Tove Malmqvist (KTH), Eleonore 

Fauré (KTH), Sigrid Walve (SGBC) och Josefin Wangel (SLU). 

 

Utvecklingen av Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet har byggt på engagemanget, tiden 

och kompetensen från en lång rad personer genom olika delar av projektet. Projektgruppen 

vill därför framföra ett stort tack till alla de som bidragit med sina perspektiv, idéer och 

tankar.  

Ett första tack riktas till de som medverkade tidigt i utvecklingen genom intervjuer angående 

det övergripande syftet och inriktningen för certifieringssystemet: Karin Ahlzén (Stockholms 

stad), Ulrika Franzén (NCC), Tomas Gustavsson (egen konsult), Per Haupt (Norrköping 

Kommun), Mia Häggström (Fabege), Evelina Johansson (Älvstranden Utveckling), Magnus 

Lindén (JM), Adelina Lundell (Älvstranden Utveckling), Jerker Nyblom (Akademiska Hus), 

Carolina Sahlén (Norrtälje kommun), Elin Stening (Uppsala kommun), Jan Wijkmark (White). 

Ett andra tack riktas till de som medverkade i arbetsgrupper för att föreslå vilka indikatorer 

som borde ingå i certifieringssystemet: Fabian Sjö (Tyréns), Ann-Kristin Belkert (Actinate), 

Johanna Sederström (Akademiska hus), Sofia Hofstedt (Sweco), Madeleine Nobs (NCC), 

Emma Färje Jones (Skanska), Ylva Preutz Papantoni (Tyréns), Helena Klintström (WSP), 

Charlotte H Kindmark (Eskilstuna kommun), Eva-Lena Nilsson (Skanska), Emma Holmberg 

(Ekologigruppen), Martin Livian (Inobi), Maja Manner (ÅF), Pia Stoll (Projektengagemang), 

Per Andersson (PPS Consulting), Björn Svensby (Naturvårdsverket), Daniel Bergquist (SLU), 

Pia Sjöholm (Sweco), Sara Peny (Tengbom), Andreas Eggertsen Teder (White), Lars Johansson 

(Ramboll), Göran Lundberg (Swedavia). 

Ett tredje tack riktas till de personer som stöttade projektet med sin expertkunskap, genom att 

delge sin kunskap samt föreslå eller kommentera formuleringar för detaljerade krav och 

instruktioner för de olika indikatorerna: Karin Ahlzén (Stockholm stad), Helene Alpfjorde 

Wylde (Reflab, SMHI), Tova Andersson (IVL Miljöinstitutet), Sara Borgström (KTH), Fredrik 

Drotte (ÅWL arkitekter), Kristina Eneroth (Stockholms Luft- och Bulleranalys), Mauritz 

Glaumann (prof. Em Högskolan i Gävle), Emilia Hallin (Sweco), Cham Hoang (Tyréns), 

Andreas Holmström (Trafikanalys), Cecilia Håkansson (KTH), Stina Thörnelöf 

(Miljöförvaltningen, Stockholms stad), Jonas Jernberg (Jernhusen), Henrik Larsson 
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(Naturvårdsverket), Eva Lindborg (Trafikanalys), Magnus Lindqvist (Miljöförvaltningen, 

Stockholms stad och Boverket), Maria Lindroth (E.ON), Eleonore Lövgren (Bjerking), Ivo 

Martinac (KTH), Jenny von Platten (RISE), Josefin Pucher (SÖRAB), Anders Rimne (Boverket), 

Helena Sabelström (Naturvårdsverket), Fabian Sjö (Tyréns), Kristina Sjöblom (Sollentuna 

energi och miljö), Pia Sjöholm (Sweco), Anja Skans (Skanska), Jannike Sondal (Tyréns), Jens 

Strömberg (Västerås stad), Åsa Stenmark (IVL Svenska Miljöinstitutet), Eva Vall (Stockholm 

vatten och avfall), Marina Verbova (Reflab, SMHI), Catarina Warfvinge (SGBC). 

Ett fjärde tack riktas till de organisationer och personer som lämnade in kommentarer på 

remissversionen: Akademiska Hus, Avfall Sverige, Bengt Dahlgren Göteborg, Bjerking, E.ON 

Energilösningar AB, Ekologigruppen, Energiföretagen Sverige, Erfator Projektledning AB, 

Erik Dotzauer, Eskilstuna kommun, Göteborg Energi, Jernhusen AB, Malmö Stad, BAU, 

Peab AB, Riksbyggen, Ronneby kommun, Samhällsbyggarna, Skanska Kommersiell 

Utveckling Norden AB, Skanska Sverige, Sundbybergs stad, Sweco Management AB, 

Tekniska verken i Linköping AB, Trivector, Urbanism By Magnusson, Vattenfall, 

White arkitekter AB, WSP, Älvstranden Utveckling AB 

Ett femte tack riktas till de organisationer som var med och genomförde betatest av 

remissversionen: Akademiska Hus och Bjerking. 

Slutligen vill riktas ett tack till Citylabs operativa råd som varit referensgrupp för 

utvecklingen av certifieringssystemet: Hans Wallström (Skanska Commercial Development 

Nordic), Fredrik Frensborg (WSP), Therese Berg (Riksbyggen), Robert af Wetterstedt 

(Bjerking), Erica Eneqvist (RISE), Mattias Örtenvik (E.ON), Johannna Sederström (Akademiska 

Hus), Anders Hollinder (Uppsala kommun), Mikael Berglund (Umeå kommun), Per-Arne 

Nilsson (Malmö stad), Per Enarsson (Nacka Kommun), Soumia El Ghazouani (NCC), Sanna 

Edling (Västerås stad). 
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Inledning 
Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet är avsedd för stadsdelar i förvaltningsfasen. Syftet 

med certifieringen är att utvärdera hur hållbar en stadsdel är. Certifieringen kan användas på 

olika sätt. Exempelvis kan en kommun eller fastighetsägare följa upp om tidigare 

hållbarhetssatsningar uppnått avsedd effekt och därmed kunna avgöra om tidigare 

investeringar varit lönsamma. Certifieringen kan även användas av en kommun eller 

fastighetsägare i syfte att få en nulägesbeskrivning inför planerade förändringar i stadsdelen, 

till exempel en förtätning. Certifieringen kan användas oavsett om stadsdelen är nybyggd 

eller består av äldre bebyggelse. Kraven för certifiering samt mer om hur certifieringen kan 

användas framgår i Citylab Manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet, denna kan laddas 

ner på www.sgbc.se, där det också finns mer information om Citylab och dess olika delar. 

Utvecklingen av Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet har letts av SGBC i samarbete med 

KTH och SLU. Denna bakgrundsrapport syftar till att beskriva hur projektet har gått till samt 

redogöra för de motiv, avvägningar, kunskapsunderlag och principer som 

certifieringssystemet bygger på. Rapporten ska skapa förståelse för varför manualen är 

formulerad som den är, och ska på så sätt kunna användas vid regeltolkningar och 

förtydliganden samt vid kommande utvecklingar av nya versioner av manualen. Rapporten är 

också en populärvetenskaplig redovisning av det forskningsprojekt som legat till grund för 

utvecklingsarbetet. 

Projektets utgångspunkt 
Utvecklingen av Citylab började 2010 med en diskussion inom samhällbyggnadsbranschen 

om behov och nyttor av att använda certifieringssystem för stadsdelar (SGBC, 2011; SGBC, 

2012). Efter genomgång av vilka befintliga, internationella certifieringssystem som skulle 

kunna användas i Sverige genomfördes betatest av BREEAM Communities i 22 olika 

stadsutvecklingsprojekt (SGBC, 2014). Slutsatsen från betatesten var att branschen efterfrågade 

ett nytt certifieringssystem som var bättre anpassat till den svenska stadsbyggnadsprocessen 

och gav bättre stöd för hållbarhetsarbetet i den processen.  

Med stöd av flera delrapporter om olika sakfrågor (Andersson et al., 2013; Kildsgaard et al., 

2014; Frensborg, 2014; SGBC, 2015) och utifrån 10 workshops med totalt över 400 

medverkande, skapades under 2015 första versionen av Citylab - Guide för hållbar 

stadsutveckling som sedan utvecklats med indikatorer för certifiering av 

stadsutvecklingsprojekt i planerings- och genomförandeskedet. 

Genom hela denna utvecklingsprocess har behovet av uppföljning återkommit som en viktig 

del av stadsbyggnadsprocessen som ofta hanteras bristfälligt (SGBC, 2011; SGBC, 2012). 

Behovet av uppföljning av stadsutvecklingsprojekt lyfts också av Delegationen för hållbara 

städer (2012) för att skapa ett gemensamt lärande och erfarenhetsåterföring, samt av Iverot & 

Brandt (2011) som i sin forskning efterfrågar mer strukturerad uppföljning för att utvärdera 

om mål satta i planeringen har nåtts. Även om behovet av uppföljning av genomförda 

stadsutvecklingsprojekt var tydligt var det inte klart vad denna uppföljning borde bestå i och 

vad ett certifieringssystem borde utvärdera angående en sådan uppföljning. Projektets 

utgångspunkt har därför varit att utreda hur Citylab - Guide för hållbar stadsutveckling kan 

kompletteras med en uppföljningsdel för stadsdelar i ett förvaltningsskede. 

http://www.sgbc.se/


7 

 

Projektets upplägg 
Översikt av utvecklingsprocessen 
Utvecklingen av certifieringssystemet gjordes i flera steg, se översikt i figur 1. Utvecklingen 

började med att skapa en förståelse för vilket syfte uppföljningsdelen av Citylab ska fylla, inkl. 

både i vilka situationer och för vilka aktörer. Detta inkluderade såväl rapporter från tidigare 

del av Citylab-utvecklingen, utvärdering av de delarna av Citylab som då var i drift samt 

intervjuer med nyckelpersoner hos några av de aktörer som redan använder Citylab. Detta 

resulterade i fyra alternativ för vad certifieringssystemet skulle kunna fokusera på att bedöma 

i sin bedömning. Parallellt genomfördes en genomgång av principer för certifieringssystem 

som tas upp av vetenskaplig litteratur. Dessa principer har sedan varit viktiga för hur 

systemet har arbetats fram. Utifrån alternativen som ställts upp och principerna för arbetet 

fastställdes en övergripande struktur och syfte för certifieringssystemet våren 2018. Utifrån 

denna struktur listades potentiella indikatorer som redan används i olika sammanhang, t ex. 

Agenda 2030. Hösten 2018 engagerades SGBCs medlemmar i arbetsgrupper för att, utifrån 

övergripande struktur, identifierade principer och potentiella indikatorer lista vilka 

indikatorer de såg borde ingå i certifieringssystemet. Efter bearbetning av arbetsgruppernas 

förslag bestod den slutgiltiga listan av 15 indikatorer. För dessa togs detaljerade krav fram 

tillsammans med experter inom respektive ämne, vintern 2018/2019. Dessa sammanställdes i 

en remissversion som också användes för att göra två betatest under våren och sommaren 

2019 innan en sista omarbetning gjordes inför lansering av slutversion 4 november 2019. 

Under hela projektet har Citylabs operativa råd fungerat som referensgrupp för utvecklingen 

av certifieringssystemet för att hålla en kontinuerlig kontakt med kommande användare och 

SGBCs medlemmar.  

Detaljer i utvecklingsprocessen 
För att tydliggöra hur utvecklingsprojektet gått till mer i detalj, och med det motivera de val 

som gjorts följer nedan en mer detaljerad beskrivning av processen. Närmare beskrivningar av 

denna process finns också i en licentiatavhandling (Lind, 2019). 

Alternativ för certifieringssystemet 
I början av 2018 intervjuades 13 representanter från 11 av SGBCs medlemsorganisationer som 

använt ”Citylabs Guide – hållbar stadsutveckling i planeringsskedet”. Intervjuerna fokuserade 

på vad intervjupersonerna ansåg vore relevant att följa upp efter genomförda 

stadsutvecklingsprojekt samt vad en certifiering bör granska vid en sådan uppföljning. Med 

Figur 1. Översikt över utvecklingsprocessen för Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet. 
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andra ord, vad olika aktörer bör göra för typ av uppföljning och vad SGBC bör granska i 

samband med en sådan uppföljning. Dessa intervjuer ledde fram till fyra olika, tänkbara 

alternativ för certifieringssystemet som representerar olika syften med certifieringens 

granskning. De fyra alternativen var: 

1. Hållbarhetsprestanda: Aktörerna följer upp om effekterna av genomförda åtgärder i 

stadsdelen resulterat i en bättre hållbarhetsprestanda. Certifieringssystemet granskar 

om prestandan är tillräckligt hög. 

2. Vad som byggts: Aktörerna följer upp om alla planerade åtgärder har genomförts. 

Certifieringssystemet granskar att projektet följt sina planer.  

3. Organisatoriskt lärande: Aktörerna följer upp om effekterna av genomförda åtgärder i 

stadsdelen resulterat i en bättre hållbarhetsprestanda. Certifieringssystemet granskar 

om involverade aktörer (utifrån uppföljningen av stadsdelen) drar viktiga lärdomar 

som kan användas i kommande projekt. 

4. Förvaltningen: Aktörerna följer upp vilka planerade åtgärder som genomförts samt 

effekterna av genomförda åtgärder. Certifieringssystemet granskar hur förvaltningen 

tar tillvara hållbarhetsambitionerna och arbetar för att ytterligare stärka hållbarheten i 

området.  

Efter projektgruppens diskussioner med Citylabs operativa råd och inom SGBC beslöts att 

fokus ska vara på Alternativ 1 – hållbarhetsprestandan. Detta för att lyfta att genomförda 

stadsutvecklingsprojekt också behöver utvärderas angående om implementerade åtgärder fått 

avsedd effekt. Det är viktigt att visioner och mål om mer hållbara stadsdelar också leder till en 

högre prestanda vad gäller hållbarhet, samt att certifieringssystem som Citylab ställer krav om 

det. Detta öppnar upp för att olika stadsdelar kan nå målen om hållbarhet på olika sätt utifrån 

sina lokala förutsättningar. Beslutet att fokusera på hållbarhetsprestandan baseras också på en 

ambition om att certifieringen ska fungera både för nyligen färdigställda stadsdelar och äldre 

bebyggelse samt att komplettera övriga certifieringar inom Citylab som istället fokuserar på 

planerings- och genomförandeprocessen av stadsutveckling.   

Principer för certifieringssystem 
Under våren 2018 genomfördes också en genomgång av tidigare forskning över vad som är 

viktigt att tänka på när man utvecklar certifierings- och indikatorsystem. Litteraturen 

inkluderade forskning om existerande certifieringssystem (Wangel et al., 2016; Sharifi och 

Murayama, 2013), studier om indikatorlistor framtagna för enskilda städer (AtKisson 1996) 

eller stadsdelar (Turcu 2012) samt rapporter på mer generell nivå om indikatorer för 

hållbarhet (Niemeijer, 2008; Bell och Morse, 2000; SDSN, 2015). Arbetet redovisas i detalj i 

Lind et al. (2019). Detta resulterade i ett ramverk av tre principer med ett antal underprinciper 

som utvecklingsarbetet har förhållit sig till, se tabell 1.  

Principerna har varit viktiga under hela utvecklingsarbetet och styrt upplägget på 

certifieringssystemets övergripande struktur (certifieringsmodell), urvalet av indikatorer och 

detaljerade kriterier och instruktioner för indikatorer. Det är dock viktigt att påpeka att flera 

av principerna i ramverket kan stå i konflikt med varandra och aktiva val behövs därför 

genom hela processen om vilka principer som ska prioriteras vid olika tillfällen. Ramverket är 

alltså ingen mall som går att följa passivt utan ett sätt att göra val tydligare genom att bli 

medveten om vilka prioriteringar som görs.  

En första sådan diskussion och prioritering gjordes vid valet av vilka av de fyra alternativen 

som skulle styra utvecklingen. Valet av Alternativ 1 med fokus på hållbarhetsprestanda 
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innebär att certifieringssystemet prioriterar hög validitet (underprincip 3) genom att 

indikatorerna ska mäta effekterna av de åtgärder som satts in. Detta gör dock att rådigheten 

(underprincip 7) över det indikatorerna utvärderar blir lägre prioriterad eftersom involverade 

aktörer kan ha svårt att påverka exempelvis hur människor beter sig. Det beslöts också tidigt i 

processen att begränsa antalet indikatorer och därmed inte kartlägga hela orsak-verkans-

samband med hjälp av systemet (underprincip 11) då det skulle minska enkelheten hos 

systemet (underprincip 6). Om en stadsdel presterar dåligt enligt någon indikator kan det 

dock vara relevant att mäta orsak-verkan samband för just den frågan för att se vilka åtgärder 

som behöver sättas in.   

Mer konkreta exempel på avvägningar och prioriteringar mellan de olika principerna i tabell 1 

finns redovisade genom hela denna bakgrundsrapport. 

Tabell 1. Principer och underprinciper som utvecklingsarbetet har förhållit sig till. 

Vetenskapligt 

1. Heltäckande - inkludera alla de viktigaste hållbarhetsfrågorna. 

2. Integrativt - hantera hållbarhetsfrågorna tillsammans som en helhet 

och inte separat. 

3. Validitet - mäta nära hållbarhetsproblemet istället för åtgärderna 

som ska lösa det. 

4. Reliabilitet - mätningar ger samma resultat oavsett vem som gör 

dem. 

Praktiskt 

5. Kommunicerbart - lätt att förstå. 

6. Enkelt - inte för dyrt att genomföra. 

7. Rådighet - aktuella aktörer har rådighet över det indikatorerna 

utvärderar. 

Driva på 

förändring 

8. Stödja en diskussion - om hållbarhet mellan involverade aktörer. 

9. Definiera godkänd-nivå - ange vad som är tillräckligt bra. 

10. Presentera slutresultatet tydligt - resultatet ska ge underlag för att 

sätta in förbättrande åtgärder.  

(11. kartlägga orsak/verkan - Innehålla olika indikatorer för att se 

samband.) 

Certifieringsmodellen 
Med termen ”certifieringsmodell” syftar vi här på certifieringssystemets övergripande 

struktur och hur systemet är tänkt att fungera i stora drag. Utvecklingen av 

certifieringsmodellen har till stor del styrts av inriktningsbeslutet att fokusera på 

hållbarhetsprestandan, samt identifierade principer (tabell 1). 

Då det sågs som väsentligt att certifieringssystemet både kopplar mot gemensamma mål och 

åtaganden som Agenda 2030 och Sveriges miljömål (tidigare miljökvalitetsmål) och samtidigt 

kan hantera hållbarhetsfrågor som är viktiga för den enskilda platsen beslöts det att 

certifieringen ska innehålla två typer av indikatorer. Dels ”generella indikatorer” som är 

desamma för alla stadsdelar och dels ”platsspecifika indikatorer” som tas fram unikt för varje 

stadsdel som certifieras. Med detta upplägg ska alla de viktigaste hållbarhetsfrågorna kunna 



10 

 

inkluderas i certifieringen utifrån varje stadsdels specifika kontext (underprincip 1).  

För att certifieringen ska vara ett stöd för kommande åtgärder (underprincip 10) och stötta en 

diskussion mellan involverade aktörer (underprincip 8), presenteras resultatet för varje 

indikator separat, se figur 2. Indikatorerna aggregeras alltså inte ihop till ett samlat betyg som 

annars är vanligt i liknande certifieringssystem. Detta gör också att Citylab inte behöver 

värdera vilka hållbarhetsfrågor som ska påverka slutbetyget mest. För varje indikatorer finns 

en godkänd nivå definierad, (underprincip 9). Alla indikatorer måste vara godkända för att en 

stadsdel ska bli certifierad eftersom en hållbar stadsdelen är den som kan leverera hållbarhet 

inom alla begreppets dimensioner. För att uppmuntra att certifieringen används som ett 

verktyg för förbättring kan en stadsdel anges som ”redovisad enligt Citylab” om minst 10 

indikatorer är godkända.  

Syftet med denna certifieringsmodell är att såväl kommuner, fastighetsägare och andra 

aktörer ska kunna intressera sig för att certifiera en stadsdel. Kommuner kan använda det för 

att utvärdera måluppfyllelsen av hållbarhetmål satta i planeringen av stadsdelar, 

fastighetsägare kan använda det som en del i en pågående förvaltning och olika samarbeten 

mellan kommun, fastighetsägare, civilsamhälle, energibolag med flera kan använda 

certifieringssystemet som stöd för ett samarbete om hållbarhet. Troligtvis kommer kommunen 

ofta vara en viktig aktör i en certifiering då den ofta sitter på mycket information som behövs 

för att certifiera en stadsdel. 

Potentiella indikatorer 
I första steget för att välja ut vilka generella indikatorer som skulle ingå i certifieringssystemet 

genomfördes en sammanställning av indikatorer som redan används idag för att mäta 

hållbarhet i olika sammanhang. I sammanställningen ingick indikatorer från 40 olika källor, 

Figur 2. Exempel på hur resultatet från en certifiering kommer att redovisas. Varje stapel representerar ett delkrav för varje 

indikator. 
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bland annat indikatorer som används för uppföljning av Agenda 2030, Sveriges miljömål, 

exempel på kommunala mål för hållbarhet, uppföljningar som gjorts av 

stadsutvecklingsprojekt och indikatorer som använts i olika forskningsprojekt med fokus på 

hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten var att identifiera indikatorer av intresse för att 

kunna bedöma Citylabs övergripande hållbarhetsmål, tabell 2. Dessa mål hade utvecklats och 

förankrats med en stor mängd aktörer inom hållbar stadsutveckling i Sverige, i den tidigare 

utvecklingen av Citylab-programmet. Totalt ingick drygt 1000 indikatorer i 

sammanställningen. Många av dessa liknade varandra och kunde slås ihop till kategorier, i 

slutändan en lista på 100 kategorier av indikatorer som sågs som potentiella indikatorer att 

inkludera i certifieringssystemet utifrån den certifieringsmodell som beslutats. Ett viktigt syfte 

med indikatorsammanställningen var att lägga förutsättningarna för att systemets   

indikatorer skulle kunna utnyttja data och metoder att ta fram data som redan är etablerade. 

På detta sätt ökar chansen att certifieringssystemet upplevs som praktiskt, i enlighet med 

principerna i Tabell 1. Arbetsgrupper 

Hösten 2018 tillsattes fyra arbetsgrupper där representanter från SGBCs medlemmar 

involverades i arbetet med att arbeta fram förslag på mer detaljerade hållbarhetsaspekter/ 

generella indikatorer som sågs som viktigast att ha med i certifieringssystemet. Genom att 

arbetsgrupperna fick listan på de 100 kategorierna med indikatorer behövde de gå igenom en 

stor bredd av hållbarhetsfrågor, även om grupperna delades in efter Citylabs övergripande 

hållbarhetsmål enligt tabell 2 så att arbetet skulle bli görligt för respektive grupp. Uppdraget 

till arbetsgrupperna var således att ta fram indikatorer som utvärderar om en stadsdel uppnår 

respektive övergripande hållbarhetsmål. I arbetsgrupperna ingick representanter från 

Actinate, Akademiska Hus, Ekologigruppen, Eskilstuna kommun, Inobi, Naturvårdsverket, 

NCC, PPS Consulting, Projektengagemang, Ramboll, Skanska, Sweco, Swedavia, Tengbom, 

Tyréns, White, WSP, ÅF, samt deltagare från projektgruppen.  

Tabell 2. Uppdelning av Citylabs hållbarhetsmål mellan arbetsgrupperna. 

 

Arbetsgrupperna arbetade självständigt under ledning av två arbetsgruppsledare. Personer 

från projektgruppen deltog vid gruppernas möten men hade en något mer passiv roll för att 

lyssna och förstå resonemangen bakom valen av indikatorer samt svara på frågor från 

gruppen. Arbetsgrupperna arbetade totalt fram 45 förslag till indikatorer, jämnt fördelat 

mellan de övergripande hållbarhetsmålen. Vissa förslag var ganska utförligt formulerade 

medan andra förslag kunde ses som lösare konceptförslag. Det var också en del indikatorer 

Grupp 1 Grupp 2  Grupp 3  Grupp 4 

God hälsa och 

välbefinnande 

Trygg och säker 

livsmiljö 
Resurshushållning 

Ingen negativ 

klimatpåverkan 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social 

sammanhållning 

Goda 

försörjningsvillkor 

Ingen negativ 

miljöpåverkan 
 

Delaktighet och 

inflytande 

Tillgängligt och 

inkluderande stadsliv 

Resiliens och 

flexibilitet 

(miljömässigt fokus) 

 

 
Resiliens och flexibilitet  

(socialt fokus) 
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som innehöll en hel del underkrav som kunde ha delats upp i fler indikatorer.  

Bearbetning av arbetsgruppernas förslag 
Förslagen från arbetsgrupperna innehöll ganska olika typer av indikatorer, vilket kan ses 

spegla den bredd av frågor som hållbarhet och samhällsbyggnad inrymmer. För att skapa ett 

sammansatt certifieringssystem krävdes därför en bearbetning av arbetsgruppernas förslag. 

Denna gjordes i ett första steg av projektgruppen som sedan stämdes av på en 

heldagsworkshop med arbetsgruppsledarna. Ytterligare avstämning med Citylabs operativa 

råd och ett mindre utredningsarbete av projektgruppen resulterade sedan i ett urval av 15 

indikatorer/indikatorområden som bedömdes som väsentliga att få med som “generella” 

indikatorer i systemet. Bearbetningen styrdes mycket av strävan att mäta 

hållbarhetsprestandan samtidigt som tilltänkta användare av systemet skulle ha rådighet över 

indikatorerna. Detta innebar t ex att det inte togs fram en särskild indikator för 

ekosystemtjänster. Dessa är viktiga att arbeta med i planeringen av en stadsdel, men genom 

ett fokus på hållbarhetsprestandan fokuserar certifieringskraven inte på vilka 

ekosystemtjänster som används utan om de resulterat i låga bullernivåer, bra luftkvalitet, 

trivsamma platser, osv. Bearbetningen handlade därmed också i mångt och mycket om att 

identifiera snarlika indikatorförslag så att dessa kunde föras ihop till ett färre antal 

indikatorer, som likväl täcker in de viktiga hållbarhetsaspekter som systemet skulle bedöma. 

Senare i rapporten anges motiveringar och avvägningar både för de indikatorer som ingår i 

certifieringssystemet och de som i detta steg i processen valdes bort.  

Detaljerade krav 
De 15 generella indikatorerna utvecklades sedan vidare av projektgruppen med detaljerade 

kriterier, instruktioner och redovisningskrav. Detta gjordes i samarbete med experter på 

myndigheter som Naturvårdsverket och Boverket men också praktiker från t ex konsultbolag 

och kommuner. Fokus i detta arbete låg på att hitta en balans mellan att kräva tillförlitliga 

mätningar (se underprinciperna 3 och 4 i Tabell 1) samtidigt som metoderna inte får bli för 

kostnadsdrivande (underprincip 6 i Tabell 1). Till exempel finns det många olika föroreningar 

som kan mätas för att bedöma luftkvalitet, men   certifieringssystemet fokuserar på ett 

begränsat antal viktiga föroreningar för att vara tillräckligt praktiskt tillämpbart. Ett annat 

exempel är antalet svar som krävs vid enkätundersökningar, där krav på många svar ger en 

mer korrekt undersökning men med lägre krav på antalet svar blir undersökningen billigare 

att genomföra. Djupare motiveringar av detaljerade krav för respektive indikator ges senare i 

rapporten. 

Remiss, betatest och omarbetning till slutversion 
Under våren 2019 skickades ett förslag till certifieringsmanual ut på remiss. Totalt inkom 29 

svar från byggföretag, konsulter, arkitekter, kommuner, fastighetsägare, energibolag och 

branschorganisationer. Kommentarerna som lämnades handlade till stor del om 

förtydliganden som behövdes i instruktioner för att förstå hur redovisning ska tas fram. 

Andra kommentarer gällde hållbarhetsfrågor som ansågs saknas bland de generella 

indikatorerna. Denna rapport är ett sätt att möta kommentarerna med motiveringar för hur 

urval av indikatorer har gjorts. 

Remissversionen av certifieringssystemet användes också i betatest där kraven testades på två 

olika stadsdelar. I början av hösten 2019 genomfördes ett betatest av Örebro Campus i 

samarbete med Akademiska Hus och ett av Hornstull i Stockholm i samarbete med Bjerking.. 
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Detta var ett viktigt komplement till remissynpunkterna då det gav närmare insikter om hur 

indikatorkraven kunde tänkas fungera i mer skarpt läge. Diskussionerna cirkulerade till stor 

del runt balansen mellan certifieringssystemets praktiska tillämpbarhet och om tillräckligt 

vetenskapligt förankrad utvärdering av hållbarheten kan uppnås (i linje med principerna i 

tabell 1). 

Med synpunkter från remiss och betatest som grund arbetades manualen om. Detta gjordes 

delvis med stöd av samma experter som tidigare varit involverade i de detaljerade 

skrivningarna samt genom nya kontakter. 

Riktlinjer för avgränsning av 
stadsdelen 
Att sätta riktlinjer för hur avgränsningen av stadsdelen ska göras har varit en svårhanterlig 

fråga och har därför vuxit fram under hela utvecklingsprocessen. Riktlinjerna är kvalitativt 

formulerade då avgränsningen behöver göras utifrån den specifika platsen. Generella regler 

om yta, exakt invånarantal eller liknande kan då lätt bli irrelevanta. Syftet med riktlinjerna är 

att styra mot en naturlig och logisk avgränsning i den lokala kontexten, vilket kan kräva 

diskussion mellan den sökande och SGBC i samband med registrering för att finna en relevant 

avgränsning. Troligtvis kommer en praxis behöva byggas upp över tid för hur detta ska göras, 

vilket därmed kan leda till en successiv utveckling av riktlinjerna. Utgångspunkten har varit 

att stadsdelarna som ska certifieras är av liknande storlek som de stadsutvecklingsprojekt som 

använde Citylab Guide för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet under 2016-2017, då dessa 

skulle kunna ha möjligheten att certifiera sin hållbarhetsprestanda efter genomförda 

stadsutvecklingsprojekt. Ett krav har dock satts på ett visst minimiantal bostäder i den 

avgränsade stadsdelen, med syftet att inte rena företagsområden ska kunna certifiera sig, utan 

för att styra mot funktionsblandning. Dessa riktlinjer samspelar med indikatorn Serviceutbud 

genom att den indikatorn innebär att bostäder ska ha tillgång till viss service vilket också styr 

mot funktionsblandning. Riktlinjerna är också sammankopplade med indikatorn Blandning av 

bostäder för att styra mot en icke segregerad stad. Blandning av bostäder kan vara svårt att 

uppnå i områden med enbart nybyggda bostäder, varför nya byggnader bör integreras med 

befintlig bebyggelse för att undvika segregation. Genom att riktlinjerna för avgränsningen 

anger att stadsdelen ska dela gemensamma målpunkter undviks att två områden som är 

segregerade från varandra ändå ingår i samma certifieringsansökan. 

Detaljerade motiv för manualens 
generella indikatorer 
För varje indikator har många avvägningar och val gjorts för vilka krav som ska ställas och 

hur utvärderingen ska göras. För var och en av de generella indikatorer som ingår i 

certifieringssystemet (se tabell 3) beskrivs här närmare motiven för hur och varför indikatorn 

är utformad som den är. De exakta kriterierna och instruktionerna finns inte återgivna i denna 

rapport utan återfinns i Citylab Manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet, som kan laddas 

ner på www.sgbc.se. 

http://www.sgbc.se/
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Tabell 3. Översikt över de generella indikatorer som ingår i certifieringssystemet. 

Namn på indikator Syfte med indikatorn: 

Att premiera stadsdelar… 

1. Trygghet …där människor känner trygghet i sin närmiljö. 

2. Tillit i grannskapet …där människor känner tillit till varandra.   

3. Platser …som erbjuder ett varierat utbud av platser för dem som 

bor och arbetar i området. 

4. Serviceutbud …som har ett basutbud av offentlig och kommersiell 

service. 

5. Blandning av 

bostäder 

…som motverkar segregation genom att erbjuda en 

mångfald av bostäder. 

6. Ljudmiljö …med en god ljudmiljö. 

7. Luftkvalitet …med god luftkvalitet. 

8. Inomhusmiljö …med goda inomhusmiljöer.   

9. Restavfall …med små avfallsvolymer och hög grad av källsortering. 

10. Resvanor …där de som bor och arbetar till stor del reser genom 

aktiv mobilitet och kollektivtrafik. 

11. Byggnaders 

energianvändning 

…med god energihushållning.    

12. Klimatpåverkan …med kartlagd och låg klimatpåverkan.   

13. Biologisk mångfald …där den biologiska mångfalden och naturvärden 

bibehålls och utvecklas ur ett ekosystemperspektiv. 

14. Dagvattenrening …där dagvattnet inte förorenar recipienten. 

15. Översvämningsrisker …där översvämningar inte får stora konsekvenser. 

 

1. Trygghet 

1.1 Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar där människor känner trygghet i sin närmiljö. 

1.2 Motivering till att ha en indikator för trygghet 
Att människor känner sig trygga är grundläggande för en hållbar stadsdel då 

trygghet/otrygghet påverkar många delar av vardagslivet. Det påverkar t ex rörelsefriheten, 

deltagandet i aktiviteter, relationer till andra människor, och hela upplevelsen av att vistas i en 

stadsdel. Ur jämställdhetsperspektiv är trygghet en fråga om demokrati och mänskliga 
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rättigheter (Boverket, 2010). Inom de globala målen lyfts flertalet mål och delmål som kopplar 

an till trygghet och allas rätt att vistas i det offentliga rummet på lika villkor (mål 3, Hälsa och 

Välbefinnande, mål 5, Jämställdhet, mål 10, Minskad ojämlikhet, - likväl mål 11, Hållbara 

städer och samhällen.) Trygghet adresseras också i det svenska folkhälsomålet Trygga och 

goda uppväxtvillkor.  

1.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Indikatorn fokuserar på trygghet, och inte säkerhet, på grund av att den upplevda tryggheten 

bedöms ha starkare koppling till stadsutveckling och stadsutformning, samt är enklare att 

utvärdera. Huruvida förekomsten av olika typer av brott skulle kunna ligga till grund för 

indikatorns betyg övervägdes, men svårigheter att finna en kravnivå avseende hur många 

brott och hur grova brott som skulle kunna accepteras i en hållbar stadsdel föranledde ett 

fokus på den upplevda tryggheten. Tryggheten kan också kan ge en indikation på säkerheten. 

För att mäta så nära hållbarhetsfrågan som möjligt används enkät som metod för att besvara 

hur många som känner sig trygga respektive otrygga. För enkäter finns också etablerade 

enkätfrågor att utgå från samt samlad statistik att jämföra med, t ex har Brottsförebyggandet 

Rådet (BRÅ) har under lång gjort nationella trygghetsundersökningar. Genom att fråga de 

som bor och visats i stadsdelen hur trygga eller otrygga de känner sig, kan till viss del också 

resultatet av t ex trygghetsskapande åtgärder utvärderas. Dock kan vissa följdfrågor behövas 

för att få mer detaljerad information om varför någon känner sig trygg eller otrygg. 

Kravnivåerna för indikatorn syftar i första hand till att visa om en stadsdel upplevs otrygg 

snarare än att premiera de områden som upplevs som mest trygga. 

1.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 

Den enkätfråga som används för bedömningskriterium 1 finns i två versioner, en fråga ställs 

till dem som bor i stadsdelen och en annan till dem som arbetar i stadsdelen. Enkätfråga som 

ställs till de boende i stadsdelen är exakt samma fråga som BRÅ använder i sin nationella 

trygghetsundersökning (BRÅ, 2019). Frågan som ställs till arbetande i stadsdelen är en 

anpassning av BRÅ:s enkätfråga. Att BRÅ:s enkätfråga används som utgångspunkt möjliggör 

jämförelse avseende trygghet med andra områden, jämförelser över tid, samt gör det möjligt 

att kunna dra nytta av redan genomförda enkäter eller utgå från planerade enkäter och utöka 

dem för att få tillräckligt med underlag för den aktuella stadsdelen. Detta gör 

certifieringssystemet enklare (inte kostnadsdrivande) och enkätfrågorna får större reliabilitet. 

Kravnivån för bedömningskriterium 1 utgår från snittet av de senaste elva årens Nationella 

trygghetsundersökningar som genomförs av BRÅ. Kvinnor tenderar att känna sig mer otrygga 

än män, för år 2018 låg nivåerna på 36 % för kvinnor och 19 % för män (BRÅ, 2019). Genom att 

bedömningskriteriet har samma kravnivå för både kvinnor och män, och att resultatet 

redovisas uppdelat efter kön, vill Citylab driva på utvecklingen av mer jämställda 

stadsmiljöer.  

1.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 2 

Som komplement till kriterium 1, som riktar sig till personer över 16 år, adresserar kriterium 2 

huruvida barn känner sig trygga i stadsdelen. Inom det kriteriet undersöks hur trygga eller 

otrygga barn, i åldersgruppen 10-15 år, känner sig när de går ensamma i stadsdelen, dag som 

kväll. Att även dagtid avses beror på att det kan variera hur mycket en tioåring är ute själv 

sent om kvällarna och då det kan vara andra situationer som upplevs otrygga för barn i 
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jämförelse med vuxna, som att gå hem själv från skolan till exempel. 

Enkätfrågan som ska ställas till barn är en anpassning av den fråga som ställs i BRÅs 

trygghetsundersökning avseende upplevd trygghet/otrygghet. 

I brist på referens avseende andel barn som upplever otrygghet i sitt bostadsområde har 

kravnivån istället tagits fram med utgångspunkt i statistik kring upplevd otrygghet i 

skolmiljön. I Skolinspektionen skolenkät 2018 uppgav i snitt 10 % av barnen att de kände sig 

otrygga i skolan. Det fanns dock viss variation mellan åldersgrupperna, för årskurs 9 låg 

snittet på 14%. Även mellan skolorna fanns skillnader, på vissa skolor uppgav nästa 25% av 

eleverna att de kände sig otrygga medan det samtidigt fanns skolor där så gott som alla elever 

uppgav att de känner sig trygga (Skolinspektionen, 2019). Utifrån detta, utgår detta 

bedömningskriterium från en kravnivå på max 15% otrygga barn i åldrarna 10- 15 år. Denna 

kravnivå kommer utvärderas vidare framöver och kan vid behov komma att justeras vid 

revidering av manualen. 

2. Tillit i grannskapet 

2.1 Syfte  
Syftet är att främja stadsdelar där människor känner tillit till varandra. 

2.2 Motivering till att ha en indikator för tillit i grannskapet 
Att människor känner tillit till varandra i en stadsdel är viktigt för känslan av trygghet och 

social sammanhållning. Indikatorn om Tillit har viss överlapp med indikatorn Trygghet. 

Dessa två indikatorer har dock olika perspektiv som gör de viktiga att särskilja, genom att ett 

starkt socialt kapital även bidrar till social resiliens vid oväntade plötsliga händelser. Tilliten 

till andra påverkar måendet och kopplar an till de Globala målen; Mål 3: Hälsa och 

Välbefinnande, Mål 1: Ingen fattigdom (motståndskraft mot sociala katastrofer) och Mål 11: 

Hållbara städer och samhällen (inkluderande urbanisering).  

2.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Enkätfrågan är densamma som används i Folkhälsoenkäten i Stockholms län (Stockholms läns 

landsting och SCB, 2014), och det förekommer snarlika frågeställningar i andra 

undersökningar om tillit. Att använda en etablerad enkätfråga underlättar jämförelse mellan 

olika stadsdelar och områden, och möjliggör användandet av redan genomförda enkätstudier 

samt öppnar för en utökning av redan planerade enkätundersökningar. Detta gör 

certifieringssystemet enklare (inte kostnadsdrivande), och ger enkätfrågorna större reliabilitet. 

Enkätfrågan ställs enbart till boende i stadsdelen, då det den relaterar till boendemiljön och 

relation till bland annat grannar. Hur de arbetande i stadsdelen upplever området adresseras 

genom den angränsande indikatorn om Trygghet. Kravnivån för indikatorn baseras på 

genomsnittet avseende tillit i Stockholms län vid Folkhälsoenkäten 2014. Kravnivån syftar i 

första hand till att synliggöra eventuell brist på tillit snarare än att premiera stadsdelar med 

hög tillit. 

Minst 100 personer ska svara på enkäten. Det behöver inte vara 100 kvinnor och 100 män, då 

det till inte framgått några skillnader i svaren kopplat till könstillhörighet i 

Folkhälsoundersökningen för Stockholms län. Detta kan komma att justeras framöver om 

skillnader framkommer i andra enkäter, men för att hålla nere kostnaderna att ta fram 



17 

 

certifieringsunderlag, ställs inte krav på redovisning av olika grupper vad gäller denna 

indikator, i denna version av manualen. 

3. Platser  

3.1 Syfte  
Syftet är att främja stadsdelar som erbjuder ett varierat utbud av platser för dem som bor och arbetar i 

området.  

3.2 Motivering till att ha en indikator för Platser  
Boverket (2007a) skriver att trots kännedom av betydelsen av stadselement av allmän karaktär 

som gemensamma bostadsgårdar, torg och parker så utvecklas städer och tätorter med brist 

på dessa. Detta trots vetskapen om dessa platsers betydelse för hälsa, integration och social 

sammanhållning. Det finns därmed en stor potential att genom utbudet, innehållet och 

utformningen av en stadsdels platser av offentlig karaktär – arbeta för flertalet olika 

hållbarhetsfrågor och nationella och globala mål (Boverket, 2007a; Boverket 2019a). 

De offentliga platsernas har, genom dess utformning och aktiviteter de erbjuder, potential att 

bidra till mer jämlika, hälsosamma och inkluderande städer vilket kopplar till de Globala 

målen; Mål 11, Inkluderande och hållbar urbanisering, Mål 10, Minskad ojämlikhet, 3. Hälsa 

och välbefinnande. De kan bidra till en god vardagsmiljö med ett rikt utbud av olika 

mötesplatser, tillgång till natur och grönområden, och möjlighet till aktiviteter, vila och 

rekreation (vilket kopplar till det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, och 

Folkhälsomålet om Mål 1 Delaktighet och inflytande i samhället och Mål 9 Ökad fysisk 

aktivitet). Vid utformning av en stadsdel och dess allmänna platser finns också goda 

möjligheter att se till barnens behov och bidra till att Barnkonventionen och Folkhälsomålet 

Trygga och goda uppväxtvillkor uppfylls. Regeringen framhåller också i sitt nationella mål för 

Arkitektur och form och design, att dessa element ska bidra till ”ett hållbart, jämlikt och 

mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 

förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön” (Boverket, 2019b).  

Goda utemiljöer har visat sig vara särskilt viktigt i socioekonomiskt svaga områden (Boverket, 

2019a). Inte minst på grund av att fler är trångbodda samt att fler saknar ekonomi att betala 

avgifter för att kunna delta i olika aktiviteter. Då blir det allmänna utbudet av fysisk aktivitet, 

platser för rekreation och vila, likväl platser att samlas på och umgås, av ännu större 

betydelse.   

Mot bakgrund av kopplingen mellan platser av offentlig karaktär i god kvalitet, och 

mänskliga grundläggande behov samt mål på nationella och global nivå - har denna indikator 

fått relativt stort utrymme i certifieringsmanualen.  

3.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå  
Inom indikatorn ställs krav på tillgång till ett urval av platstyper, vilka möter olika 

grundläggande behov. På så sätt driver Citylab på utvecklingen av goda och jämlika 

livsmiljöer med ett varierat utbud platser som tilltalar olika målgrupper. Genom krav på att de 

listade platstyperna ska finnas inom gångavstånd från bostäder och arbetsplatser säkerställs 

att invånare och arbetande i stadsdelen har möjlighet till rekreation, social interaktion och 

umgänge, rörelse och motion, lek, kultur – som en del av sin vardag – vilket ökar möjligheten 

för en socialt god livsmiljö (Boverket, 2017a). Tillgången till dessa platser möjliggör att 
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människor i stadsdelen möts, vilket kan öka känslan av tillit, sammanhållning, och trygghet. 

Promenadvänliga stråk och t ex platser för motion och rörelse, möjliggör fysisk aktivitet som 

en del av vardagen – vilket har potential att förbättra folkhälsan (Boverket, 2017a). Och 

vistelse i grönska och naturområden har i forskningen visat sig ha positiva effekter på hälsan, 

bl a i form av återhämtning och stressreduktion (Boverket, 2007a), varför närhet till dessa 

platstyper finns med i indikator.  

De platstyper som inkluderats som krav i indikatorn är de som bedömts som mest viktiga för 

en stadsdel, och viktiga i alla typer av stadsdelar för att tillgodose en socialt god livsmiljö 

(Boverket, 2007a; Boverket, 2017a). Indikatorn utgår från platstypens funktion. Men en och 

samma geografisk plats kan innehålla flera av dessa funktioner/platstyper, t ex kan en och 

samma stadsdelspark innehålla plats för lek, plats för social samvaro, plats för motion och 

rörelse samt en stor flexibel grönyta.  

Platserna i stadsdelen utvärderas genom en kvalitativ, kontextuell bedömning som beaktar 

tillgången till respektive platstyp, dess kvaliteter/egenskaper, avståndet till platstyperna från 

bostadshusen och lokalbyggnaderna i området samt utbudet i närområdet.  

För utvärdering av indikatorn används en kombination av metoderna enkät samt platsbesök 

av sakkunnig. Att enbart använda enkät sågs som problematisk då önskemål från invånare 

inte alltid är möjligt att tillgodose, och att det skulle bli svårt att hitta en lämplig kravnivå för 

vad som skulle kunna anses tillräckligt bra vad gäller nöjdhet med platserna i stadsdelen. 

Samtidigt skulle det också bli problematiskt att helt basera indikatorn på expertbedömning av 

personer som annars kanske inte vistas i stadsdelen. Därför valdes en kombination av dessa 

två metoder där utbudet, tillgången till, och kvaliteten på platstyperna, utvärderas först 

genom enkäter vilka utgör underlag till den bedömning som görs av person med stor 

erfarenhet och sakkunskap i frågan, se kompetenskrav i manualen.  

Enkätfrågorna ställs till barn, 10 -15 år, och kvinnor och män (16 år och uppåt). Det bedömdes 

särskilt angeläget att inkludera barn och unga som grupp, då de utgör en mindre bemedlad 

grupp som ofta har mindre rörelsefrihet än vuxna. För dem blir det lokala utbudet av ännu 

större vikt, likväl utbudet av kostnadsfria aktiviteter och platser att vistas på utan att behöva 

konsumera.  

Svar på enkätfrågor ska redovisas uppdelat på barn, kvinnor respektive män. Att svar 

redovisas efter könstillhörighet beror på att en persons könstillhörighet kan påverka 

upplevelsen av att vistas i det offentliga rummet. Det är viktigt att alla, oavsett kön, ålder, 

ekonomiska tillgångar och bakgrund upplever att de har ett stort utbud platstyper att ta del av 

i sitt närområde. Platser för yngre barn täcks in via deras föräldrars svar. 

3.3.1 NÄRHET TILL PLATSTYPERNA 

Utgångspunkten för att ange mått på närhet till olika platstyper har varit att de olika 

platstyperna ska återfinnas inom gångavstånd från bostäder, samt för vissa platstyper - också 

inom gångavstånd från lokalbyggnader.  

Avseende avstånd till platstyperna har projektgruppen i första hand utgått från de 

rekommendationer och riktlinjer avseende avstånd som Boverket anger avseende närhet till 

olika parktyper och grönområden samt SLLs riktlinjer avseende avstånd till stationer inom 

kollektivtrafiken.  

Vid planering av kollektivtrafiken i Stockholms län används ett gångavstånd på 500 m (400 m 

fågelvägen) som längsta rekommenderade avstånd till en hållplats från flerfamiljshus. 
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Normalt ska all bebyggelse omfattas av kraven. Samma mått gäller för arbetsplatsområden 

med hög täthet. För radhusbebyggelse är motsvarande mått 700 m (550 m fågelvägen) 

(Trafikförvaltningen och SLL, 2018).  

Boverket (2007a) rekommenderar avstånden nedan som riktvärden för hur långt man bör ha 

från sin bostad till olika typer av natur:  

• Närparken, bör helst ligga inom 50 m från bostaden  

• Lokalparken bör kunna nås inom 200 m från bostaden och utan att man behöver korsa 

trafikerade vägar  

• Stadsdelsparken bör ligga inom 500 m från bostaden, dock inte längre bort än 800 m  

• Friarealerna, områden som känns orörda, bör ha en täckningsgrad om minst 300 till 

400 m2 per invånare. 

Vidare skriver Boverket att inom forskningen har 300 m visat sig vara ett gränsvärde för hur 

långt man är beredd att gå till ett grönområde för att man ska använda det ofta (Boverket, 

2007a). 

Mot bakgrund av Boverkets och SLLs riktvärden utgår Citylab certifiering av en stadsdel 

hållbarhet från följande avstånd: 

• 200 m till platstyper som används ofta, som kan och bör finnas i nära anslutning till 

bostäderna.  

• 500 m till platstyper som kan ligga mer centralt i stadsdelen, och delas av flera 

användare.  

• 1000 m till platstyper som tenderar att användas lite mindre frekvent eller inte är så 

pass vanligt förekommande i dagsläget att det är rimligt att ställa högre krav på 

närhet.  

• 2500 m till stora naturområden vilket är en viktig platstyp att ha närhet till men en 

platstyp som de flesta stadsdelar inte har ensam rådighet kring, varför ett större 

avstånd accepterats med hänsyn till Boverkets skrivning om att de bör kunna nås inom 

20 min (Boverket, 2007b). 

Inom Citylab mäts avstånden fågelvägen på grund av att det är enklare och mer tidseffektivt 

och det har bedömts ge en tillräcklig god indikation på den faktiska närheten. Det har 

bedömts vara nödvändigt att tillämpa en tidseffektiv metod när tillgången till totalt tio olika 

platstyper och åtta olika servicetyper ska redovisas vid en ansökan om certifiering. Det har 

bedömts bli för omfattande och tidskrävande att redovisa det faktiska gångavståndet i antal 

meter, eller tid att ta sig (minuter), från respektive bostadsbyggnad eller lokalbyggnad till alla 

servicetyper och platstyper via en promenadvänlig gångväg, även om det skulle innebära 

högre validitet.  

Indikatorn ställer som krav att minst 80% av stadsdelens bostadsbyggnader, och för vissa 

platstyper också 80% av stadsdelens lokalbyggnader - ska ha tillgång till platstyperna inom 

angivet avstånd. Eftersom certifieringsmanualen ska kunna användas både för nya och äldre 

stadsmiljöer bedömdes det nödvändigt att tillåta vissa undantag, och inte ställa krav på att 100 

% av alla bostadshus och lokalbyggnader ska ha tillgång till de angivna platstyperna inom de 

angivna avstånden. Det bedömdes riskera att bli för svårt att uppnå. Kravet om att 80% av 

stadsdelens byggnader ska klara kraven, är också något som återkommer inom andra 

indikatorer i certifieringsmanualen. Det har bedömts tillräckligt bra i sammanhanget då 
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styrkan med Citylab är att stadsdelen presterar bra inom en bredd av hållbarhetsfrågor. 

Ett alternativt till att påvisa att 80% av bostadsbyggnaderna har tillgång till platstyperna är att 

visa att minst 80% av invånarna i stadsdelen har tillgång till dem. Den metod skulle till 

exempel kunna godkännas för stadsdelar med både flerbostadshus och villor, där andelen 

villor är relativt stor. Samma metod ska då användas för både indikator 3 Platser och 4 

Serviceutbud. Utgångspunkten för manualen har dock varit att påvisa att 80% av 

bostadsbyggnaderna har tillgång till platstyperna, då det bedömdes mest tidseffektivt. 

Testade avstånd 
Alla avstånd för både Platser och Serviceutbud har verklighetstestats på flertalet olika 

stadsdelar och mindre städer för att pröva rimligheten och svårhetsgraden i avståndsmåtten. 

Avstånden har prövats på områden som vuxit fram under olika tidsepoker och formats efter 

olika planeringsideal, t ex förorter och delar av städer byggda på 30, 40, 50, 90-talet samt 00-

talet och inkluderat både flerbostadshus, samt villa- och radhusområden, utifrån teorin att de 

olika bebyggelsestrukturerna bedömdes kunna påverka närheten till platstyperna och 

servicefunktionerna.  

Ett material som också studerades var Stockholm stads analys av barns tillgång till 

lekområden (Stockholms stad och Spacespcae, 2007) samt analys av park och naturtillgång 

(Stockholms stad och Spacespcae, 2015). 

Avståndsmåtten i manualen kommer också att utvärderas löpande i samband med att 

manualen börjar tillämpas. 

3.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 – OFFENTLIG FRIYTA 

I Citylab - Guide för hållbar stadsutveckling och genomförande, finns en indikator om tillgång till 

friytor i stadsdelen. Där anges måttet minst 15% friyta som riktvärde, ett värde hämtat från 

UN Habitat. I denna manual för stadsdelar i förvaltningsskedet följs detta värde upp med ett 

bedömningskriterium om att minst 15% av den totala ytan ska utgöras av offentlig friyta. Med 

offentliga friytor menas parker och andra grönytor, torg, gågator, trottoarer, kajer och 

liknande ytor utomhus som är till för offentlig användning. (Ytor endast avsedda för 

exempelvis boende i visst hus kan alltså inte räknas in.) Förskolors och skolors utemiljöer kan 

inberäknas som offentlig friyta om dessa är tillgängliga för allmänheten efter skoltid. 

Värdet, 15%, är relativt lågt satt och lätt att klara för de flesta projekt. Det bör därför ses som 

ett minimivärde. 

I remissversionen av certifieringssystemet förekom också ett bedömningskriterium om att 

stadsdelens totala yta skulle utgöras av minst 5% grönstruktur. I samband med remissen och 

de betatest som gjordes av manualen, angav flera remissinstanser att de ansåg att kravnivån 

var alldeles för låg och att det tog lång tid att kartlägga grönstruktur. Citylabs certifieringar 

ska inte bidra till onödig kartläggning om det inte ger något till användaren eller driver 

utvecklingen i mer hållbar riktning. I slutversionen av certifieringssystemet lyfts därför 

grönska istället som en kvalitet för flertalet platstyper, vilken också bedöms. Men 

procentvärdet har tagits bort. 

3.3.3 BEDÖMNINGSKRITERIUM 2 – PLATSTYPER 

Bedömningskriterium 2 och 3 adresserar kvalitativa aspekter av stadsbyggnad. Det tar sig i 

uttryck av utvalda platstyper med tillhörande kvaliteter. Att också lyfta kvalitativa aspekter 

av platserna upplevdes viktigt och kompletterar de avståndsmått som ansågs nödvändiga för 



21 

 

att säkerställa närhet till platstyperna.  

Kraven för bedömningskriterium 2 gäller både för bostadsbyggnader och lokalbyggnader för 

att säkerställa att både boende och arbetande i området har tillgång till dessa platstyper i sin 

vardag.  

Platstyperna med dess platskvaliteter har valts ut och utvecklats tillsammans med arkitekter 

och sakkunniga inom sociala aspekter av stadsutveckling och stadsutformning. 

Plats för social samvaro (inom 200 m)  
Med denna platstyp säkerställer Citylab tillgången till en trivsam plats utomhus i närområdet 

där det är möjligt att umgås t ex över en medhavd fika/middag eller bara sitta tillsammans och 

njuta av solen eller skugga en varm dag.  

För att platsen ska vara upplevas som en trevlig och tillgänglig plats ställs vissa 

grundläggande krav på platsens innehåll och kvaliteter. Vissa aspekter kan ses som rena 

hygienfaktorer (ej bullerstört, välskött, framkomligt) och återkommer för flertalet platstyper. 

Utöver dessa finns några platskvaliteter som är mer unika för att beskriva den särskilda 

platstypen och vad den ska erbjuda för kvaliteter som kompletterar övriga platstyper i 

stadsdelen.  

Plats för social samvaro har vissa kvalitetskrav för att säkerställa ett gott mikroklimat - möjlighet 

att sitta vindskyddat i sol eller skugga. Det ska också vara en mindre rumsbildning, dvs en 

plats som kan ses som något avskild/ eller ombonad, men ändå trygg med uppsikt kring vad 

som händer runt om kring (Inspiration: Gehl J. och Svarre B., 2015; White, 2016). Kvaliteteten 

”omgiven av grönska och/eller utblick mot vatten/grönska/stadslandskap” syftar till att 

säkerställa att plasten har vissa estetiska värden. Att den kan uppfattas trivsam, vacker, eller 

intressant att vistas på, men att miljöerna ändå kan se olika ut på olika platser (Inspiration: 

Gehl J., Svarre B., 2015; White, 2016). Grönska har i forskningen visat ha positiv inverkan på 

människan (Boverket, 2007a), samt kan bidra med just vindskydd och skugga, och ge en 

inramning av platsen. 

Kvalitetskraven utgår från ett tänk om ett ”rum i rummet” och mänskliga behov om att vilja 

känna visst skydd, ha utblick, samt uppsikt över sin omgivning, och inte känna sig uttittad 

(som en till exempel kan göra på ett stort och öppet, ödsligt torg) (Inspiration: Gehl J., Svarre 

B., 2015; White, 2016). Idag finns många exempel där bord med bänkar placeras ut på blåsiga 

stora öppna gräsmattor, utan en rumslig inramning, och utan både vind- och solskydd från 

vegetation eller andra element, utan andra rumsliga alternativ i närheten. Platstypen Plats för 

social samvaro, med sina krav på innehåll/kvaliteter ska därför uppmuntra fler småskaliga 

trivsamma allmänna platser att umgås på. 

De olika platserna i stadsdelen för social samvaro ska komplettera varandra för att attrahera 

olika målgrupper. Det kan till exempel vara så att vissa platser är populära hängplatser för 

unga tjejer (se t ex, White, 2016), andra platser kanske är populära picknickplatser för familjer, 

och andra plaster populära hos många olika grupper, både boende och arbetande i stadsdelen- 

oavsett ålder och kön (Inspiration: Gehl & Svarre 2015; Boverket och Movium, 2015).  

Detta är en platstyp som blir särskilt viktig under sommarhalvåret, särskilt i stadsdelar med 

många trångbodda (Boverket, 2019a), och kan utgöra ett viktigt komplement till 

bostadsgårdar. Även för arbetsplatser är denna platstyp värdefull då den möjliggör att kunna 

ta med lunchen ut. 
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Denna mindre rumsbildningen kompletterar i karaktär och storlek, platstypen Stor flexibel 

grönyta. Den stora ytan kan utöver t ex lek, tillfälliga arrangemang och aktiviteter som 

innefattar mycket rörelse också utgöra en plats för t ex picknickar, men där skalan och formen 

är av annan karaktär, och erbjuder andra kvaliteter. Därmed erbjuder de två platstyperna 

olika slags offentliga “parkrum” som kan möta olika behov. 

Rofylld plats (inom 200m) 

Genom denna platstyp säkerställs att det i nära anslutning till bostadsbyggnader och 

lokalbyggnader finns tillgång till offentliga platser som människor kan besöka för att komma 

ner i varv och koppla av. Där ”pulsen” är lägre och ljudmiljön tystare än i omgivningen, och 

där det är möjligt att ta del av naturen både genom syn- och hörselintryck. Boverket (2007a) 

skriver att naturen har restorativa, det vill säga återuppbyggande effekter, och att vistelse i 

naturen ger vila och återhämtning. Studier har visat att tillgång till natur leder till mindre 

stress och ökad kreativitet på arbetsplatser, likväl bättre återhämtning från stress (Boverket, 

2007a). I tider då många drabbas av stressrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2017; 

Försäkringskassan, 2016) blir tillgången till dessa miljöer i vardagen av särskild betydelse.  

Plats för rörelse och motion (inom 500m) 
Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem (Folkhälsomyndigheten, 2019a; Boverket, 

2007a). Därför är det särskilt angeläget att i planering och utformning av städer underlätta för 

motion och rörelse i vardagen (Boverket, 2007a; Folkhälsomyndigheten, 2019a). Idag är fysisk 

inaktivitet den fjärde största orsaken till en för tidig död, men bristen på fysisk aktivitet ökar 

även risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, som är två av de tre främsta 

dödsorsakerna (Boverket, 2012).  Folkhälsomyndigheten (2019b) skriver att en liten ökning 

aktivitet och rörelse kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, dels för individen och 

men också för samhället i stort. Vidare har satsningar som når alla medborgare potential att 

jämna ut de påverkbara skillnader i hälsa som idag finns mellan olika grupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Mot denna bakgrund ställer indikator Platser krav på att 

stadsdelens totala utbud ska komplettera det som finns i närområdet avseende typ av 

motion/rörelse, olika målgrupper (ålder och kön) samt att det ska finnas både avgiftsbelagd 

och kostnadsfri motion att tillgå. Detta för att invånarna ska ha tillgång till flertalet alternativ 

så att det ska vara lätt att få in rörelse och motion som en del av vardagen, och att det inte ska 

vara avhängigt möjligheten att betala avgifter för till exempel ett gymkort eller till en förening. 

Vissa idrottsformer tenderar också att vara mer populära bland vissa grupper. Centrum för 

idrottsforskning presenterar statistik över andel pojkar och flickor inom de största idrotterna 

2016. Där går det att utläsa att pojkar utgjorde de vanligaste utövarna i ishockey (95%), fotboll 

(73 %) och innebandy (69%). Och flickorna var överrepresenterade inom ridsport (96%), 

gymnastik (80%) och friidrott (63%). Därför är det av betydelse att se över utbudet.  

Exempelvis skulle det kunna vara så att det inom en stadsdel finns möjlighet till gymnastik, 

dans och tennis för barn i olika åldrar samt ett utegym och löpning/skidåkning i eljusspår, och 

att det i de omkringliggande stadsdelarna finns möjlighet till basket, simning, yoga, fotboll 

samt ridning. Detta kan då bedömas som blandat utifrån att boende i området, i olika åldrar, 

har möjlighet att ta del av fler olika motionsformer, varav vissa är avgiftsfria. Och att det råder 

en blandning av motionsformer som tenderar att vara mer populära bland flickor samt pojkar. 

Skulle det däremot vara så att det bara finns fotbollsplaner och en ishall inom stadsdelen och 

samma utbud i närområde, bedöms inte det totala utbudet som varierat. 
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Promenadvänliga stråk 
För att människor ska vilja vistas ute i stadsdelen är det dels viktigt att det finns en mångfald 

av platser som möter olika behov och tilltalar olika målgrupper - men också att det finns 

trevliga, gena stråk som leder fram till dem för att det ska vara enkelt att ta sig till plasterna. 

Fotgängare tenderar att röra sig i ett relativt lugnt tempo vilket gör att de hinner ta in och 

uppfatta sin omgivning på ett ingående sätt. Detta medför att upplevelserika och estetiskt 

tilltalande stadsmiljöer, utöver att det är trygga och säkra, är en förutsättning för att det ska 

uppfattas attraktivt att röra sig till fots (Sveriges miljömål, 2019; Boverket, 2014).  

Att det finns miljöer som underlättar och uppmuntrar till rörelse i vardagen är viktigt både ur 

ett folkhälsoperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2019a; 2019b), miljöperspektiv (Boverket, 

2014) samt för att främja sociala kontakter mellan människor i området - vilket har potential 

att bidra till ökad trygghet, tillit och socialt kapital i området (Boverket, 2007a). Men trots alla 

fördelar så är fotgängaren idag en lågt prioriterad trafikant i planeringen (Boverket, 2014), 

vilket Citylab vill förändra genom att lyfta fram stråken som en särskilt viktig platstyp i 

certifieringsmanualen. 

Med platskvaliteterna god gestaltning av gaturummet avses att det ska var lätt att orientera 

sig (lätt att hitta och känna igen sig i stadsmiljön,) och möjligt att ta gena vägar mellan 

målpunkterna. Med tillräckligt med utrymme för gående kan ett riktvärde vara att det ska 

vara möjligt att gå i bredd och samtala. Få fysiska barriärer underlättar förflyttningen till fots 

och gör att det upplevs mer attraktivt att rör sig i stadsdelen. 

Plastkvaliteten variationsrikt går tillbaka till behovet av upplevelser för fotgängaren som 

färdas relativt långsamt och har möjlighet att ta in sin omgivning. Det kan t ex skapas genom 

korta kvarter, korta fasader, byggnader i olika material, färger, höjder, former/detaljer mm. 

Likväl som angränsande parker och naturmarker samt planteringar i gaturummet kan bidra 

med upplevelser, kontratraster, skönhet och trevnad. Mötesplatser som lekparker, 

aktivitetsparker mm, uteservering, mm i anslutning till stråken kan bidra med ytterligare 

folkliv och upplevelser. 

Motsatsen till varierade och väl utformade gaturum skulle kunna vara gator kantade av höga, 

långa ”stängda” byggnader med få detaljer, utan någon som helst växtlighet i gaturummet 

eller i anslutning till det, och en smal trottoar intill en kraftigt trafikerad gata. En enformig, 

bullrig stadsmiljö med litet utrymme för fotgängaren främjar inte förflyttningar till fots. Dessa 

miljöer behöver ses över och om de inte kan omvandlas så bör alternativa gångvägar 

utvecklas som inte innebär stora omvägar för fotgängarna. 

Platskvaliteterna sittplatser längs stråken, god framkomlighet och god belysning gynnar alla 

användare men särskilt grupper som har nedsatt rörelseförmåga eller dålig syn. (Se manualen 

för alla aspekterna). 

3.3.4 BEDÖMNINGSKRITERIUM 3  

Kraven för detta bedömningskriterium gäller för bostadsbyggnader för att säkerställa att de 

boende i området god tillgång till dessa platstyper. 

Plats för lek (inom 200m) 
Denna platstyp syftar till att säkerställa att barnens behov av rörelse, lek och utforskande ges 

plats i stadsdelen (Folkhälsomyndigheten, 2019b; Boverket, 2007b). Leken är viktig för barns 

utveckling, genom den kan barn utveckla sin fantasi, kreativitet och få möjlighet att uttrycka 
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och reglera känslor och tankar. Leken ger möjlighet till rörelse och interaktion med andra 

barn, där det senare kan bidra till ökad självkännedom och sociala färdigheter. Därför är det 

viktigt med gemensamma ytor där barn kan mötas (Boverket, 2007b). 

I certifieringsmanualen ställs krav på tillgång till lek inom 200 m, ett kort avstånd för att också 

yngre barn enkelt ska kunna ta sig till platsen. Måttet förekommer både i Boverkets riktlinjer 

och i Stockholm stad. I Stockholm stad har tillgången till lekytor även analyserats i flertalet 

sammanhang och en spacesyntax kartläggning visade att det genomsnittliga gångavståndet 

(inte fågelvägen) från bostadsentréerna till närmsta lekområde i genomsnitt var 199,8 m 

(Stockholms stad och Spacescape, 2007). Detta medförde att avståndskravet på 200 m av flera 

skäl bedömdes rimligt. 

Både en traditionell lekpark i anslutning till natur och t ex en plats för lek i mer renodlad 

skogsmiljö tillgodoräknas inom indikatorn. Platserna för lek i stadsdelen ska vidare 

komplettera varandra vad det gäller utformning och möjlighet till lek för att tilltala olika 

målgrupper (barn i olika åldrar, och både flickor och pojkar) samt uppfylla ett antal 

grundläggande kvalitetskrav för att kunna tillgodoräknas vid en certifiering (se manualen). 

Ett av kraven, att det i anslutning till platsen ska finns tillgång till naturmark, beror på att det 

ger andra värden än en iordningställd lekmiljö. Vegetation och löst material stimulerar till lek 

och gör det möjligt för barn att skapa egna platser. Naturen bidrar med också med andra typer 

av upplevelser, och att främja barns och ungas naturkontakt i utemiljön kan ge flera fördelar. 

Dels kan det innebära att de lär sig att läsa av naturen och utvecklar känslomässiga band till 

den, vilket kan göra att ett intresse och förståelse för hållbarhetsfrågor grundläggs (Boverket, 

2007a). Att leken i en grön miljö tenderar att ha en mer en öppen och flexibel struktur har i 

studier visat sig underlätta samspelet mellan barn på tvärs av ålder, kön och eventuell 

funktionsnedsättning (Boverket och Movium, 2015a).  

Stor flexibel grönyta (inom 500m) 
Platstypen ”stor flexibel grönyta”, kan ses som en platstyp som ofta utgör del av det Boverket 

(2007a) kallar stadsdelspark. Denna grönyta kan med fördel kombineras med andra platstyper 

som Plats för lek, Plats för motion och rörelse och Plats för social samvaro. I 

certifieringsmanualen har platserna sorterats efter platstyp/funktion, även om de i 

verkligheten ofta är lokaliserade till samma geografiska plats. Olika avståndskrav till de olika 

platstyperna har föranlett en uppdelning.  

En stor flexibel grönyta har bedömts som en viktig platstyp då den möjliggör olika spontana 

aktiviteter och rörelse (Folkhälsomyndigheten, 2019b), sociala evenemang och kan utgöra en 

yta där människor kan umgås över en picknick (Boverket, 2019a). Storleken på ytan och 

flexibiliteten gör att den kompletterar övriga platstyper, och dess användning kan växla under 

dagen, från dag till dag, och under årets olika årstider. På vintern kan det vara en plats för 

snölekar. 

Större sammanhängande naturområde (inom 2500 m) 
Boverket (2007a) lyfter att vistelse i naturen kan bidra till återhämtning, stressreduktion, ökad 

kreativitet och bättre koncentrationsförmåga. Ett större sammanhängande naturområde har 

utifrån detta bedömts som en viktig platstyp i tider då inaktivitet och sjukskrivningar kopplat 

till stress blivit folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2019) (Försäkringskassan, 2016).  

Att naturområden utöver rekreation har potential att inbjuda till rörelse, lek och sociala 

aktiviteter, gör att den på flera sätt kan främja folkhälsa, välfärd och demokrati (Boverket, 
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2007a). 

Indikatorn accepterar ett längre avstånd till större sammanhängande naturområden, än för 

övriga platstyper. Det större avståndet beror på att stadsdelen har liten, eller ingen rådighet 

över platstypen, men att tillgången till platstypen ändå påverkar livskvaliteten för dem som 

bor i stadsdelen. Boverket (2007b) skriver att människor är benägna att resa uppskattningsvis 

20 min, ca 3 mil, för att vistas några timmar i naturen under en ledig dag. Vid utvecklingen av 

indikatorn gjordes antagandet att resan i Boverkets exempel sker med bil, och då Citylab vill 

uppmuntra till ett hållbart resande valdes ett kortare avstånd, 2500 m, då det bedömdes kunna 

ta mellan ca 10-30 min att färdas beroende på transportalternativ (kollektivtrafik, cykel eller 

till fots). 

Indikatorn rymmer inte något minimimått för dessa friarealer. Eventuellt kan det vara en 

frågeställning för framtida uppdateringar. Det valdes bort i sammanhanget för att begränsa 

antalet krav och parametrar och för att det kan vara svårt för stadsdelen att påverka. Boverket 

(2007a) rekommendation är dock att friarealerna bör ha en täckningsgrad om minst 300 till 400 

m2 per invånare. 

För att definiera naturområdets kvaliteter utgår indikatorn istället från fyra av de åtta 

parkkaraktärerna - rymd, rofyllt, artrikt, vild vegetation (Berggren-Bärring och Grahn, 1995) 

samt möjligheten att höra naturens ljud – vilket ofta hittas i större sammanhängande 

naturområden. 

Både större skogsområden samt sjöar och hav med omgivande naturmiljöer kan 

tillgodoräknas i sammanhanget där dessa miljöer kan bidra med de listade kvaliteterna. 

Platsbildning utomhus för spontana möten (inom 500 m) 
En plats för spontana möten ger möjlighet för människor att informellt träffa på andra som bor 

och jobbar i stadsdelen. Platser för spontana möten där det finns ett flöde av människor - har 

potential att bidra till att stärka och upprätthålla de sociala relationerna mellan människor och 

kan bidra till sammanhållning, tillit och trygghet i området. Att det finns platser där det är 

möjligt att bli sedd och se andra, lyfter Gehl och Svarre (2015), som en ofta uppskattad kvalitet 

– och orsak till att visats på publika platser. De skriver också att oftast behövs det inte så 

mycket mer än t ex ett par bänkar och människor. 

Platser inomhus (inom 1000 m) 
Denna platstyp har lyfts som viktig av många olika personer och aktörer under de år Citylab 

utvecklats, varför det kändes extra angeläget att inkludera den som en av platstyperna i denna 

indikator. En plats inomhus att vistas på i stadsdelen blir extra viktig i ett land som Sverige 

där klimatet påverkar möjligheten att visats utomhus under vinterhalvåret. Manualen ställer 

som krav att det ska finnas en plats inomhus att vistas på utan krav på att konsumera 

något/eller behöva betala ett inträde eller medlemsavgift, vilket blir ett viktigt komplement till 

eventuella caféer och restauranger. 1000 meter till denna platstyp kan anses relativt långt, men 

då platstypen inte är så vanligt förekommande idag, accepteras ett längre avstånd i denna 

version av manualen. Avståndskravet kommer att ses över i samband med revideringar och 

kan komma att justeras. Bedömningskriteriet öppnar också upp för viss flexibilitet i lösningen, 

genom att acceptera en kombination av olika typer av inomhusplatser. Det innebär att vissa 

bostadshus kan ha ett bibliotek inom 1000 m, bostadshus i en annan del av stadsdelen kanske 

har en ungdomsgård eller öppen förskola inom 1000 m. Tillsammans ger det en tillgång till 

platser där det är möjligt för olika målgrupper att vistas inomhus utan att konsumera, och där 



26 

 

någon av inomhusplatserna är öppen för alla målgrupper.   

Platser för kulturutövning/kulturutbud (inom 1000 m) 

Att i närheten av sitt bostadsområde kunna ta del av kultur eller utöva kultur ses inom Citylab 

som en del av ett gott basutbud av platstyper. Denna platstyp spänner brett och 

utgångspunkten är att stadsdelens utbud ska komplettera omgivningens utbud avseende typ 

av kultur och vilken målgrupp den vänder sig till. (Denna platstyp har därmed samma 

upplägg som Plats för rörelse och motion.) 

Platstypen har, i de fall de handlar om kulturaktiviteter som omfattar gemensamma aktiviteter 

där deltagarna skapar något tillsammans, potential att bidra till en ökad känsla av 

sammanhållning mellan deltagarna, och om de också bor i stadsdelen kan det bidra till en 

ökad sammanhållning, tillit och trygghet i stadsdelen. 

Avståndskravet för kulturutövning/kulturutbud är längre än t ex för Platser för rörelse och 

motion, trots att de båda kan ses som potentiella fritidsaktiviteter för kvällar och helger. 

Orsaken är att de kulturella verksamheterna oftare tenderar att vara lokaliserade centralt, med 

flera olika aktiviteter samlade i samma byggnad i t ex ett Folkets hus, kulturhus eller bibliotek, 

medan motionsanläggningar, och yogalokaler i större utsträckning kan återfinnas både 

centralt och i utkanterna av bebyggelsen. Avståndet kan dock komma att justeras i framtiden i 

och med uppdateringar av manualen.  

Stadsdelens utbud ska komplettera det som finns i omgivningen och tillsammans erbjuda ett 

utbud som ger en variation avseende typ av kultur samt vilken målgrupp den riktar sig mot. 

Det innebär att vissa bostadshus i stadsdelen till exempel kan ha tillgång till ett kulturhus med 

sång- och musikklasser för olika åldrar inom 1000 m, och en annan del av stadsdelen kanske 

har tillgång till en konstateljé, medan andra bostadshus i stadsdelen har tillgång till en biograf 

eller en teaterverksamhet för barn inom 1000 m. 

Om det inom en mindre stadsdel endast finns kulturverksamhet riktar sig mot t ex äldre, men 

att det i det närliggande stadsdelarna finns kulturverksamheter/kulturutbud också för barn 

och vuxna, uppfylls kraven för indikatorn.  

En diskussion har förts inom projektgruppen huruvida tillgång till religiösa platsers 

verksamheter och lokaler ska kunna tillgodoräknas i sammanhanget. Då endast troende inom 

den specifika religionen kan tänkas känna sig bekväma att besöka verksamheten, blir 

utgångspunkten att det i dessa fall också behöver finnas platser dit alla, oavsett tro, ålder eller 

kön är välkomna.  

Vidare bör offentlig konst inte ses som ett kulturutbud i sammanhanget, vilket går att 

tillgodoräkna sig inom indikatorn. Det bör ses som utsmyckning av offentliga miljöer som kan 

tillföra ett stort värde, men då det är samma utbud över tid, till skillnad från t ex en utställning 

på ett galleri, bör det inte tillgodoräknas här. Undantag kan dock övervägas om det skulle 

vara ett exceptionellt utbud. 

3.3.5 LJUDMILJÖ 

Buller har en negativ inverkan på människors hälsa och i städer, där det förekommer många 

oönskade ljud, är det viktigt med tillgång till tysta platser. Inom miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö lyfts ljudnivåer som en särskild hälsoaspekt. För indikatorn Platser ställs inte 

krav på ljudmätningar, detta för att det inte ska bli för dyrt att ta fram certifieringsunderlag. 

Ett större grepp kring ljud tas inom indikator 6 Ljudmiljö.  
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Flertalet av platstyperna i indikator Platser inkluderar istället en kvalitativ beskrivning av 

ljudmiljön vilken ska uppfyllas för att platsen ska kunna tillgodoräknas vid en certifiering.  

För de platser som ska upplevas som tysta, som Rofylld plats och Större sammanhängande 

naturområde, gäller att det ska var möjligt att uppleva naturens ljud. Med utgångpunkt i SKLs 

tabell 5 över Miljötyper, bullerklasser och mätetal kan det sägas motsvara ungefär bullerklass 

D med max 45 dBA, med högst 120 min överskridande minuter per dag, samt 120-240 buller 

händelser per dag (SKL, 2017).  

Flertalet av de andra platstyperna i indikatorn ska klara kravet om att platsen inte ska vara 

bullerstörd, och det ska vara möjligt att ha en konversation utan att höja rösten. Med 

utgångpunkt i samma tabell 5 i SKLs handbok, kan denna miljö likställas med ungefär 

bullerklass E, LAeq 45-50 eller 20 dBA lägre än omkringliggande gator. 

3.3.6 UNDANTAG AVSEENDE ALLA PLATSTYPER 

En kvalitativ samlad kontextuell bedömning utgör grunden för bedömningen av tillgången till 

platstyperna där till exempel tillgång till flera platser av en viss platstyp, men inom ett något 

längre avstånd än det angivna maxavståndet, i vissa fall kan godkänns. Detta på grund av att 

närhet till flera alternativ innebär ett större utbud och påverkar tillgängligheten till 

platstyperna. 

Utgångspunkten för indikatorn är att platstyperna ska vara tillgängliga för alla, det vill säga 

uppfattas som allmänna platser, och inte vara förlagda på privatmark som bara några få har 

tillgång till. Citylab vill genom indikatorn verka för, och lyfta potentialen med, en mångfald 

av offentliga platser av hög kvalitet. 

Eftersom de fysiska strukturerna/layouten varierar mellan olika stadsdelar, finns också 

variationer i andel privata ytor/offentliga ytor. Områden med stora bostadsgårdar eller villor 

med tomter har ibland längre avstånd till gemensamma parker än i områden med 

flerbostadshus med små eller inga gårdar. Eftersom tillgången till platstyperna Plats för lek, 

Plats för social samvaro och Rofylld plats (med avståndskravet högst 200 m), ofta också kan 

tillgodoses på den privata bostadsgården, eller villatomten, kan Citylab i vissa fall godta 

undantag. I dessa undantagsfall kan tillgång till dessa platstyper tillgodoräknas för de 

byggnader som har tillgång till den privata ytan.  

3.3.7 VAD SOM VALTS BORT OCH VARFÖR 

Överlag har projektgruppen försökt hålla nere antalet platstyper och dess krav på innehåll och 

bara inkludera det som kan anses viktigast och möjligt att ställa krav på. Nedan redovisas vad 

om valts bort samt motiv till dessa bortval. Denna lista kan även ses som uppslag på frågor för 

fördjupning och utvärdering inför framtida revideringar av manualen. 

• Tillgång till vattenlek övervägdes som platstyp i indikatorn för att ge barn möjlighet att 

svalka sig i närområdet, trots eventuell avsaknad av ekonomiska medel eller brist på 

tid att resa till badplats längre bort. Särskilt mot bakgrund av att barn och äldre är mer 

känsliga för värme och att behovet av svalka kan öka pga av fler förväntade 

värmeböljor till följd av klimatförändringarna. Men platstypen bedömdes väl specifikt 

och svår att ställa krav på i alla stadsdelar.  

• Sittplats med tak övervägdes som platstyp men bedömdes väl specifik samt att den till 

viss del kompletteras genom platstypen Platser inomhus. 

• Oprogrammerade ytor, dvs ytor som de boende i stadsdelen själva kan forma, valdes 
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bort för att hålla nere det totala antalet platstyper.  

• Bibliotek finns inkluderat genom Platser för kulturutövning och/eller möjlighet att ta del av 

kulturutbud och Platser inomhus. 

• Detaljerade och mer specifika och tekniska tillgänglighetskrav som kräver större 

insatser har utelämnats i denna manual på grund av bedömningen att de skulle bli för 

svårt att uppfylla i dagsläget. Det är dock en aspekt som bör utvärderas inför 

kommande revideringar. Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt syn, hörsel-, 

rörelse- och orienteringsförmåga adresseras genom allmänna aspekter som god 

belysning, orienterbarhet, sittplatser, miljöer med god ljudmiljö, framkomlighet för 

personer med rullator, rullstol och barnvagn etc. 

• Trygghet hanteras i första hand i indikator 1. Men genom att ställa krav på ett brett 

utbud av platser vilka tillsammans har potential att bidra till mer folkliv i stadsdelen, 

platskvaliteter som god belysning av stråk och vissa platser, och att och att platserna är 

omhändertagna (dvs inte skräpiga, ej trasiga, ej klottrade, ej igenvuxna eller 

söndertrampade) – har indikatorn potential att indirekt bidra till en ökad tryggheten. 

• Livfulla torg, är ofta en uppskattad mötesplats, där det finns möjligt att se folk och 

träffa på bekanta, en plats att vistas på utan att konsumera, en plats med möjlighet att 

demonstrera eller på annat sätt uttrycka sig. För denna indikator valdes dock enbart 

”platsbildning utomhus för spontana möten” som platstyp, som är mer är flexibel i sin 

karaktär och storlek. Den kan både utgöras av den lilla samlingspunkten utanför 

mataffären i förorten, ett stadstorg i en småstad eller ett större torg som 

Medborgarplatsen, Järntorget, etc. Orsaken var att krav på ett torg inom varje stadsdel, 

för att kunna bli certifierad, uppfattades orimligt svårt, då stora torg inte förekommer 

lika frekvent som mindre platsbildningar. 

4. Serviceutbud 

4.1 Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar som har ett basutbud av offentlig och kommersiell service. 

4.2 Motivering till att ha en indikator för serviceutbud 

Genom att främja stadsdelar där invånare har tillgång till en basservice inom gångavstånd 

från sin bostad underlättas vardagslivet i och med att det tar kortare tid att röra sig mellan 

olika målpunkter. I miljömålet God bebyggd miljö adresseras just betydelsen av tillgång till 

grundläggande service för att säkerställa en god vardagsmiljö och samtidigt minska behovet 

av resor. Miljömålet rymmer också en indikator som mäter tillgång till livsmedelsbutik, vård 

samt skola inom 1000 m (Sveriges miljömål, 2019).  

Gångavstånd till service kan också bidra till mer vardagsmotion, vilket är positivt för 

folkhälsan (Boverket, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2019a; 2019b). Inte sällan blir t ex också en 

livsmedelsbutik en plats för möten mellan människor i området. 

Det korta avståndet till basservice minskar även behovet av bil vilket medför att fler 

vardagliga resor kan göras med klimat- och miljövänliga transportalternativ – till fots eller 

med cykel.  
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4.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå  

4.3.1 AVSTÅND 

En grundläggande aspekt som påverkar den upplevda tillgängligheten till service är 

avståndet till den. Inom denna indikator bedöms därför tillgången till serviceutbud genom 

avståndet till den samt att vissa kvalitéer på servicefunktionen uppfylls.  

Andra aspekter som också påverkar tillgängligheten är till exempel utformningen av vägen till 

servicefunktionen, topografi, lokalisering (tex i anslutning till andra målpunkter och stråk). 

Men på grund av att arbetet att ta fram certifieringsunderlag ska vara enkelt och inte bli för 

omfattande för den sökande, har beslut tagits att begränsa antalet aspekter som bedöms. 

Målsättningen har varit att välja ut och fokusera på de mest avgörande faktorerna. Därför har 

vi avgränsat oss till dessa avstånd och vissa kvalitéer på servicefunktionen. Inom indikator 

Platser adresseras dock stråken och vissa kvaliteter de ska uppfylla. 

Avstånden mäts fågelvägen på grund av att det är mer tidseffektivt och har bedömts att 

generellt sett ge en tillräcklig god indikation på den faktiska närheten. Det har bedömts vara 

nödvändigt när tillgången till åtta olika servicetyper och tio olika platstyper ska redovisas. Det 

bedömdes bli för omfattande och tidskrävande att redovisa det faktiska gångavståndet i antal 

meter (eller tid att ta sig (antal minuter) från respektive bostadsbyggnad till alla servicetyper 

och platstyper via en promenadvänlig gångväg). 

Utgångspunkt för vilka avstånd som kan ses som ”gångavstånd” har varit 

Trafikförvaltningens råd avseende avstånd till hållplatser inom kollektivtrafiken. De ger råd 

avseende avstånd för att uppnå en god standard avseende kollektivtrafiken i 

Stockholmsregionen. För flerbostadshus samt arbetsområde med hög arbetsplatstäthet (minst 

1 arbetsplats per 25m2) anges max 500 m som längsta verkligt gångavstånd. För radhus är 

motsvarande mått 700 m (Trafikförvaltningen, SLL, 2018). 

Med detta som utgångspunkt används i manualen 500 m fågelvägen för de servicetyper som 

bedömts vara särskilt viktigt att ha nära till och 1000 m till de andra servicetyper som 

definierats som del av ett basutbud, men där ett längre avstånd av olika skäl kan anses 

acceptabelt. 1000 meter är också det mått som används i en av indikatorerna för God bebyggd 

miljö, avseende tillgång till service (Sveriges miljömål, 2019). 

Alla avstånd för både Serviceutbud och Platser har verklighetstestats på flertalet olika 

stadsdelar för att pröva rimligheten/svårhetsgraden i måtten. De mått som anges i manualen 

kommer också utvärderas löpande i samband med tillämpning av certifieringen. 

Indikatorn ställer som krav att minst 80% av stadsdelens bostadsbyggnader ska ha tillgång till 

servicetyperna inom angivet avstånd och att dessa servicetyper uppfyller de kvalitéer som 

anges i tabellen. Eftersom certifieringsmanualen ska kunna användas både för nya och äldre 

stadsmiljöer bedömdes det nödvändigt att tillåta vissa undantag, och inte ställa krav på att 

100 % av alla bostadshus ska ha tillgång till de angivna servicestyperna inom de angivna 

avstånden. Det bedömdes riskera att bli för svårt att uppnå. Kravet om att 80 % av stadsdelens 

byggnader klarar kraven, är också något som återkommer inom andra indikatorer i 

certifieringsmanualen. Det har bedömts tillräckligt bra i sammanhanget då styrkan med 

Citylab är att stadsdelen presterar bra inom en bredd av hållbarhetsfrågor.  

Tillgången till service kommer utvärderas genom en kvalitativ kontextuell bedömning där t ex 

tillgång till flera olika apotek, men inom strax mer än 1000 m avstånd, i vissa fall kan 

godkänns, då närhet till exempelvis flertalet apotek innebär en ökad tillgång och ger en 
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flexibilitet. 

Ett alternativ till att påvisa att minst 80% av bostadsbyggnaderna i stadsdelen har tillgång till 

servicen i bedömningskriteriet är att styrka att minst 80% av invånarna i stadsdelen har 

tillgång till servicen. Den sökande kan själv välja tillvägagångssätt, men samma metod ska 

användas för indikator 3 och 4. Det förstnämnda alternativet valdes som utgångspunkt då det 

bedömdes mer tidseffektivt. 

Indikatorn ställer inte krav på att varje stadsdel ska kunna erbjuda ett livligt stadsliv med 

varierat serviceutbud, då det endast bedömdes möjligt för stadskärnor och större 

förortscentrum. Utgångspunkten har istället varit att med indikatorn säkerställa tillgång till en 

basservice av kommersiell och offentlig service som underlättar vardagslivet. 

I tider då det ständigt kommer nya hemleveranstjänster kan behovet av det fysiska utbudet av 

butiker ifrågasättas. Denna frågeställning har diskuterats under utvecklingen av 

certifieringssystemet. Att indikatorn ställer krav om fysisk tillgång till service bottnar sig i 

bedömningen att de digitala vanorna skiljer sig mellan generationer och de fysiska butikerna 

erbjuder en annan typ av tillgänglighet. De fysiska butikerna möjliggör att snabbt och enkelt 

kunna utföra ett ärende på vägen hem, utan att behöva vänta på en leverans, vilket ger en 

särskild god tillgänglighet och underlättar vardagslivet. En lokal matbutik utgör också en 

målpunkt som kan fungera som en mötesplats i en stadsdel. Det är dock möjligt att denna 

indikator kommer justeras framöver beroende på utvecklingen och användningen av 

hemleveranser.  

4.3.2 SERVICETYPERMataffär inom 500m 
Livsmedelsbutiker är bland de mest besökta målpunkterna, och i kombination med att 

inköpen inte sällan är tunga, blev ett kort avstånd till mataffär särskilt viktigt i för denna 

indikator. Det är också en servicetyp till vilken avstånden ökat de senaste decennierna, både i 

tätorter och på landsbygden (Boverket, 2017b) 

För att kunna tillgodoräkna sig en butik vid en certifiering, ställs krav på att butiken ska sälja 

råvaror för matlagning. Det ska med råvarorna som kan inhandlas i butiken vara möjligt att 

laga en komplett måltid från grunden. Butiker eller kiosker som har ett litet utbud av 

konserver, och frysta färdiga rätter etc, kan inte tillgodoräknas som mataffär i detta 

sammanhang.  

Förskola (inom 500m) och Grundskola (inom 1000m) 
Närhet till förskolor och skolor ses i Citylab som en grundläggande faktor i en hållbar 

stadsdel. Dels för att i stadsdelen ge plats för barnen och deras behov, dels för att lokalisera 

förskolor och skolor på ett sätt som göra att barnen från tidig ålder kan färdas dit till fots eller 

på cykel. Närheten underlättar vardagslivet för familjerna, och möjliggör rörelse i vardagen. 

Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på sin förskola eller skola och de prioriteringar 

som görs där avseende gårdarnas lokalisering, utformning och storlek kan både förstärka eller 

försvaga förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. I tider då brist på fysisk aktivitet är ett 

globalt folkhälsoproblem blir barnens möjligheter till rörelse på skol-och förskolegårdarna av 

stor betydelse. Inaktivitet innebär också stora kostnader för samhället, enbart i Sverige ligger 

sjukvårdskostnader på 6 miljarder kronor om året (Faskunger, 2007).  

Utöver fördelar för barns fysisk kan leken och utevistelsen på väl utformade förskole- och 

skolgården gynna barns sociala och mentala hälsan i form av förbättrad motorik, inlärning, 
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social kompetens och ökad koncentration (Boverket, 2015a).  

Boverket (2018) har tagit fram riktlinjer avseende friyta räknad per förskolebarn, skolbarn 

samt gårdarnas totala yta. Dessa mått har legat till grund för plasttypen i denna indikator. 

Förskolegårdar bör vara minst 40m2 per barn samt att skolgårdar bör vara minst 30 m2 per 

barn. Med friytan menas den yta som barnen och eleverna har tillgång till och kan använda på 

egen hand vid sin utevistelse. En friyta inkluderar inte förrådsbyggnader, bil- och 

cykelparkering och ytor för leveranser samt hus eftersom det är otillgängliga ytor (Boverket, 

2018). Den totala storleken på en gårds friyta bör överstiga 3000 m2. ”På en gård som är mindre, 

oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som 

tillgodoser deras behov” (Boverket, 2018).  

På grund av att det i vissa typer av bebyggelse kan vara mer utmanande att förse skolor och 

förskolor med gårdar i denna storlek, och att olika kontext kan kräva olika lösningar, öppnar 

Citylab för vissa undantag. Detta för att också undvika att barn får resa långt till sina 

förskolor/skolor pga svårigheter att skapa tillräckligt stora gårdar. Kompletterande ytor 

utanför gårdarna kan då i undantagsfall accepteras om de kan motiveras, och om barnen 

fortfarande får tillgång till motsvarande friytor av god kvalité i närområdet, utan att passera 

en stor barriär. Det kan handla om att nyttja intilliggande lekområden, parker eller 

naturområden, vilket är i linje med Boverkets (2018) förhållningssätt. Certifieringssystemet är 

öppet för alternativa/ kompletterande lösningar utöver gården, även om gårdar med 

tillräckligt mycket friyta är vad som i första hand ska eftersträvas på grund av att det gynnar 

leken och aktivitetsnivån (Boverket och Movium, 2015).  

För indikatorn övervägdes att inkludera fler ytterligare kvalitetskrav för gårdarna, utöver 

ytmått. Men det bedömdes bli för omfattande. Utgångpunkten har istället varit att en 

tillräckligt stor friyta är en grundförutsättning för en god kvalitet och omväxlande miljö på 

gården, i linje med Boverket och Movium (2015). Tillräckligt med friyta är också något som 

kan vara svårt att tillskapa i efterhand, medan om friytan finns att tillgå - kan en gård 

utvecklas och uppdateras över tid för att möta barnens olika behov. Framgent kan det dock 

vara intressant att överväga att komplettera kravet i Citylab med ytterligare kvalitéer för 

gårdarna. Då kan bl a Boverkets allmänna råd studeras där flertalet egenskaper adresseras 

som utöver storleken på friyta är viktiga att beakta, som varierande terräng - och 

vegetationsförhållanden, god luftkvalité, god ljudkvalité och goda sol- och skuggförhållanden. 

Och att friytans tillgänglighet, säkerhet och möjligheterna att bedriva ändamålsenlig 

verksamhet beaktas vid placering och utformning (Boverket, 2015b). Ljudmiljö hanteras idag 

inom indikator 6, men vid framtida uppdateringar av manualen kan också andra kvaliteter 

eventuellt övervägas. 

Citylab ställer krav på att bostadshusen i stadsdelen ska ha tillgång till förskolor inom 500 m 

och grundskolor inom 1000 m. Skillnaderna i avstånd beror på att skolbarn kan förväntas orka 

gå och cykla längre sträckor än barn i förskolan. Grundskolor tenderar också att ha större 

upptagningsområde och fler elever per skola i jämförelse med förskolor, vilket motiverar ett 

längre avstånd. 

Reparation/Delning/Återbruk (inom 1000 m) 

Servicetypen reparation/delning eller återbruk syftar till att minska resursanvändning i 

stadsdelen genom att stödja verksamheter som erbjuder tjänster som möjliggör att de boende i 

området kan reparera saker som gått sönder istället för att köpa nya, dela produkter de sällan 

använder t ex en borrmaskin, samt uppmuntra till återbruk t ex etablering av ett bytesrum 
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eller secondhandbutik eller liknande. Allt för att minska konsumtionen av nya produkter, och 

därmed minska klimat – och miljöpåverkan. 

Bibliotek, kan anses utgöra en delningsfunktion, där människor lånar böcker istället för att 

köpa ett eget exemplar. Men för att kunna tillgodoräkna sig ett bibliotek i denna certifiering 

måste det aktuella biblioteket erbjuda någon ytterligare delningstjänst, då denna servicetyp i 

indikatorn syftar till att driva på utvecklingen av dessa tjänster, och bibliotek redan är en 

etablerade sådan. Lånar biblioteket också ut t ex verktyg eller kläder, kan det tillgodoräknas 

inom denna servicetyp. 

Pakethantering (inom 1000 m) 
Indikatorn innehåller ett krav om tillgång till pakethantering (som t ex postombud) inom 1000 

m från bostadshusen. Servicetypen kan underlätta vardagslivet genom att det inom kort 

avstånd från bostaden, gärna vid andra målpunkter, går att ta emot och skicka paket och brev. 

Både begagnade och nya varor som skickas kan då enkelt kan hämtas ut inom gång- och 

cykelavstånd. Detta möjliggör ett en tillgång till ökad service även på mindre orter/ stadsdelar 

utöver basutbudet. 

Apotek (inom 1000 m) 
Att inom ett relativt kort gångavstånd (1000 m från sin bostad) kunna ha tillgång till ett apotek 

där det är möjligt att hämta ut receptbelagd medicin har bedömts ingå i ett basutbud avseende 

service. Ett fysiskt apotek innebär också oftast tillgång till en rad ej receptbelagda 

hälsorelaterade produkter, som också är betydelsefullt ha tillgång till. 

Under utvecklingen av indikatorn har diskussioner förts huruvida apoteksombud och 

hemleveranstjänster kan anses innebära lika god tillgänglighet som ett fysiskt apotek. Men 

med anledning av skillnader i hur olika generationer använder digitala tjänster samt 

möjligheten att snabbt kunna ta vägen förbi ett fysiskt apotek och utföra ett ärende, bedömdes 

de fysiska butikerna fortfarande ha ett värde som kompletterar möjligheten till hemleveranser.  

Vårdcentral/BVC/Sjukhus eller tandläkare (inom 1000 m) 

God tillgång till vårdcentral/BVC/sjukhus och/eller tandläkare underlättar vardagslivet vid 

behov av vård eller uppföljning – vilket därför bedömts utgöra en del av basutbudet. Det 

möjliggör t ex en kontroll på BVC på morgonen innan förskolan/ ett tandläkarbesök i början 

eller slutet av arbetsdagen. Inom indikatorn ställs krav på att bostadshusen i stadsdelen har 

tillgång till någon av vårdinrättningarna inom 1000 m. Olika stadsdelar kan därmed 

komplettera varandra genom att tillhandahålla olika former av vård. 

Offentlig toalett (inom 1000 m) 
Tillgången till offentliga toaletter påverkar möjligheten att kunna använda det offentliga 

rummet och är särskilt viktigt för vissa grupper. Grupper som av olika skäl ofta behöver gå på 

toaletten blir särskilt lidande och begränsade i de fall det råder brist på offentliga toaletter. 

Med krav på denna servicetyp vill Citylab göra stadsrummen mer jämställda och jämlika. 

Att ha en offentlig toalett inom 1000 m från bostaden, kan i sammanhanget ändå verka långt. 

Men då det råder stora skillnader i hur tillgången på offentliga toaletter ser ut, blir detta en 

början, och ett avståndskrav som kan uppdateras med tiden.  

I manualen ställs som krav att det ska vara vanliga toaletter, och inte pissoarer, för att de ska 

kunna tillgodoräknas. Samt att det ska vara möjligt att ta in rullstol, barnvagn och rullator t ex, 
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vilket är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Både avgiftsbelagda toaletter och toaletter som är gratis att använda kan tillgodoräknas för 

denna servicetyp, samt både de toaletter som är utplacerade i små fristående byggnader samt 

de som finns inomhus på t ex bibliotek, gallerior, eller på en station. Att tillgodoräkna sig 

toaletter på caféer och restauranger är dock inte möjligt då de vänder sig till verksamhetens 

gäster och inte kan antas kunna användas av andra. Indikatorn avser i första hand tillgången 

till en toalett under dagtid.  

Inför framtida uppdateringar av manualen bör övervägas om ytterligare kvalitetskrav bör 

ställas på utformningen av de offentliga toaletterna för att bli certifierade. 

Efter lansering av manualen upptäcktes studien Offentliga toaletter – en viktig fråga för ett tryggt 

och jämställt samhälle (Tryggare Sverige, 2019) vilken innehåller flera råd och riktlinjer. Denna 

studie och andra inom området bör beaktas vid en uppdatering. Ett av råden som framkom i 

studien ovan som bör övervägas är ett eventuellt krav om att det ska finnas tvål, vatten och 

möjlighet att torka händerna, annars är stor risk att många grupper känner sig obekväma att 

använda toaletten. 

4.3.3 BORTVALDA SERVICETYPER 

• Caféer och restauranger 
Caféer och restauranger är ofta en trevlig tillgång som ofta har en positiv spinn-off effekt på 
närområdet. De kan underlätta vardagslivet och bidra med många värden för platsen. I denna 
version av manualen är indikatorn avgränsad till det som kan anses utgöra en basservice som ska 
kunna återfinnas inom alla stadsdelar och som därför är krav för att kunna certifiera. Där ansågs 
caféer och restauranger som en trevlig tillgång men inte att en certifiering ska vara avhängig 
tillgång till dessa. Det kan dock diskuteras på nytt i samband med revideringar av manualen. 

• Butiker 
Andra butiker (utöver mataffär och apotek) som till exempel klädesbutiker, blomsterbutiker, 
systembolag, inredningsbutiker ansågs alla bidra med service, men bedömdes ligga utanför det 
basutbud som upplevdes rimligt att kunna ställa som krav för alla stadsdelar. 

• Äldreboende 

Äldreboende diskuterades som en servicetyp eller krav på boendeform, men valdes bort i denna 
version av manualen pga svårigheter att landa i antal äldreboende/per invånare. Det är en 
frågeställning att ha med sig till framtida uppdateringar. 

• Kollektivtrafik  
Tillgång till kollektivtrafik är definitivt en viktig aspekt avseende en välutbyggd service i stadsdelen. 
I manualen lyfts resande som en egen indikator där andelen resor med hållbara transportsätt 
mäts. Därför återfinns inte kollektivtrafik som en egen servicetyp under indikator Serviceutbud, se 
istället Indikator 10 Resvanor. 

5. Blandning av bostäder 

5.1 Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar som motverkar segregation genom att erbjuda en mångfald av bostäder.  

5.2 Motivering till att ha en indikator för blandning av bostäder 
Segregation skapar ett mindre sammanhållet och istället uppdelat samhälle. Det kan också 

leda till negativa spiraler som förstärker de skillnader som finns mellan människors 
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levnadsvillkor (Delegationen mot segregation, 2019), vilket i sin tur påverkar möjligheten att 

uppnå målen i Agenda 2030 för alla människor. För att komma åt detta problem behövs arbete 

på flera nivåer i samhället. En blandning av bostäder i en stadsdel (vad gäller storlek, 

upplåtelseformer och pris) är en viktig del i hur stadsutvecklingen kan bidra till minskad 

segregation (Vetenskapsrådet, 2018).  

5.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 

5.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 OCH 3 - BLANDADE LÄGENHETSSTORLEKAR 

Kravnivån för fördelningen av antalet rum tar sin utgångspunkt i hur fördelningen ser ut i 

flerbostadshus i de tre storstadsregionerna, där andelen ettor är 20 %, tvåor är 35 % och treor 

utgör knappt 30 % av beståndet (Lantmäteriet, 2019). På detta sätt styr indikatorn mot att 

fördelningen som finns idag för hela städer ska speglas i respektive stadsdel och på så sätt 

motverka fortsatt segregering. 

5.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 4 OCH 5 - BLANDADE UPPLÅTELSEFORMER 

Nivåerna för upplåtelseformer har satts med utgångspunkt i UN Habitat, som 

rekommenderar att ingen upplåtelseform ska överstiga 50 % av den totala boytan. Att kräva 

exakt lika har dock inte ansetts möjligt eller relevant. Kravnivåerna bygger därför även på 

fördelningen av upplåtelseformer i Sverige 2017, där andelen hyresrätter utgjorde 30 %, 

bostadsrätter 22 % och äganderätter 41 %. Fördelningen i flerbostadshus är i riket 60 % 

hyresrätter och 40 % bostadsrätter. Med detta som grund har kravnivåerna satts med 

ambitionen att tillåta skillnader mellan stadsdelar men ändå kräva en viss blandning för att 

motverka segregation. 

5.3.3 BEDÖMNINGSKRITERIUM 6 OCH 7 - PRISRIMLIGA BOSTÄDER 

Nivåerna för priset på bostäder är satta för att säkerställa att bostäderna kan efterfrågas av fler 

än den rikare delen av befolkningen. Ena kravet motsvarar 75 % av medelhyran för 

nyproduktion i Sverige i olika städer baserat på statistik från SCB (2019). Kravnivåerna är 

anpassade efter att olika städer har olika prisbild men de refererar alla till Sverigesnittet för att 

följa prisutvecklingen över tid utan att texten i manualen behöver ändras.  

Bedömningskriteriet om 950kr/m2, år är uträknat med utgångspunkt från en lägenhet på 65m2 

och där en person med inkomst motsvarande undre tionde percentilen och med ett barn (och 

därför även barnbidrag) ska kunna betala hyran utan att lägga mer än 30 % av sin disponibla 

inkomst på hyran. Detta är en mer utmanande nivå som är satt utifrån att personer med denna 

inkomst också ska ha möjlighet att bo i området för att inte skapa ytterligare segregerade 

städer. 

Kravnivåerna innebär en utmanande låg hyra för stadsdelar med endast nyproducerade 

bostäder. Syftet är att detta ska skapa incitament till att hitta alternativa affärsmodeller. 

Alternativt tas äldre bostadshus, med lägre hyra, med i avgränsningen av stadsdelen som ska 

certifieras. Möjligheten att på detta sätt inkludera både nyproducerade byggnader och äldre 

bebyggelse i avgränsningen har påverkat riktlinjerna för hur avgränsningen av stadsdelen får 

göras. Detta då två från varandra åtskilda områden inte ska kunna certifieras som en stadsdel, 

bara för att utnyttja de billigare bostäderna i ena området. 
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6. Ljudmiljö 

6.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar med en god ljudmiljö 

6.2 Motivering till att ha med in indikator om ljudmiljön 
Enligt WHO (2018) är buller en av de största miljöriskerna för människors fysiska och mentala 

hälsa och välmående i EU, och Sverige är inget undantag (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Hälsoaspekter av buller tas upp både för den svenska uppföljningen av Agenda 2030 (SCB, 

2017) och som en del av svenska miljömålet God bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2018a). 

Buller påverkar människors prestationsförmåga, sömn och inlärning. Det finns även 

undersökningar som visar på koppling till ökad risk för blodtryckssjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). En kartläggning av de 12 största kommunerna i Sverige (fler än 

100 000 invånare) visade att 20% av de totalt 3 miljoner invånarna är exponerade för 

ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid sina bostäder. Främsta orsaken till bullerexponeringen 

är vägtrafik och därefter spårtrafik (Naturvårdsverket, 2015).  

6.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Hur en stadsdel presterar vad gäller buller går att mäta på flera platser i stadsmiljön. 

Inomhus, utomhus, vid fasad, på uteplats och på platser med syfte att vara rofyllda. För att 

certifieringssystemet ska följa principen om att vara praktiskt (se tabell 1) har ett urval fått 

göras för de platser som är viktigast att uppnå bra ljudnivå för, samt för att undvika 

överlappning med andra indikatorer. Ljudmiljön inomhus hanteras genom indikatorn 

Inomhusmiljö. Tysta/rofyllda miljöer hanteras i indikatorn Platser. I denna indikator lägger 

ena kravet fokus på att alla ska ha en utemiljö i anslutning till sin bostad (balkong eller 

uteplats) som inte är bullerstörd. I det andra kravet ligger fokus på att förskole- och 

grundskolegårdar ska ha en god ljudmiljö eftersom barn är en skyddsvärd grupp och buller 

påverkar inlärningsförmågan (Naturvårdsverket, 2017b). 

Vad gäller nivåerna för indikatorns krav finns flera möjliga källor att utgå ifrån. Dels finns 

svenska lagkrav i miljöbalken, plan- och bygglagen och förordningar men också riktlinjer från 

WHO (2018) (vilka anger lägre bullernivåer). Här valdes att indikatorn ska utgå från de 

lagkrav och riktlinjer som finns för uteplatser i anslutning till bostäder och skolgårdar (SFS, 

2015; Naturvårdsverket, 2017c), dels för att det är dessa som används vid planeringen av 

stadsdelar i Sverige och samtidigt får de anses ge en tillfredställande hög ambitionsnivå vad 

gäller bullrets påverkan på hälsan. 

Det finns flera alternativ till vilken metod som ska godkännas för att utreda ljudmiljön i en 

stadsdel. Att använda mätutrustning i fält är komplicerat då resultatet kan bero mycket på 

bland annat vädret. Mätningar av vägtrafikbuller bör därför normalt inte utföras om 

beräkning är möjlig att genomföra (Naturvårdsverket, 1987). Beräkning ses som både mer 

kostnadseffektivt och mer jämförbart mellan platser då det inte ger några mätfel. 

För att inte kräva omfattande och kostnadsdrivande beräkningar i stadsdelar med låg risk för 

höga bullernivåer kan en förenklad metod användas på dessa platser. Metoden som används 

är framtagen av Boverket och SKL för att användas som en första bedömning av 

bullersituationen (Boverket, 2016a). Vid enkla situationer med endast en större väg som 

bullerkälla ger metoden ganska tillförlitliga resultat men om situationen är mer komplex ska 
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mer avancerad beräkning genomföras.  

Riktlinjerna för mer noggranna beräkningar bygger på riktlinjer från Boverket (2019) samt 

Stockholm stad (2018) för att följa praxis för vilka krav som ställs på t ex indata. Fokus på 

trafikbuller grundar sig i att det oftast är det som är orsaken till bullret (Naturvårdsverket, 

2015). Viktigt i sammanhanget är att data om trafikflöden gäller den aktuella bebyggelsen. Om 

nya byggnader uppförts kan detta ha inneburit större trafikmängd och med tanke på att 

trafikmängden är en viktig indata är det också viktigt att det indatat är korrekt. Tanken är här 

att modelleringar av bullernivåer som gjorts inför nybyggnationer kan fungera som 

redovisning om det går att verifiera att indata fortfarande är aktuell, alltså att exempelvis 

trafikmängden stämmer mellan modell och den nybyggda stadsdelen. 

En alternativ redovisning för indikatorn vore att också öppna för möjligheten att utnyttja 

övergripande bullerkartläggningar som gäller för en hel kommun. Detta för att göra systemet 

praktiskt genom att utnyttja redan tillgängliga data och undvika dubbelarbete för 

certifieringen. Kvaliteten på dessa typer av kartläggningar kan dock variera en del. För att 

följa principen om ett vetenskapligt baserat certifieringssystem ställs därför detaljerade krav 

på modelleringen av ljudmiljön i instruktionen för indikatorn om övergripande 

kartläggningar följer dessa krav kan de användas för indikatorn.  

7. Luftkvalitet 

7.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar med god luftkvalité. 

7.2 Motivering till val av indikator luftkvalitet 
Luftföroreningar påverkar människor hälsa och livslängd negativt (Naturvårdsverket, 2019a; 

Olstrup et al., 2018). Luftkvalitet lyfts både under Mål 11 i Agenda 2030 (Regeringskansliet 

2016) och även som ett av Sveriges miljömål (Naturvårdsverket, 2019a). Trenden för 

luftkvaliteten i Sverige har varit positiv samtidigt som prognoser pekar på ökande 

trafikarbeten i växande och allt tätare städer, vilket riskerar att höga föroreningshalterna 

(Naturvårdsverket, 2019a). Att fortsatt övervaka och arbeta för bättre luft i våra städer är 

därför av största vikt. 

7.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Det finns flera olika föroreningar i luften för vilka regeringen har fastställt målhalter för inom 

ramen för Sveriges Miljömål (Naturvårdsverket, 2018a).  

1. ”BENSEN: Halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde. 

2. BENS(A)PYREN: Halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per 

kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

3. BUTADIEN: Halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde. 

4. FORMALDEHYD: Halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per 

kubikmeterluft beräknat som ett timmedelvärde. 

5. PARTIKLAR (PM2,5): Halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per 

kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter 

luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 



37 

 

6. PARTIKLAR (PM10): Halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per 

kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter 

luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

7. MARKNÄRA OZON: Halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per 

kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per 

kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde. 

8. OZONINDEX: Ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under 

en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september. 

9. KVÄVEDIOXID: Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter 

luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett timmedelvärde (98-percentil). 

10. KORROSION: Korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.” 

(Naturvårdsverket, 2018a s. 81) 

För att göra certifieringssystemet praktiskt ingår inte alla dessa föroreningar utan två 

föroreningar har valts ut att ingå i indikatorn luftkvalitet: kvävedioxid och partiklar PM10. 

Detta val bygger på att dessa föroreningar har störst risk att överskrida både nivåerna för 

Sveriges miljömål och Miljökvalitetsnormerna som anges i luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) (Naturvårdsverket, 2018c). De utvalda föroreningarna kan på så sätt ge en 

indikation på om andra föroreningar också riskerar vara höga. Dessutom pekas just dessa 

föroreningar ut som viktiga för att personer dör i förtid i Sverige på grund av luftföroreningar 

(Naturvårdsverket, 2019a). För partiklar var även PM2,5 ett alternativ att inkludera i indikator, 

men eftersom höga halter av PM2,5 kan bero på föroreningskällor längre bort från platsen kan 

rådigheten vara för låg för att PM2,5 ska passa som indikator i detta sammanhang. Detta är 

särskilt aktuellt i södra Sverige (Naturvårdsverket, 2018a; Naturvårdsverket, 2018b).  

Vid utvärdering av luftföroreningar kan man titta på medelvärdet över olika tidsperioder. 

Medelvärdet över ett år visar nivån på långtidsexponeringen medan dygns- och 

timmedelvärden visar på topparna som sker vid vissa tillfällen. För respektive 

medelvärdesperiod finns en miljökvalitetsnorm (MKN) som anger den nivå som lagen anger 

som acceptabel när det gäller hälso- och miljöeffekter, samt en målnivå inom ramen för 

Sveriges miljömål som bygger på WHOs riktvärden och anger när luftens kvalitet inte skadar 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden (Naturvårdsverket, 2019a). MKN tillåter 

alltså högre halter av föroreningar än målnivåerna i Sveriges miljömål. Nivåerna som anges i 

MKN ansågs innebära en för låg ambition för en hållbar stadsdel, även om rådigheten över 

framför allt årsmedelvärdet kan vara lågt för den enskilda stadsdelen eftersom den kan bero 

mycket på föroreningsnivån i staden i övrigt. 

För att utreda luftkvaliteten i en stadsdel skulle både mätning i fält och modellering kunna 

användas. Bedömningen har dock varit att utgå från att indikatorn utreds genom modellering 

eftersom det är mer kostnadseffektivt och därför följer principen om att göra systemet 

praktiskt. Om mätning används ska det göras med kontinuerlig mätning vilket innebär 

mätning varje dag i minst ett år i enlighet med Naturvårdsverket (2019a) för att få tillräckligt 

tillförlitliga data.  

För att göra systemet ytterligare praktiskt finns möjlighet att använda förenklade metoder för 

modelleringen. Stadsdelar med låg risk för höga halter kan använda SMHIs webbaserade 

verktyg VOSS om det visar tillräckligt stora säkerhetsmarginaler till de olika kraven. 

Säkerhetsmarginalerna finns för att den enklare metoden ha stora osäkerheter. Denna 

förenklade metod kan endast användas i okomplicerade sammanhang med enstaka större 
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vägar. 

Riktlinjer för hur modelleringen ska ske och vilka indata som ska användas följer riktlinjerna 

från SMHI – referenslaboratoriet för tätortsluft (2019). Viktigt i sammanhanget är att data om 

trafikflöden gäller den aktuella bebyggelsen. Om nya byggnader uppförts kan detta ha 

inneburit en ökad trafikmängd och med tanke på att trafikmängden är en viktig indata är det 

också viktigt att det indatat är korrekt. Tanken är här att modelleringar av luftkvaliteten som 

gjorts inför nybyggnationer kan användas som redovisning om det går att verifiera att indata 

fortfarande är aktuell, alltså att exempelvis trafikmängden stämmer mellan modell och det 

nybyggda området. 

8. Inomhusmiljö 

8.1 Syfte  
Syftet är att premiera stadsdelar med hälsosamma innemiljöer 

8.2 Motivering till att ha en indikator för hälsosamma innemiljöer 
Vi spenderar en stor andel av vår tid inomhus och framför allt i urbana miljöer förekommer 

förhållandevis höga nivåer av komfortrelaterade inomhusmiljöproblem 

(Folkhälsomyndigheten, 2017), bland annat också som en konsekvens av ökat tryck att förtäta 

urbana miljöer. Även andra frågor påverkar inomhusmiljön. I Sverige har vi förhållandevis 

höga radonvärden i berggrunden. Kemiska ämnen från byggnadsmaterial samt andra 

produkter som vi använder inomhus kan orsaka förhöjda koncentrationer av miljö- och 

hälsofarliga ämnen. Idag sker också en stor omvandling av före detta industrimiljöer till 

bostadsområden. Gamla föroreningar kan därför orsaka hälsorelaterade problem i 

innemiljöer, om det inte hanterats nogsamt i byggprocessen. Sammantaget är det därför 

angeläget att en certifiering av en stadsdels hållbarhet inte bara utvärderar prestandan hos 

utemiljön i stadsdelen utan också inomhusmiljön i de byggnader som används av människor i 

stadsdelen.  

8.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå  
Inomhusmiljön är komplex och många olika delfrågor behöver hanteras flera olika aktörer för 

att åstadkomma hälsosamma innemiljöer. Bedömningskriterierna i certifieringssystemet 

speglar därför en prioritering i form av några av de viktigaste inomhusmiljörelaterade 

problemen i dagens stadsbyggnad som tas upp i miljöcertifieringssystem för byggnader, i 

Miljöhälsorapport 2017 (Folkhälsomyndigheten, 2017) samt som följer preciseringen i 

miljökvalitetsmålet God Bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2019b). Komfortrelaterade 

problem kopplade till termiskt klimat och ljudmiljö inomhus är alltjämt förhållandevis 

vanliga. Inte minst för ljudmiljön finns starka kopplingar till människors hälsa då höga 

ljudnivåer kan leda till sömnsvårigheter och dessutom påverkar funktioner som inlärning. 

Goda dagsljusförhållanden är ofta en svår men viktig fråga att arbeta med i det täta 

stadsbyggandet. God luftkvalitet är en viktig faktor för en hälsosam inomhusmiljö. Viktiga 

aspekter är att sörja för är en god ventilation, att säkerställa att nivåer av radon hålls väl under 

gällande gränsvärden samt att hälsofarliga ämnen och emissioner från byggnadsmaterial inte 

sprids till inomhusluften. Relaterat till detta är det centralt att se till att åtgärda 

fuktproblematik så att inte mögelskador uppkommer. En giftfri inomhusmiljö är också extra 

viktigt för barn. Då barnperspektivet varit ett viktigt förhållningssätt i utvecklingen av 
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indikatorerna, finns därför ett särskilt kriterium som gäller förekomst av ftalater i skolmiljöer.  

På grund av att inomhusmiljön är komplex samt att det är en hel stadsdel med många 

byggnader som skall värderas krävs en balansgång mellan att kunna ge en någorlunda god 

indikation på att inomhusmiljön är tillräckligt god men att det lätt blir mycket resurskrävande 

att samla in data för att bedöma prestandan. För att balansera mellan detta har kriterier och 

kravnivåer formulerats i förhållande till vilka metoder som bedömts som möjliga att använda 

för att inhämta olika uppgifter om de prioriterade inomhusmiljöaspekterna. Samtidigt krävs 

inte dokumentation eller data från alla byggnader i stadsdelen.  

Ett sätt att bedöma innemiljön är att ställa krav på att byggnaderna i stadsdelen är 

miljöcertifierade, liknande krav finns i andra stadsdelscertifieringar som exempelvis BREEAM 

Communities. Detta då de vanliga certifieringssystemen för byggnader i mer eller mindre 

utsträckning innehåller bedömning av de inomhusmiljörelaterade frågorna som indikatorn 

omfattar. Samtidigt är det långt ifrån samtliga byggnader i varken befintliga eller nya 

stadsdelar som är miljöcertifierade och det är därför orimligt att ställa krav på att alla skall 

välja att miljöcertifiera sina byggnader. För att certifiera enligt Citylab är det därför stor fördel 

att också arbeta med byggnadscertifieringar, men samtidigt är det öppet för att använda också 

andra sätt att uppfylla kriterierna. Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet innehåller på 

detta sätt en övergripande bedömning av inomhusmiljön i stadsdelens byggnader utan att 

ersätta miljöcertifieringar av byggnader.  

Nedan följer mer detaljerad motivering av de olika delkriterierna, dess krav och utvärdering. 

8.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 - SENSORISKA INOMHUSMILJÖASPEKTER 

Det första bedömningskriteriet fokuserar på sensoriska inomhusmiljöaspekter, det vill säga 

problem som kan upplevas med människans sinnen. Det betyder bland annat att det är 

möjligt att fråga de personer som vistas i stadsdelens inomhusmiljöer om hur de upplever 

inomhusmiljön. Samtidigt innehåller alla de byggnadscertifieringssystem som används i 

Sverige idag flera indikatorer som rör dessa frågor. Dessa frågor är också centrala att hantera 

enligt lagstiftningen om fastighetsägares egenkontroll i Miljöbalken. Vi såg därmed en 

möjlighet att kunna kombinera dessa tre angreppssätt för att kunna utvärdera de sensoriska 

inomhusmiljöaspekterna. Att genomföra enkäter i 80% av byggnaderna bedömdes dock inte 

realistiskt och rimligt för en certifiering på stadsdelsnivå. I slutändan valdes därför två 

alternativa sätt: 1) att kombinera certifiering med tillsyn för enskilda byggnader, 2) att 

använda enkät för hela stadsdelen. 

Certifiering + tillsyn 
80% av byggnaderna (räknat i Atemp) skall vara miljöcertifierade eller ha godkänd tillsyn 

gjord under de tre senaste åren för att täcka in majoriteten av inomhusmiljöer. När det gäller 

krav på enskilda byggnader har vi sett det som tillräckligt att ställa krav på att 80% uppfyller 

kriterierna, då det är orimligt att kräva in dokumentation för alla byggnader i stadsdelen. När 

det gäller miljöcertifieringssystem, hade det varit att föredra att utnyttja miljöcertifieringar 

som såväl har prestandakrav på de olika delaspekterna i inomhusmiljön samt ställer krav på 

verifiering i färdig byggnad. När det gäller det senare är det i dagsläget enbart 

certifieringssystemet Miljöbyggnad (Nybyggnad och befintlig byggnad) som gör det. Med 

tanke på detta valdes att tillåta kravnivån Brons för Miljöbyggnad även om det i praktiken 

skulle kunna finnas en risk att någon innemiljöaspekt inte når upp till Bronsnivån om 

byggnaderna är certifierade i äldre versioner av Miljöbyggnad. Bronsnivån är emellertid 
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kompatibel med lagkraven. Utöver Miljöbyggnad Brons har vi också valt att godkänna de 

högsta klasserna i systemen BREEAM-SE och LEED samt Svanenmärkningen. Det ger ett 

större handlingsutrymme åt de aktörer som har byggnader inom stadsdelen, även om 

kriterierna inte helt överensstämmer när det gäller nivåer eller behandlade delaspekter. Enbart 

de högsta klasserna enligt BREEAM-SE och LEED godkänns då dessa system har 

poängsystem där lägre klasser kan innebära att innemiljöfrågorna knappt behandlas alls. Det 

finns också numera förvaltningsorienterade system som Miljöbyggnad iDrift och BREEAM-in-

Use som inte ställer prestandakrav på samma sätt som de andra systemen. Dessa system 

godkänns ändå för denna indikator då en sådan certifiering kan förväntas innebära att ett 

aktivt förvaltningsarbete pågår i dessa byggnader som kan leda till en tillräckligt god 

prestanda hos inomhusmiljön.  

För de byggnader som inte är miljöcertifierade resonerades att godkänd tillsyn av 

fastighetsägares egenkontroll också skulle kunna användas för att trygga en tillräcklig nivå på 

inomhusmiljön. Att enbart ställa krav på genomförd egenkontroll bedömdes som otillräckligt, 

då det kan vara svårt att utvärdera och lägga ribban för vad som skall betraktas som 

tillräckligt. Kravet inkluderar därför också att myndighet genomfört tillsyn av egenkontrollen, 

samt att den blivit godkänd. Stockholms Stad (2017) drar exempelvis slutsatsen att 

tillsynsinsatserna är viktiga och behövs för att säkerställa goda inomhusmiljöer. Sådan tillsyn 

sker dock inte regelmässigt i många kommuner. Genom att lägga det som en möjlig 

utvärderingsmetod i detta certifieringssystem är tanken att indikatorn kan stimulera till att 

kommunen tar initiativ till ett sådant “tillsynsprojekt”. 

Enkät 
Då även ett antal andra indikatorer hanteras genom att inhämta information från stadsdelens 

invånare har vi valt att lägga till ett antal frågor som rör upplevelsen av termiskt klimat, 

ljudförhållanden, upplevd luftkvalitet, dagsljusförhållanden samt hälsoproblem som kan 

kopplas till fuktskador. Frågornas formulering är baserade på liknande enkäter (Arbets- och 

miljömedicin, 2012). För denna indikator är genomförandet av enkät extra svårt då det 

naturligtvis vore önskvärt att få ett tillräckligt representativt svarsunderlag från varje enskild 

byggnad i stadsdelen. Samtidigt har vi sett det som en orimlig resursåtgång att genomföra en 

så omfattande enkät för en enskild indikator i en certifiering för en hel stadsdel. För att ändå 

försöka säkerställa att det svarsunderlag som utnyttjas för bedömning med hjälp av enkät inte 

enbart kommer från ett fåtal byggnader sattes en riktlinje om att minst 60% av byggnaderna 

skall vara representerade av något enkätsvar. Det ger naturligtvis inte en representation av 

enskilda byggnader men kan sägas ge en indikation om att inomhusmiljön i de flesta fall inte 

är problematisk.  

8.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 2 – RADON 

Utvärdering av radonhalter i inomhusmiljön kan baseras på olika underlag så länge de bygger 

på mätningar så som specificerats i indikatorns instruktion. Många av Sveriges kommuner har 

arbetat länge med frågan och det finns idag förhållandevis mycket befintliga data vilket 

innebär att ytterligare mätningar inte nödvändigtvis skall behövas för bedömning av 

indikatorn. Kravnivån för radon har satts utifrån WHO:s rekommendation om 100 Bq/m3 

(WHO, 2009). Nivån är skarpare än gränsvärdet i Sverige men då korrelationen mellan högre 

radonnivåer inomhus och antalet fall av lungcancer är hög, är det rimligt att ställa ett tuffare 

krav. Fortfarande beräknas 10% av befolkningen i Sverige ha radonhalter över 200 Bq/m3 i 

bostaden (Miljöhälsorapport, 2017). 
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8.3.3 BEDÖMNINGSKRITERIUM 3 OCH 4 – MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN 

Att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen i omlopp i samhället är både en central hälso- och 

miljöfråga och behandlas i såväl miljökvalitetsmålet God Bebyggd miljö, som Giftfri miljö. 

Användningen av så kallad loggbok har blivit allt vanligare i nyproduktion för att få en god 

kontroll på vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som byggnader innehåller. Boverket (2018) 

föreslog att göra loggbok för nya byggnader obligatorisk. Några av miljöcertifieringssystemen 

innehåller också krav på loggbok och kriteriet kan därmed uppfyllas också med hjälp av 

relevant miljöcertifieringsintyg. Kravnivån om kandidatämnen samt utfasningsämnen 

motsvarar nivån Silver i Miljöbyggnad och ligger i linje också med Svanenmärkningen. Under 

arbetets gång diskuterades också att ställa krav på loggbok för nytillkomna byggvaror i 

samband med ombyggnad och renovering av befintliga byggnader men detta har i dagsläget 

bedömts för resursdrivande att genomföra även om det uppmuntras. 

Tuffare lagstiftning inom detta område har diskuterats under lång tid och ännu inte blivit 

verklighet och det kan därför ses som värdefullt att ett frivilligt certifieringssystem lyfter dessa 

frågor. Kemikalieinspektionen kom (efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten) 

med ett lagförslag 2015 som det fanns ett någorlunda stort stöd för, men som inte prioriterats 

för beredning sedan dess. Det fokuserade på hälsoskadliga ämnen i innemiljön med ett 

barnperspektiv. Fokus låg på byggprodukter som används för golv-, vägg och 

innertakssektioner, och behandlade ökad information om emissioner av flyktiga organiska 

ämnen.  

Då bedömningskriterium 3 enbart gäller nya byggnader i stadsdelen valdes att lägga till ett 

specifikt kriterium för förskole- och skolmiljöer. Frågan är väldigt specifik men ses som ett sätt 

att uppmärksamma den viktiga frågan om kemikalier i barns vistelsemiljöer. Valet av att 

begränsa kriteriet till just exponering för DEHP grundas på att det är en kemikalie som 

numera betraktas som SVHC men som fortfarande kan finnas i förhållandevis stora mängder i 

äldre golvmattor. I en detaljerad studie av förekomst av ftalater i damm i Stockholms 

förskolor uppmättes påtagliga halter av denna (samt andra ftalater) som visserligen låg under 

det hälsomässiga referensvärdet, men där en slutsats från studien ändå var att åtgärder bör 

göras för att begränsa förekomst av dessa kemikalier inte minst i inomhusmiljöer där barn 

vistas (Larsson och Berglund, 2016). DEHP i golvmaterial är en sådan konkret fråga som kan 

bidra till att minska exponeringen påtagligt om det tas bort. I Stockholms stad har en 

pilotstudie genomförts med syftet att studera behovet av åtgärder närmare när det gäller att 

begränsa de mest problematiska ftalaterna i golvmaterial i just skolmiljöer. 

9. Restavfall 

9.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar där mängden avfall från boendes hushåll respektive verksamheter är 

liten och där avfallet som ändå uppstår sorteras i hög utsträckning.  

9.2 Motivering till att ha en indikator för hushållsavfall 
Uppkomsten och hanteringen av avfall kopplar ihop flera hållbarhetsfrågor. För att hålla oss 

inom planetens gränser (Steffen et al., 2015) inkl. klimatförändringarna, behöver vi använda 

våra resurser mer effektivt. Naturvårdsverket (2018d) lyfter resursanvändningen i samhället 

som ett problem i strävan mot att nå flertalet av Sveriges miljömål. Eftersom en ökad 

resursanvändning också ger ökat avfall, blir hanteringen av avfallet en viktig del i att göra 
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samhället mer resurseffektivt, minska ekologiska fotavtryck och minska klimatpåverkande 

utsläpp (Naturvårdsverket, 2018d). Behovet av att minska mängden avfall genom t ex 

återanvändning och återvinning tas också upp under mål 12 i Agenda 2030 

(Regeringskansliet, 2016) och ytterligare mål påverkas indirekt av uppkomsten och 

hanteringen av avfall. 

9.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Ett mer resurseffektivt och cirkulärt sätt att hantera avfall brukar relateras till den så kallade 

avfallshierarkin, som också ingår i miljöbalken. Kort går hierarkin ut på att avfall i första hand 

ska förebyggas samt att rätt material används i produkter för att avfallet från produkterna inte 

ska skada människor och miljö. I andra hand ska produkter återanvändas och i tredje hand 

materialåtervinnas. I fjärde hand ska det återvinnas på annat sätt, oftast innebär det 

energiåtervinning. I sista hand, alltså om ingen annan metod är lämplig, deponeras avfallet 

(Naturvårdsverket, 2018d). För att utvärdera hur väl en stadsdel följer avfallshierarkin finns 

flera möjliga indikatorer. Bland annat föreslår Elander et al. (2013) en rad olika indikatorer 

som kan användas för att utvärdera hur mycket avfall som hanteras på de olika stegen i 

hierarkin. Där föreslås även indikatorer för hur effektiv avfallshanteringen är, t ex mängd 

energi som utvinns per ton avfall, samt olika index för att utvärdera hur väl avfallshierarkin 

följs. 

Genom att fokusera indikatorn på restavfallet från hushåll samt restavfall från verksamheter 

sätts fokus på det avfall som skickas till energiåtervinning och deponering. Ju mindre del av 

avfallet som hamnar på dessa stegen i hierarkin desto bättre presterar stadsdelen utifrån 

indikatorn. Att fokusera på just dessa steg baseras på att det är en avfallsström som går att 

härröra till en enskild stadsdel samt att det tydligt kopplar till det stadsplanering har rådighet 

över genom viktiga åtgärder som exempelvis bra möjligheter till sortering. Att bara mäta 

möjligheterna till sortering hade inte utvärderat hur stadsdelen presterar inom detta område 

på ett tillfredsställande sätt. Att särskilja på avfall som går till energiåtervinning respektive 

deponi har inte setts som behövligt eftersom så lite som 0,5% av hushållsavfallet går till 

deponering och att deponeringen i Sverige styrs mycket av lagar (Naturvårdsverket, 2018e). 

Det ligger också i linje med EUs mål om ökad materialåtervinning samt nationella mål om 

ökad utsortering av matavfall (Naturvårdsverket, 2018e).  

Avfall som sorteras ut till materialåtervinning i stadsdelen kan senare i avfallshanteringen 

ändå bli energiåtervunnet. Detta tas dock ingen hänsyn till, utan fokus ligger på om boende 

och verksamma i stadsdelen gör sin del i ledet av avfallshanteringen genom att undvika att 

avfall skapas och sedan sorterar det avfalls som ändå uppstår. Indikatorn syftar alltså till att 

utvärdera den enskilda stadsdelens del i kedjan och inte hur effektivt samhället i stort är på att 

hantera avfallet. 

Kravnivån för indikatorn fokuserar på vikten på restavfallet. Ett alternativ var att kräva 

plockanalyser av avfallet för att utvärdera vad som slängts där men borde ha sorterats. Detta 

hade även gjort det möjligt att utvärdera att farligt avfall hanterades på rätt sätt. Att kräva 

plockanalyser bedömdes dock vara för resurskrävande att göra för enskilda stadsdelar och 

därför motverka principen om att certifieringssystemet ska vara praktiskt. Istället är tanken att 

det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt utnyttja att moderna sopbilar är utrustade med våg 

som väger mängden avfall som hämtas upp. Syftet med att fokusera på vikten av restavfallet 

är också att åtgärder som minskar mängden avfall över lag ska premieras. 

För att sätta kravnivån för indikatorn användes en sammanställning gjord av Avfall Sverige 
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(2016) från 413 plockanalyser från 109 kommuner. Enligt denna sammanställning väger 

restavfallet per vecka i snitt 4,1kg per hushåll i lägenheter med möjlighet till utsortering av 

matavfall. Utsorterat matavfall och restavfall tillsammans väger i snitt 5,2kg. Räknar man bort 

matavfall, förpackningar och farligt avfall från restavfallet återstår 1,4kg övrigt brännbart 

(Avfall Sverige, 2016). Det bedömdes inte realistiskt att kräva 100% utsortering i indikatorn, 

vilket ett krav på max 1,4kg restavfall skulle innebära. Tanken med kravnivån för indikatorn 

är att ställa tillräckligt höga krav för att styra mot att matavfallet sorteras ut. Kravnivån utgår 

därför ifrån snittet för lägenhetshushåll med möjlighet att sortera sitt matavfall, 4,1kg. Med ett 

snitt på 1,9 personer per hushåll i Sveriges lägenheter, enligt (SCB, 2019), ger det 2,1kg per 

person och vecka, vilket ger ungefär 110kg per år. 

Att kräva data från avfall från 3 veckor bestämdes utifrån att göra datainsamlingen så enkel 

att det är möjligt att beställa särskilda körningar för att hämta, väga och sammanställa vikten 

på avfallet. Samtidigt ska inte indikatorn bli beroende av statistik från en enskild vecka. Detta 

innebar en balansering mellan reliabilitet och att inte göra certifieringssystemet för 

kostnadsdrivande. I detta finns också ett antagande om att avfall från veckor utan långhelger 

inte har några större skillnader mot varandra.  

För verksamheter bör det strävas efter att båda typerna av restavfall ska vara så små som 

möjligt. Hur liten avfallsmängden bör vara för att det ska anses tillräckligt bra, beror på vilka 

verksamheter som finns i stadsdelen och därför finns ingen kravnivå för verksamheters avfall. 

Genom att börja med att kräva att dessa avfallsströmmar mäts kan Citylab över tid arbeta 

fram kravnivåer. 

10. Resvanor 

10.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar där hög andel av resor sker med aktiv mobilitet och kollektivtrafik 

10.2 Motivering till att ha en indikator för hållbara resor 
Användandet av bil i städer påverkar flera av de miljö och hälsorelaterade problem som 

planetära gränser, Sveriges miljömål och Agenda 2030 pekar ut. Detta inkluderar 

klimatförändringarna, luftföroreningar, buller samt människors hälsa på grund av inaktivitet 

(Steffen et al., 2015; Naturvårdsverket, 2019b; WHO, 2018; Nieuwenhuijsen och Khreis, 2016). 

Till exempel står personbilar för en femtedel av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 

(Naturvårdsverket, 2018a). I det sammanhanget visar forskning om ett framtida hållbart 

transportsystem i Sverige, att de korta bilresorna är viktiga att ersätta genom att få människor 

att åka kollektivt eller helst cykla eller gå (Åkerman och Höjer, 2006). En stadsmiljö som får 

ner bilanvändandet är således en viktig faktor för flera olika hållbarhetsfrågor. 

10.3 Motivering till indikatorns krav 
För att utvärdera om stadelen inte bara ger förutsättningar för ett hållbart resande utan att 

människor faktiskt åker mer kollektivt, cyklar och går, fokuserar indikatorn på resor boende 

och arbetande i stadsdelen gör med dessa färdsätt. Utvecklingen av indikatorn har styrts av 

etappmålet inom Sveriges miljömål om ”andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik” 

(Naturvårdsverket, 2019b; Naturvårdsverket, 2019c). Det är etappmålets utformning som styrt 

t ex att andelen resor räknas per personkm samt att indikatorn inkluderar alla resor som 

boende och arbetande i stadsdelen gör inom Sverige. Ett alternativ hade kunnat vara att 
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endast inkludera vardagsresor eller resor i rusningstrafik men då hade många resor som är 

viktiga att adressera i stadsutvecklingen exkluderats i utvärderingen. Ett annat alternativ hade 

varit att fokusera på klimatpåverkan från trafiken, det vore dock svårt att inkludera 

bränsletyp, hur bränslesnåla fordonen är osv i utvärderingen. Ett fokus på klimatpåverkan 

från trafiken missar också problematiken med ytanspråk i staden som bilismen innebär, 

oavsett typ av bränsle. 

Den skillnad som finns mot Sveriges miljömål är att inkludera också arbetande i stadsdelar. 

Detta har gjorts för att certifieringen ska vara relevant också för stadsdelar med en mindre 

andel bostäder och en stor del dagbefolkning. Besökandes resor har ansetts för komplicerat för 

att inkludera på ett bra sätt, boendes och arbetandes resor är istället en indikation på hur 

hållbara resor som stadsdelen genererar.  

Att indikatorn följer etappmålet för Sveriges miljömål gör att indikatorns kravnivå också kan 

sättas i relation till Sveriges miljömål. Det finns dels ett mål på 25% på nationell nivå men 

Trafikanalys har också arbetat fram kommunspecifika målnivåer som tar hänsyn till 

kommunens yta, andel befolkning i tätort, befolkningsstorlek, geografiska omständigheter 

som t ex antal månader med snötäcke samt beräknad befolkningsutveckling till år 2025. Om 

Citylab hade satt samma kravnivå för alla stadsdelar i Sverige hade certifieringssystemet 

antingen genom en hög ambitionsnivå styrt mot att endast stadsdelar nära en storstad med väl 

utbyggd spårtrafik kan bli godkända eller, genom en lägre ambitionsnivå för kravnivån, gjort 

att många lokaliseringar i storstäder skulle klara indikatorn utan ansträngning. För att få ett 

mer hållbart resande krävs insatser i alla delar av landet och därför behövs olika målnivåer för 

att ge incitament att arbeta med frågan i hela landet oavsett förutsättningar. Kravnivån för 

certifiering är satt för att främja stadsdelar som tydligt överträffar målet och på så sätt bidrar 

till att kommuner totalt och i förlängningen Sverige som helhet kan nå miljömålet.  

Indikatorns fokus på färdsätt inkluderar inte att olika fordon inom ett färdsätt kan vara mer 

eller mindre hållbara t ex om bilar och bussar använder biobränsle eller fossila bränslen. Det 

har uteslutits eftersom dessa frågor främst styrs på andra skalnivåer än en enskild stadsdel, t 

ex genom skatter eller principbeslut inom en region.  

Upplägget för indikatorn har diskuterats med experter på Trafikanalys, som gör den 

nationella resvaneundersökningen. Enkätfrågorna som föreskrivs följer i stort hur denna 

nationella resvaneundersökning görs vilken också ligger till grund för utvärderingen av 

Sveriges miljömål för resvanor. Skillnaden mot den nationella resvaneundersökningen är att 

det ingår färre antal mätdagar. Detta för att följa principen om ett praktiskt 

certifieringssystem. Hänvisningen till oktober månad för genomförande av undersökningen 

handlar om att man av erfarenhet vet att den månaden ligger nära årsmedel eftersom 

undersökningen undviker veckor eller helger då många reser långt.  

11. Byggnaders energianvändning 

11.1 Syfte  
Syftet är att främja stadsdelar med god energihushållning.  

11.2 Motivering till att ha en indikator för bebyggelsens energianvändning 
Effektiv användning av energi i stadsdelen är en central resurshushållningsfråga som kopplar 

till flera av Citylabs övergripande hållbarhetsmål. Sektorn bostäder och service står alltjämt 
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för en stor andel av energianvändningen i landet och merparten av denna del utgörs av 

energianvändning i bostäder och olika typer av lokaler (Energimyndigheten, 2017). Då 

byggnader har en lång livslängd är det väsentligt att nya byggnader utformas för ett lågt 

energibehov. Det är också angeläget att snabba på energieffektivisering av befintlig 

bebyggelse om klimatmålen skall kunna nås. Stadsbyggnadsaktörerna har dessutom 

förhållandevis stor rådighet över att åstadkomma energieffektiv bebyggelse och det har under 

utvecklingsprocessen därmed rått en stor samstämmighet om att det är motiverat att 

inkludera en separat indikator i Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet som fokuserar 

just på att bedöma byggnaders energianvändning. 

Indikatorn innebär dock viss överlapp till indikatorn Klimatpåverkan (då byggnaders 

energianvändning ingår som en delparameter i denna indikator), men då en låg 

klimatpåverkan i princip kan uppnås genom en energitillförsel med låg klimatpåverkan, är 

det viktigt att också se till att förutsättningarna för en låg energianvändning i stadsdelen finns. 

Detta för att nyttja energin till de aktiviteter i samhället där vi har störst behov. Utöver 

bebyggelsen står transporterna i regel för en stor energianvändning i stadsdelar. Denna del 

hanteras genom indikatorn Resvanor. 

11.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå  

11.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 

I princip borde en indikator som kompletterar klimatpåverkan i systemet fokusera på att 

säkerställa att energibehovet är lågt i stadsdelen. Detta är en anledning till att exempelvis 

miljöcertifieringssystemet för byggnader Miljöbyggnad innehåller indikatorerna 

Värmeeffektbehov och Solvärmelast som ett komplement till indikatorn Energianvändning, 

där den senare baseras på energideklarationen för byggnaden. Då energideklarationen mäter 

energiprestanda baserat på uppmätt energi (om värden för detta finns) påverkas indikatorn 

inte bara av graden av energieffektiv utformning hos byggnaderna, utan också av beteendet 

hos byggnadens brukare. Denna fråga är mångårigt omdebatterad då det därmed inte är ett 

riktigt bra mått på att byggnaden utformats på ett energieffektivt sätt, vilket kan ses som den 

primära stadsbyggnadsfrågan. Denna kritik har kommit även på remissversionen av detta 

certifieringssystem. Fokus hos stadsbyggnadsaktörerna bör alltid vara att i första hand 

säkerställa att byggnader har ett lågt energibehov. Samtidigt påverkas den faktiska 

energianvändningen också av hur byggnader driftas och förvaltas vilket, så att säga, ingår i 

indikatorn. Att ställa krav på energiberäkningar för varje byggnad i befintliga stadsdelar har 

inte setts som praktiskt genomförbart när en hel stadsdel ska bedömas. Att utgå 

från energideklarationerna har därför valts som ett mer rationellt sätt att samla in underlag 

om energieffektivitet i byggnader. Vidare finns en poäng i att för en stadsdelscertifiering också 

ge incitament för beteendemässiga förändringar. Så som BBR definierar byggnadens 

energianvändning för närvarande räknas inte energianvändning från lokala förnybara källor 

som solceller in. Att stimulera utbyggnad av sådan lokal förnybar el är något som många 

under utvecklingsprocessens gång velat inkludera i certifieringssystemet. Genom att utgå från 

definitionen av energianvändning i energideklarationen gynnas därmed sådan utbyggnad 

genom den här indikatorn.     

Indikatorns bedömningskriterium baseras på en procentandel av total Atemp i stadsdelens 

byggnader. Andel yta ger ett bättre mått på hur energieffektiv stadsdelen är än andelen 

byggnader eftersom det annars finns en risk att exempelvis ett antal mycket stora byggnader 

inte tillhandahåller energideklaration, alternativt är undermåliga. Genom att grunda 
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indikatorbedömningen på en helhet av beståndet finns också aningen större flexibilitet i hur 

kravnivån uppnås än om kravet hade ställts per byggnad. 

Kravnivån om energiklass C för befintliga byggnader motsvarar lika med eller bättre än BBR-

kraven då klassen enligt BED (Boverket, 2007c) motsvarar 76 - 100 % av gällande BBR-krav vid 

tidpunkten då energideklarationen upprättades. Det innebär generellt att befintliga byggnader 

behöver ha vidtagit väsentliga energieffektiviseringsåtgärder för att klara kravet. Samtidigt 

kan vi se att energieffektiviseringen av befintliga byggnadsbestånd går långsamt (Holmberg 

och von Platten, 2019) trots att det i mångt och mycket är känd kunskap och teknik som kan 

användas. Energiklass B (nya byggnader) motsvarar 51 - 75 % av gällande BBR-

krav.  Kravnivån ligger i linje med certifieringssystemet Miljöbyggnad där Silvernivån för 

nyproduktion motsvarar 80% eller lägre av gällande BBR-krav då byggnaden uppförs och 

Guldnivån för befintliga byggnader motsvarar energiklass C. Svanenmärkningen har något 

lägre ställda krav. Som exempel kan nämnas att energiprestandan i de färdigbyggda 

etapperna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm ligger i storleksordningen igenomsnitt 40% 

under då gällande BBR-krav (Stockholms Stad, 2017).  

 Framför allt för stadsdelar med mycket äldre bebyggelse kan kravnivån vara svår att nå och 

av det skälet har vi valt att för denna och övriga indikatorer som bedömer enskilda byggnader 

kräva att enbart 80% av byggnadsbeståndet behöver klara kravnivån. En annan anledning till 

detta krav är att det sällan kommer vara möjligt för initiativtagaren till certifieringen att få in 

fullständig dokumentation från alla fastighetsägare i stadsdelen. 

Då BBR-krav samt klassindelningen i Lagen om energideklarationer successivt skärps är det 

enklast att låta denna indikator kopplas till lagstiftningen. Det innebär att energiklasser i 

insamlade energideklarationer för olika byggnader i stadsdelen kommer att stå för olika 

nivåer av energianvändning samt vara satta utifrån en blandning av specifik 

energianvändning och energiprestanda baserat på viktningsfaktorer vilket kan te sig 

ologiskt. Sett till hela byggnadsbeståndet i en stadsdel innebär det dock att indikatorn över tid 

styr mot ökad energieffektivisering då energideklarationerna enbart är giltiga i 10 år.  

Inhämtning av energideklarationer för byggnader i stadsdelen behöver tills vidare gå genom 

fastighetsägare. I utvecklingsarbetet undersöktes om det skulle vara möjligt att inhämta 

informationen direkt från Boverkets centrala databas över energideklarationer (Gripen) men i 

dagsläget kan dessa enbart beställas för forskningsändamål. 

11.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 2 OCH 3 

Eftersom detta är en stadsdelscertifiering bedömdes det som viktigt att indikatorn också skulle 

kunna stimulera till ett klokt och effektivt nyttjande av energiresurser också på stadsdelsnivå. 

Det bedömdes dock vara svårt att konkretisera en prestandaindikator som bedömer det 

samlade arbetet med utnyttjande av spillvärme, samutnyttjande av lokal energi, energilager, 

osv. då sådant arbete än så länge är ganska ovanligt på stadsdelsnivå. För att stimulera ökad 

kunskapsuppbyggnad inom området formulerades bedömningskriterierna för att i första 

hand bidra till kartläggning av möjligheter inom eller i nära anslutning till stadsdelen att 

samutnyttja energi. Hur sådan kartläggning skall gå till saknas det idag vedertagna metoder 

för men instruktionen här har utvecklats i dialog med energiföretag med viss erfarenhet inom 

området. För att öka möjligheterna till att identifierade åtgärder ska kunna realiseras ingår 

även ett bedömningskriterium om att identifiera de aktörer som behöver samverka för att få 

till stånd åtgärder. Erfarenheten säger att ett engagemang och samverkan mellan de många 

olika aktörer som verkar i en stadsdel är centralt för att få till stånd denna typ av åtgärder.  
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12. Klimatpåverkan 

12.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar med låg klimatpåverkan.  

12.2 Motivering till att ha indikatorer för klimatpåverkan 
Att minska samhällets klimatpåverkan är en central överlevnadsfråga. I klimatavtalet som 

undertecknades av nästan 200 länder i Paris 2015 (COP21) sattes målet att begränsa den 

globala uppvärmningen till ”klart under” 2 grader Celsius och eftersträva 1,5 grader. En 

rapport som IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tagit fram för att 

dokumentera konsekvenserna av 1,5 graders målet, pekar på att radikala livsstilsförändringar 

och omvälvande omställningar av samhället är nödvändiga för att nå målet (IPCC, 2018). 

Bygg-och anläggningssektorns klimatpåverkan beräknas motsvara ca 21 miljoner ton CO2-

ekv. per år inklusive import och indirekta effekter och exklusivt uppvärmning, vilket är i 

samma storleksordning som de totala utsläppen från Sveriges inrikestransporter (Boverket, 

2016). Nära hälften av utsläppen kommer ifrån importerade varor och tjänster (Ibid.). 

Bygg och anläggningssektorn har, i linje med Sveriges ambition att bli klimatneutral 2045, 

antagit en färdplan med olika delmål mot en klimatneutral värdekedja i bygg- och 

anläggningssektorn 2045, dvs. från ett konsumtionsperspektiv (Fossilfritt Sverige, 2018).  

Insikten om behovet av att inte bara arbeta med att minska territoriella utsläpp utan också 

styra mot minskad klimatpåverkan i ett konsumtionsperspektiv, har under senare år vuxit sig 

starkare inte minst ibland landets kommuner.  

12.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå  
Indikatorn för klimatpåverkan innehåller 6 delindikatorer som syftar till att “täcka in” en stor 

andel av klimatpåverkan kopplat till en stadsdel, men utan att det skall bli en alltför stor 

arbetsinsats att göra bedömning för indikatorn. 

Utformningen av bedömningskriterierna utgår från en genomgång av flera olika angreppssätt 

för att göra en LCA-beräkning för en stadsdel samt försök att definiera “klimatneutrala” 

stadsdelar, för att prioritera hur systemgränserna för indikatorn skulle sättas. Enligt en 

översikt av Lotteau et al. (2015) över 21 livscykelanalysstudier på stadsdelsnivå finns 

huvudsakligen fyra olika delområden av den byggda miljön som helt eller delvis täcks in av 

studierna: byggnader, runt byggnader omgivande områden (byggnadsmaterial för vägar, 

parker, etc., energi för utomhusbelysning etc..), nätverk (el, vatten, fjärrvärme) och mobilitet.  

Bastos et al. (2016) listar också flera studier som dessutom tar hänsyn till invånarnas 

konsumtion (semesterresande, möbler etc.), även Sudmant et al. (2017) visar att 

växthusgasutsläppen till stor del är orsakade av vårt konsumtionssamhälle. Den energi och de 

utsläpp som behövs för att producera varor som konsumeras och tjänster som utförs har ofta 

sitt ursprung i andra delar av världen och produceras i helt andra förhållanden än i 

västvärlden. Vi har därför valt att även inkludera den klimatpåverkan som härstammar från 

stadsdelens invånarnas privata konsumtion. 

Indikatorn landade i att hantera sex bedömningskriterier. Anledningen till denna uppdelning 

är att de olika delområdena i dagsläget behöver hanteras på olika sätt på grund av vem som 

har tillgång till data och i vilken utsträckning data finns. Bedömningskriterierna 1-4 fokuserar 
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på klimatpåverkan kopplad till stadsdelens byggnader (byggskedet samt energianvändning 

vid drift av byggnader och lokaler). Här finns förhållandevis goda möjligheter att få fram 

information om utsläpp och mer vikt har därför lagts på detaljer för dessa 

bedömningskriterier samt instruktioner kopplade till dem. Bedömningskriterium 5 fokuserar 

på offentlig konsumtion som inkluderar produktion, drift och underhåll av vägar, parker, 

infrastruktur, etc. som inte är byggnader. Detta inkluderar även offentlig konsumtion av el i 

byggnader (som inte är fastighetsel) samt livsmedel, som båda vanligen är stora poster 

avseende klimatpåverkan från offentlig konsumtion. Bedömningskriterium 6 behandlar 

slutligen klimatpåverkan kopplat till invånarnas konsumtion för att också stimulera ökad 

medvetenhet och åtgärder, då det handlar om så pass stora utsläpp. 

Mobilitet täcks i certifieringssystemet in av indikatorn Resvanor som också innehåller 

kravnivåer för en stadsdel. Frågan berörs dock även här i både offentlig och privatkonsumtion 

(bränslen och fordon) samt avseende klimatpåverkan kopplat till produktion av infrastruktur 

för transporter, men då utan kravnivå.  

Som alternativ kunde förenklade indikatorer (till exempel graden av förnybar 

energianvändning i stadsdelen) kunnat användas för att bedöma klimatpåverkan. Genom att 

basera indikatorn på beräkningar av klimatpåverkan kan det bidra till att tackla 

klimatutmaningen genom ökat lärande och kunskap om vad som är stora och små utsläpp i en 

stadsdel och vad som därmed bör prioriteras att finna förbättringsåtgärder för. Samtidigt 

ligger fokus på några viktiga poster för att ändå begränsa arbetet att bedöma indikatorn. För 

några delposter ställer certifieringen krav på maximala nivåer av växthusgasutsläpp, då det 

finns mer erfarenhet hos stadsbyggnadsaktörer att beräkna klimatpåverkan för just dessa 

delposter. Samtidigt kan dessa kravnivåer komma att behöva justeras när mer referensvärden 

har samlats in.  

Indikatorn klimatpåverkan syftar till att följa upp det övergripande hållbarhetsmålet om 

“ingen negativ klimatpåverkan”. Denna målformulering för tankarna till begreppet 

klimatneutralitet som på senare år blivit allt mer populärt att använda. Samtidigt är det 

mycket svårt att definiera vad en klimatneutral stadsdel skulle vara. Indikatorn fokuserar 

därför på att i första hand stimulera att faktiska utsläpp minskas. I arbetet övervägdes dock att 

låta indikatorn också ta hänsyn till lösningar för koldioxidupptag i stadsdelen. Stadsbyggnad 

påverkar kollagret i mark och vegetation genom ändrad markanvändning (genom exempelvis 

bebyggda ytor, nya eller ändrade grönytor, fler eller färre träd). Biokol är en ny produkt för 

lagring av kol med flera användningsområden i den byggda miljön, främst som 

dagvattenfilter och/eller odlingssubstrat samt eventuellt som byggnadsmaterial. Detta är en 

klimatpåverkan (positiv eller negativ) som borde inkluderas om man utvärderar 

klimatpåverkan i stadsdelar som stadsbyggandet kan påverka. Standarder och etablerade 

metoder för hur detta ska göras är dock under uppbyggnad, vilket gör det svårt att på ett 

vetenskapligt säkrat sätt uppskatta hur mycket kolinlagring man kan tillgodogöra sig för 

denna typ av åtgärder. I denna version av certifieringssystemet ingår därför inte någon modell 

för att tillgodogöra sig kolinlagring. Detta kan dock komma att läggas till i den fortsatta 

utvecklingen av certifieringen. 

Som tidigare nämnts finns en del initiativ till att göra beräkningar av klimatpåverkan för hela 

stadsdelar. Det har dock bedömts som alltför komplicerat att göra en sammanhängande 

beräkning av alla klimatpåverkande poster i en stadsdel. Risken är att det blir för 

övergripande och för stor användning av schabloner, så att klimatbesparande åtgärder som 

genomförts ändå inte blir synliga i beräkningen. Därmed fokuserar indikatorn på noggrannare 
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beräkningar för några viktiga poster. 

12.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 OCH 2 - BYGGSKEDET 

Byggskedets klimatpåverkan har lyfts som en allt viktigare fråga att hantera vid 

nybyggnation. Det är också anledningen till att Regeringen avser införa obligatorisk 

klimatdeklaration av nya byggnader från och med 2022. Boverket, på uppdrag av Regeringen, 

har föreslagit regler och en metod för att redovisa byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 

livscykelperspektiv i en klimatdeklaration (Boverket, 2018). Klimatdeklarationen följer 

indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och moduler enligt den europeiska 

standarden EN 15978, men initialt blir det obligatoriskt att redovisa byggskedet (dvs. 

råvaruförsörjning, transport och tillverkning av byggprodukter, transport till byggplats samt 

uppförande av byggnaden). De byggnadsdelars klimatpåverkan som föreslås bli obligatoriska 

att redovisa är bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar samt garage/källare. 

Beräkningen av klimatpåverkan här i Citylab följer i dessa avseenden Boverkets metod. 

Enligt bygg- och anläggningssektorns färdplan för en klimatneutral värdekedja (Fossilfritt 

Sverige, 2018), ska branschaktörerna ha kartlagt sina utsläpp till 2022 och utsläppen från 

sektorn ska visa en tydlig minskande trend 2025. I enlighet med detta föreslår vi därför att 

utsläppen från byggskedet för nya bostäder och lokaler ska kartläggas under perioden 2020-

2021 för att sedan styras mot en kravnivå från 2022-01-01. Denna första version av 

certifieringssystemet ligger fokus på nya byggnader och inte på ombyggnad. Certifieringen 

bör styra mot att befintliga byggnader byggs om snarare än rivs och att man bygger nytt, 

eftersom det är betydligt bättre för klimatet. Genom att indikatorn i nuläget inte ställer krav 

på att beräkna klimatpåverkan vid ombyggnad av byggnader, kan man se det som att kriteriet 

styr mot användning av befintliga resurser. Ett annat sätt som indikatorn kan sägas styra mot 

ökad cirkularitet är att klimatpåverkan för återbrukade material inte behöver räknas med i 

beräkningen.    

Kravnivån har satts per boende för bostadsbyggnader och per bruttoarea för lokalbyggnader. 

Genom att ta fram en beräkning per boende är indikatorn också tänkt att styra mot ökad 

yteffektivitet i nya byggnader. För lokalbyggnader är det svårare att sätta en sådan enhetlig 

enhet, då sådana byggnader kan användas för så många olika ändamål. Kravnivåerna utgår 

från tidigare studier av byggskedets klimatpåverkan för flerbostadshus (t ex Erlandsson et al., 

2018) respektive danska nybyggda kontorshus (Moncaster et al., 2019) samt ett antal 

antaganden som avser att sätta en någorlunda utmanande nivå som ändå är möjlig att uppnå. 

Det är viktigt att påpeka att denna nivå inte kan betraktas som hållbar men då det saknas 

tydligt definierade målvärden för bygg-och anläggningssektorn i linje med internationella mål 

som Parisavtalet är det att betrakta som ett första gränsvärde som successivt behöver skärpas 

och också anpassas till eventuella mer konkretiserade mål i linje med Parisavtalet.  

För bostadsbyggnader beräknades kravnivån om max 14 ton CO2e/boende baserat på följande 

antaganden. 80 % av byggnaderna antas ha underliggande garage, 75 % av stadsdelens 

bruttoarea har byggts med utsläpp motsvarande ett flerbostadshus med platsgjuten 

betongstomme och lätta utfackningsväggar (baserat på Erlandsson et al., 2018), samt 

resterande 25 % motsvarar schablonen om 400 kg CO2e/m2 bruttoarea. Per capita-nivån är 

sedan beräknad med den genomsnittliga boarean i Sverige 2017, 41 m2/person. Den 

genomsnittliga nivån på byggskedets klimatpåverkan som föreslås här ligger i linje med 

kravnivån i pilotversionen av certifieringssystemet NollCO2 (SGBC, 2018). För 

lokalbyggnader har den föreslagna nivån 290 kg CO2e/m2 bruttoarea beräknats på ett likartat 
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sätt. Den nya kontorsbyggnaden i Danmark med lägst klimatpåverkan i (Moncaster et al., 

2019) antogs motsvara 75% av byggnaderna och resterande 25% motsvarar schablonen om 400 

kg CO2e/m2 bruttoarea. Föreslagen nivå ligger då inom spannet för de nybyggda 

kontorshusen i Moncaster et al, 2019, justerade uppåt så att de också inkluderar modul A4 och 

A5. 

12.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 3 OCH 4 - DRIFT AV BYGGNADER 

För att underlätta datainsamling används data om specifik energianvändning direkt från 

indikatorn Byggnaders energianvändning. På detta sätt kan man också se det som att 

indikatorn gynnar lokal produktion av energi inom stadsdelen då klimatpåverkan för denna 

inte beräknas eftersom beräkningen baseras på köpt energi och inte använd energi. Nivåerna 

för bedömningskriterierna gällande klimatpåverkan från energianvändning vid drift av 

byggnader utgår från en specifik energianvändning om 55 kWh/m2 Atemp och år samt nordisk 

elmix och svensk fjärrvärmemedel 2015 (baserat på data i Liljenström et al., 2015), vilket ger 

cirka 6 kg COe2/m2. Val av elmix vid beräkning av klimatpåverkan från el har  tagits med 

utgångspunkt i ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till faktisk export och import av el från 

och till Sverige, därför används emissionsfaktor beräknad enligt Joint Research Centre i EU:s 

metod (Moro och Lonza, 2018) eller emissionsfaktor för el märkt med Bra Miljöval om avtal på 

detta finns. Däremot kan inte ursprungsmärkt el åberopas då det efter diskussioner med 

experter inte har bedömts kunna ge tillräcklig garanti för att elen förnybar eller kunna påverka 

utvecklingen av elsystemet mot högre andel förnybart. På likartat sätt används 

emissionsfaktor för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme som baseras på ett 

livscykelperspektiv för relevant fjärrvärmeleverantör eller för Bra Miljöval fjärrvärme om 

avtal på detta finns. Emissionsfaktorer per energikälla ska överensstämma med de som anges 

av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2019d).  

För bostadsbyggnader har kravnivån återigen satts per boende för att på så sätt inte enbart 

låta indikatorn styra mot minskad energianvändning samt mer fossilfria energislag, utan 

också styra bort från överdimensionerade boytor.  

12.3.3 BEDÖMNINGSKRITERIUM 5 - OFFENTLIG KONUMTION 

Den offentliga konsumtionen kan enligt bygg-och anläggningssektorns färdplan för en 

klimatneutral värdekedja (Fossilfritt Sverige, 2018) bli en motor till klimatomställningen. Den 

offentliga konsumtionen och investeringarna (både offentliga och privata) stod för 12% 

respektive 25% av de totala utsläppen från svensk konsumtion (Palm et al., 2019). Av 

investeringarna är dock merparten (85%) privata investeringar. Även om utsläppen från 

offentlig konsumtion och offentliga investeringar är relativt låga jämfört med den privata 

konsumtion och investeringar så är rådigheten för svenska kommuner stor.   

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2019), står nio inköpskategorier för hälften av 

klimatpåverkan från svenska kommuner. Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet 

fokuserar i denna första version på några av dessa: drivmedel, livsmedel, verksamhetsel samt 

infrastrukturinvesteringar. Fokus ligger på kommunernas offentliga konsumtion och inte 

landsting, då sjukhus lokaliserade i en stadsdel i regel nyttjas av många fler än stadsdelens 

invånare. Kraven gäller även kommunalt upphandlad verksamhet, vilket innebär att även 

privata skolor ska redovisa klimatpåverkan från mat och verksamhetsel.  

För detta bedömningskriterium har ingen kravnivå satts. Detta beror dels på att det är orimligt 

att försöka hitta en sådan kravnivå då stadsdelar kan se så olika ut. I så fall skulle någon form 
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av basnivå av offentlig verksamhet i en stadsdel behöva definieras vilket i nuläget bedöms 

som för komplicerat. En annan anledning är att det kommer att vara svårt att göra den 

föreslagna kartläggningen och i brist på vedertagna metoder bedöms beräkningarna kunna 

göras på många olika sätt. Reliabiliteten är därmed så pass låg att det skulle riskera att sänka 

trovärdigheten om en kravnivå sattes. Bedömningskriteriet är istället med för att styra mot 

ökad förståelse för vad som är stora och små utsläpp och för att hitta möjliga 

förbättringspotentialer för de olika delposterna vad gäller klimatpåverkan, som en stadsdel 

kan arbeta med successivt genom att jämföra med sig själv. 

12.3.4 BEDÖMNINGSKRITERIUM 6 - PRIVAT KONSUMTION 

Även om stadsbyggnadsaktörernas rådighet är begränsad vad gäller den privata 

konsumtionen är det viktigt att kartlägga klimatpåverkan från konsumtionen för att ge en mer 

balanserad bild av vad en hållbar stadsdel är. Det kan vara ett första steg för en kommun eller 

annan aktör för att sedan initiera projekt i stadsdelen för att uppmuntra till en mer hållbar 

konsumtion (så som i exempelvis Hökarängen i Stockholm, se Axelsson et al., 2015) samt för 

att uppmärksamma invånarna om den klimatpåverkan deras konsumtion ger upphov till. På 

likartat sätt som för offentlig konsumtion har det bedömts som orimligt att i nuläget sätta en 

kravnivå kopplat till privat konsumtion, både på grund av begränsad rådighet och på grund 

av att beräkningsmetoden inte är tydligt fastlagd. Istället är syftet att stimulera ökat arbete för 

en mer hållbar konsumtion genom en ökad kunskap om konsumtionens klimatpåverkan.  

13. Biologisk mångfald 

13.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar där den biologiska mångfalden och naturvärden bibehålls och utvecklas 

ur ett ekosystemperspektiv.  

13.2 Motivering till att ha en indikator för biologisk mångfald 
Förlusten av biologisk mångfald är ett problem över hela världen och pekas tillsammans med 

klimatförändringar ut som en av de grundläggande planetära gränserna som ger 

förutsättningar för att andra gränser ska uppnås (Steffen et al., 2015). Vikten av att hejda 

förlusten av biologisk mångfald lyfts också i flera mål i Agenda 2030, särskilt mål 15 

Ekosystem och biologisk mångfald (Regeringskansliet, 2016). Byggandet av städer påverkar 

dessutom ofta ekologin och med växande städer kommer därför också påverkan på den 

biologiska mångfalden att riskera att växa om inte särskild hänsyn tas till frågan (Grimm et al., 

2008). 

13.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
Att kräva att stadsdelar inte ska påverka den biologiska mångfalden negativt är problematiskt 

eftersom alla urbana miljöer någon gång varit natur. Vissa stadsdelar har funnits länge medan 

andra är helt nya, men oavsett ålder på stadsdelen kan man argumentera för att det varit 

bättre för den biologiska mångfalden om de inte byggts alls. Det hade därför varit orimligt att 

jämföra stadsdelen med det som fanns på platsen innan det var stad. 

Att ställa krav på att varje stadsdel ska ha en viss biologisk mångfald sågs inte heller som 

rimligt eftersom olika stadsdelar har helt olika förutsättningar som påverkar ekologi och 

biotoper. 
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13.3.1 BEDÖMNINGSKRITERIUM 1 - NATURVÄRDESINVENTERING 

Utgångspunkten för indikatorn är att bygga vidare på kraven i Citylabs övriga certifieringar 

vad gäller planering och genomförande. Kraven vid planeringen av stadsdelar bygger på att 

en Naturvärdesinventering (NVI) enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014), vilken genomförs innan 

nybyggnad startar för att identifiera om och var naturvärden finns. Ytor med högsta värde 

(naturvärdesklass 1) ska hanteras så att de inte påverkas negativt medan ytor med 

naturvärdesklass 2 och 3 får påverkas om förändringen kan motiveras utifrån andra 

hållbarhetsaspekter och alternativa platser utvärderats, samt att förlusten av naturvärden 

kompenseras så att ingen nettoförlust uppstår.  

Genom att sedan genomföra en uppföljande NVI ligger fokus på att utvärdera om de 

värdefulla ytorna över tid har behållit sitt värde eller kompenserats på ett bra sätt. På så sätt 

befäster den första NVI en utgångspunkt för naturvärdena i området som inte får försämras. 

Historiska skulder från tidigare tas alltså inte hänsyn till utan fokus är att behålla den 

biologiska mångfalden från och med då. 

Det är dock inte alla stadsdelar som gjort NVI. Om inte liknande kunskap finns att tillgå för 

stadsdelens senaste utveckling görs då en ny NVI som definierar vilka naturvärden som inte 

får försämras framöver. Därför kommer det vid vissa certifieringar endast ha skett en NVI 

utan att en bedömning har kunnat göras om utvecklingen av den biologiska mångfalden är 

tillräcklig. Att kräva två NVI med viss tid mellan för att få en certifiering har bedömts vara för 

tidskrävande och inte följa principen om att göra systemet praktiskt. Istället kommer 

naturvärdena att följas upp tillsammans med alla andra hållbarhetsfrågor när hela 

certifieringen av stadsdelen uppdateras (se beskrivning av certifieringsmodellen ovan). Med 

andra ord kan det vid en första certifiering av en stadsdel räcka att en NVI har genomförts 

men vid en uppdatering görs också en bedömning om naturvärden har bibehållits eller 

utvecklats. 

Att använda sig av standarden SS 199000:2014 för NVI har varit viktigt för att utnyttja 

metoder för kartering av biologisk mångfald som redan används. Det gör att 

certifieringssystemet följer principen om att vara praktiskt. Samtidigt är standarden viktig för 

att även följa principen om vetenskaplighet och särskilt underprincipen om reliabilitet genom 

att den ökar chansen för likvärdiga bedömningar över tid. Något som är särskilt svårt vid 

kvalitativa indikatorer.  

För att inte NVI:en ska utföras på en alltför övergripande nivå, specificeras i manualen på 

vilken lägsta detaljeringsgrad inventeringen ska genomföras samt att den ska inkludera 

tillägget om värdeelement. Definitionerna är hämtade från standarden SS 199000:2014 för NVI. 

Upplägget på indikatorn gör att den geografiska avgränsningen av NVI blir viktig eftersom 

viktiga naturvärden i en ytterkant av stadsdelen kan exkluderas med en för snäv avgränsning. 

Här är tanken att själva avgränsningen av stadsdelen som man ansöker om certifiering för inte 

ska kunna göras på ett sådant sätt att viktiga naturvärden exkluderas.  

Naturvärden i och kring stadsdelen kan påverkas av aktiviteter som sker utanför stadsdelen. 

NVI gäller dock bara arter som är beroende av den aktuella naturmiljön som finns på platsen 

och inte de som snarare påverkas av exempelvis jakt eller sjukdomar. Inventeringen och 

bedömningen för certifieringen behöver därför ta viss hänsyn till vad som påverkat 

förändringar i artförekomster.  

Om en NVI identifierar att naturvärden förloras är tanken att stadsdelen ska kunna sätta in 

åtgärder för att höja värdena igen. Certifieringen kan då godkännas när det vid ytterligare 
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NVI kan bekräftas att naturvärdena är återställda. Det är här viktigt att certifieringen 

fokuserar på effekterna av åtgärderna, alltså att värdet har återställts. Certifieringssystemet är 

inte tänkt att bedöma om planerade åtgärder kommer vara tillräckliga för att uppnå värdet i 

framtiden. Detta prestandafokus är viktigt för certifieringsmodellen och prioriteringen av hög 

validitet. 

13.3.2 BEDÖMNINGSKRITERIUM 2 - SPRIDNINGSSAMBAND 

I utvecklingen av Citylab har det bedömts att den biologiska mångfalden i stadsdelar också 

måste inkludera ekologiska spridningssamband. För kartering av ekologiska 

spridningssamband finns dock ingen utarbetad standard, varför Citylab över tid behöver 

arbeta för att skapa en praxis för hur denna ska genomföras. Alternativa sätt att utvärdera 

spridningssamband än genom en kvalitativ bedömning har inte hittats. I manualen anges 

tillsvidare vad som ska beaktas i en spridningsanalys.  

Om spridningssamband saknats vid den första analysen, ska sådana ha skapats utifrån 

omgivningens behov till uppföljningen. Detta för att ge incitament till förbättringar och för att 

en stadsdel inte ska sakna viktiga spridningsvägar år efter år. Om en analys av 

spridningssambanden identifierar att samband har förlorats är tanken att stadsdelen ska 

kunna sätta in åtgärder för att höja värdena igen. Certifieringen kan då godkännas när det vid 

ytterligare analyser kan bekräftas att spridningssambanden är återställda. Det är här viktigt att 

certifieringen fokuserar på effekterna av åtgärderna, och inte bedömer åtgärderna i sig. 

14. Dagvattenrening 

14.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar där dagvattnet inte förorenar recipienten. 

14.2 Motivering till att ha en indikator för dagvattenrening 
När regnvatten rinner genom staden för det med sig föroreningar till de vattendrag, sjöar och 

hav där det slutligen hamnar (Naturvårdsverket, 2017a; Göbel et al., 2007). Föroreningarna 

som vattnet tar med sig är flera, och särskilt tillförseln av flertalet metaller till sjöar och 

vattendrag har sina viktigaste källor i dagvattnet (Naturvårdsverket, 2017a), men 

föroreningarna utgörs också av fosfor, kväve, Ftalater, partiklar, bensen med mera. Exakt vilka 

föroreningar som finns i dagvattnet och i vilka mängder beror helt på vilka typer av ytor som 

vattnet rinner över, till exempel hur mycket trafik som är på vägarna och vilket material som 

taken är gjorda av (Naturvårdsverket, 2017a; Göbel et al., 2007). Beroende på var 

föroreningarna sedan hamnar kan de ge olika påverkan på miljön beroende på arters 

känslighet mot olika typer av föroreningar. Vissa organiska ämnen som t ex bensen är giftiga 

för vattenlevande organismer även i låga koncentrationer och tungmetaller kan vara toxiska 

för både människor och djur (Naturvårdsverket, 2017a). 

Sverige har både miljömål och miljökvalitetsnormer för dagvattnet. Miljömålen är satta efter 

vad samhället ska sträva efter att uppnå medan miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg 

som en del i uppfyllanden av Europadirektiv 2000/60/EG (Naturvårdsverket, 2011). Även 

inom Agenda 2030 finns det mål om att minska föroreningarna i vatten, särskilt mål 3.9 och 6.3 

(Regeringskansliet, 2016). Trots detta renas uppskattningsvis enbart 8% av dagvattnet i tät 

bebyggelse (Naturvårdsverket, 2017a) och därför behöver Citylab styra mot att fler 

stadsmiljöer renar dagvattnet. 
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14.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
För formuleringen av en indikator vad gäller rening av dagvatten finns tyvärr inga nationella 

riktlinjer för vad som är ”tillräcklig” rening av dagvatten att utgå ifrån. Detta på grund av att 

rening av dagvatten på många sätt är en svårhanterlig fråga. Dels handlar det om de fysiska 

förutsättningarna, som att reningen är svår att mäta på ett tillförlitligt sätt, och dels handlar 

det om samhällets struktur runt frågan, där regler för dagvattnet är uppdelat i olika 

bestämmelser som miljöbalken, Plan och bygglagen samt Naturvårdsverkets föreskrifter 

(Naturvårdsverket, 2017a). 

Eftersom det saknas nationella riktlinjer arbetar olika kommuner på olika sätt vad gäller 

kravställning på rening av dagvatten. Skillnaden mellan hur kommuner hanterar frågan är 

dock ganska naturlig eftersom behovet av att rena dagvattnet styrs av lokala förutsättningar 

vad gäller både recipientens känslighet och dagvattnets föroreningsgrad.  

Med denna utgångspunkt har vissa kommuner, till exempel Tyresö kommun, ställt upp en 

matris som anger hur mycket rening som ska ske av dagvattnet beroende på föroreningshalt 

och recipientens känslighet. Ju känsligare recipient och högre föroreningsgrad desto mer 

rening och tvärt om. Låg känslighet på recipient men samtidigt hög föroreningsgrad ger att 

dagvattnet ändå ska renas. Vilken rening som ska ske för olika kombinationer av känslighet 

och föroreningsgrad definieras sedan kvalitativt (Tyresö kommun, 2009).  

Det finns också exempel på ansatser till att skapa generella och mer kvantitativa definitioner 

av reningskrav på dagvatten, t ex genom den så kallade riktvärdesgruppen (Jacobs et al., 

2009). Denna grupp tog fram ett förslag på kvantifierade riktvärden för olika föroreningar som 

dock aldrig officiellt antagits. Däremot har Järfälla kommun arbetat fram riktvärden som är 

uppbyggda på liknande sätt, men som är unika för varje recipient i kommunen. Kommunen 

delas således in i fem avrinningsområden vilka har olika krav för olika föroreningar eftersom 

vattnet har olika recipienter (Järfälla kommun, 2016). Problemet med denna typ av riktlinjer är 

att de är svåra att följa upp eftersom det är svårt att med tillräcklig tillförlighet mäta 

föroreningshalten i dagvattnet (Naturvårdsverket, 2017a). 

Formuleringen av kraven i Citylab bygger istället på de riktlinjer som tagits fram för 

Stockholms stad (Stockholm stad, 2016). Dessa riktlinjer bygger på ett arbete att utvärdera sex 

olika potentiella mått på rening av dagvattnet (Andersson et al., 2016). Argumenteringen i 

detta arbete bygger till stor del på samma principer som utvecklingen av Citylab vilket gör det 

intressant att följa (validitet, reliabilitet och enkelhet). Till exempel anses mätning av 

riktvärden för kostnadsdrivande och att reglera att viss andel av ytan avsätts för rening anses 

riskera att styra mot fel typ av lösningar. I enlighet med argumenten i Andersson et al. (2016) 

följer därför Citylab Stockholms stads (2016) sätt att ställa upp riktlinjer för 

magasineringsvolym och rening av dagvatten. Det har bedömts ge tillräckligt fokus på 

prestanda genom att öppna för olika sätt att lösa reningen, utan att blir för kostnadsdrivande 

vilket mätningar i fält bedömdes vara. För att inte skapa parallella krav i kommuner som 

exempelvis Järfälla där riktlinjerna ser annorlunda ut är dock utgångspunkten att, om det 

finns krav på rening för den specifika platsen ska dessa gälla i första hand. Detta för att 

området ska vara byggt efter de lokala förutsättningarna i första hand men om det inte finns 

några riktlinjer kunna stödja sig i Citylab. 

Vad gäller kravnivån för indikatorn hölls en diskussion med både Stockholm Vatten och 

Avfall samt Stockholm stad om de riktlinjer de satt upp. Kravet som gäller i Stockholm om att 

kunna magasinera och rena 20mm bygger på beräkningar för vissa sjöar och vattendrag i 
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Stockholmsområdet. Genom att Stockholm har känsliga recipienter samt en hög 

föroreningsgrad behöver mer än 90% av nederbörden renas. 20 mm får därför ses som en 

relativt hög ambitionsnivå. För att inte ställa för låga krav i andra delar av landet (där lokala 

krav saknas) sätts det generella kravet i Citylab också till 20mm. Där detta krav innebär en 

onödigt hög ambition skapas incitament att skapa lokala riktlinjer. Kravet gäller endast 

nybygga ytor eftersom det inte alltid är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga om i 

befintliga stadsdelar med avseende på detta, utan snarare satsa på mer rening där det ändå 

ska byggas om (Andersson et al., 2016; Naturvårdsverket, 2017a). 

Till kravet på magasinering ställer Citylab krav på att reningen ska vara mer långtgående än 

vid sedimentation, vilket följer kraven som Stockholms stads (2016) ställer. Detta krav handlar 

om att all förorening inte renas ur vattnet vid sedimentation utan kräver infiltration genom 

mark, kemisk fällning/inbindning eller skörd av (odlad) biomassa (Andersson et al., 2016). 

Eftersom det idag ofta inte görs någon strukturerad uppföljning av om det som byggs har 

avsedd funktion för rening (Naturvårdsverket, 2017a), ingår krav på sådan kontroll i fält. 

Syftet är sedan att indikatorn ska vara ett skäl till att följa upp att det som krävs för att följa 

kraven faktiskt byggs och förvaltas så att tilltänkt funktion uppnås. 

15. Översvämningsrisker 

15.1 Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar där byggnader inte skadas vid översvämning.  

15.2 Motivering till att ha en indikator för översvämningsrisker 
Ökande risker för översvämningar i Sverige uppmärksammades särskilt i den så kallade 

Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 (SOU, 2007:60). I denna utredning identifierades 

också ett behov av vidare insatser för att inte riskera stora samhällsekonomiska risker i 

framtiden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan dess genomfört 

modellberäkningar av översvämningsrisker vid ett flertal sjöar och längs vattendrag runt om i 

Sverige utifrån scenarier om ett framtida förändrat klimat (MSB, 2019). Riktlinjer för hantering 

av översvämningsrisker för hav och skyfall har också utvecklats. I hanteringen av 

översvämningsrisker har stadsplanering en nyckelroll och kommuner ska enligt PBL planera 

placeringen av byggnader så att översvämningar undviks (Boverket, 2018; Länsstyrelserna, 

2012).  

15.3 Motivering till indikatorns krav och kravnivå 
För att utvärdera risken för översvämning har tre olika typer av översvämningar inkluderats: 

hav, sjöar och vattendrag, samt skyfall. 

Vad gäller översvämningsrisken från havet spelar det stor roll var i landet man befinner sig 

(SOU, 2007:60; Nerheim et al., 2017). Dels beroende på landhöjningen men också mer lokala 

skillnader utifrån möjligheten för vinden att trycka upp havsnivån, så kallad stormflod 

(Nerheim et al., 2017). Hur högt ovanför nuvarande medelvattenytan som byggnader bör 

placeras beror därför mycket på lokala förutsättningar. Att kräva att varje stadsdel som är 

belägen vid havet gör en egen modellering av dessa risker vore dock resurskrävande för den 

som söker om certifiering. För att följa principen om ett praktiskt certifieringssystem har 

ambitionen istället varit att ansluta sig till de lokala krav som sätts av respektive länsstyrelse. 

Efter genomgång av länsstyrelsernas krav (exempelvis Länsstyrelsen Stockholm (2015); 
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Länsstyrelsen i Skåne län (2012); Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2014)) blev det tydligt 

att dessa ser så pass olika ut att det bästa vore att direkt hänvisa till de krav som gäller i 

respektive län. På det sättet följer kraven i Citylab också med när rekommendationer ändras 

utifrån att kunskapsnivån om det framtida klimatets påverkan på havsytan ändras. I vissa fall 

har kommuner egna rekommendationer för höjd över havet, dessa kan då vara satta lägre 

eftersom det ofta berör mark med attraktiva lägen. För att främja resiliens och 

klimatanpassade stadsdelar förhåller sig Citylab till länsstyrelsernas nivåer så långt de har satt 

sådana. Om det inte finns rekommendationer från länsstyrelserna gäller kommunala krav.  

Risken för översvämningar från vattendrag och sjöar beräknas fram för varje enskild plats. 

Skillnaden mot havsöversvämningar är att rekommendationer från länsstyrelsernas definieras 

utifrån återkomsttiden på flödet/sjövattennivån snarare än meter över nuvarande 

medelvattenståndet, som ofta används för havet. Vilken återkomsttid som ska gälla som krav 

vid certifiering baseras på en genomgång av de rekommendationer som myndigheterna ger. 

Även om dessa rekommendationer kan var uppbyggda på flera olika sätt (se exempelvis 

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län 2011; Länsstyrelsen i Skåne län 2012; 

Länsstyrelserna Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, 2015; Länsstyrelsen 

Dalarnas län 2017) anger flera länsstyrelser att all ny sammanhållen bebyggelse ska placeras 

ovanför ”högsta beräknade nivå”, vilket motsvarar ett flöde eller vattennivå med extremt lång 

återkomsttid. Det är också samma nivå som anges i förslag till allmänna råd enligt en 

vägledning från (Boverket, 2018) om tillsyn av hur kommuner hanterar översvämningsrisker. 

Detta gör det också möjligt att använda MSB:s modellberäkningar (MSB, 2019) vilket gör 

indikatorn mer praktisk genom att nya modellberäkningar inte alltid behöver göras.  

För översvämning vid skyfall sammanställdes också de rekommendationer som länsstyrelser 

anger vad gäller vilken återkomsttid som en stadsmiljö ska klara av. I flera fall beskrivs 

hanteringen mer översiktligt och att man ska ta hänsyn till de risker som kommer med ett 

förändrat klimat, till exempel i enlighet med det som anges i Länsstyrelserna (2012). I vissa fall 

finns mer konkretiserade krav (se till exempel: Länsstyrelsen i Stockholms län & 

Länsstyrelserna i Västra Götalands län, 2018; Länsstyrelsen i Skåne län, 2012). Även Boverket 

(2018) diskuterar detta i sin vägledning om tillsyn av hur kommuner hanterar 

översvämningsrisker. När en kvantitativ rekommendation anges används i ovan källor 100-års 

återkomsttid, vilket Citylab därför också anger.  

För modellberäkningarna av översvämningsrisker vid sjöar, vattendrag och skyfall skulle 

manualen för certifieringen kunna ange fler detaljer för hur beräkningarna ska genomföras. 

Istället görs hänvisning till MSB (2014) och MSB (2017) som är vägledande dokument som följs 

i branschen. Denna hänvisning görs för att hålla texten i manualen enkel och öppna för att 

branschstandarder kan ändras utan att manualen behöver göra det. För vissa avväganden där 

MSB (2014) och MSB (2017) inte anger hur man bör göra, t ex angående utsläppsscenarier fram 

till år 2100, anges i certifieringsmanualen vad som gäller i Citylab.   

För att certifieringen ska gälla den bebyggda miljön och inte endast datormodellen ingår det i 

indikatorn att översvämningsreglerande åtgärder som finns med i datormodellerna ska följas 

upp i den fysiska stadsdelen. Detta är en typ av uppföljning som inte är särskilt vanlig 

eftersom olika aktörers roller i en sådan uppföljning inte är helt självklar. Däremot är sådan 

uppföljning viktig för att säkerställa att den bebyggda miljön följer datormodellerna. 

Alternativ som diskuterats i utvecklingen av Citylab har varit angående möjligheten att testa 

kapaciteten hos exempelvis gröna tak vad gäller både fördröjning och rening av dagvatten. 

Hur en sådan uppföljning skulle gå till och hur man tekniskt och praktiskt skulle göra det är 
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dock oklart. Därför ingår i kravet för Citylab att dessa typer av åtgärder ska kontrolleras att de 

faktiskt finns på plats och kan antas ha tilltänkt funktion. Det handlar alltså om en 

övergripande och kvalitativ bedömning för att säkerställa att ambitionerna från planeringen 

av en stadsdel har efterföljts. 

Motiveringar för andra krav i 
certifieringen 
Platsspecifika indikatorer 

Syfte 
Syftet är att premiera stadsdelar som gör hållbarhetsarbetet relevant och förankrat hos invånare och 

lokala aktörer. 

Motivering till att ha med platsspecifika indikatorer 
Ovan angivna generella indikatorer täcker in de viktigaste hållbarhetsfrågorna som alla 

stadsdelar måste arbeta med. Det finns dock för varje stadsdel viktiga hållbarhetsfrågor som 

inte finns listade bland dessa indikatorer. Det kan gälla särskilda kulturhistoriska värden, 

problem med dricksvattenbrist, ras och skredrisker, sociala utmaningar eller annat som utifrån 

de särskilda lokala förutsättningarna bör lyftas i hållbarhetsarbetet. Att kräva att det tas fram 

platsspecifika indikatorer för varje certifierad stadsdel är därför en viktig del i att skapa ett 

heltäckande certifieringssystem. 

Vidare är de platsspecifika indikatorerna är ett sätt göra det möjligt att kombinera Citylabs 

certifiering med lokala mål som redan finns. Det kan vara mål som tagits fram i och med 

stadsutvecklingsprojekt, hållbarhetsmål för fastighetsägare eller kommunala mål till exempel. 

På detta sätt blir inte Citylab något vid sidan av resterande hållbarhetsarbete utan kan bli en 

del av det arbete som sker ändå. 

Motivering till indikatorns krav 
Kraven för de platsspecifika indikatorerna fokuserar hel på hur dessa tagits fram och inte hur 

stadsdelen presterar enligt dem. För att säkerställa att indikatorerna som väljs är relevanta och 

signifikanta för den lokala kontexten ingår krav på involvering av lokala aktörer och invånare. 

Detta krav är även med för att öka ägarskapet av hållbarhetsarbetet hos de lokala aktörerna. 

För att se till att arbetet med de platsspecifika indikatorerna har implementerats vid 

tidpunkten för certifieringen ingår också krav på att en målnivå satts upp, att 

mätning/utvärdering enligt indikatorerna skett samt att framtida ansvarig för uppföljning är 

utsedd. 

Det sker i denna första version av certifieringssystemet ingen bedömning av hur stadsdelen 

presterar enligt de platsspecifika indikatorerna. Det är krav som kan komma till i framtiden 

utifrån hur certifieringssystemet ska utvecklas. 
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Enkät 

Motivering till enkät som bedömningsmetod 
I utvärderingen av ett antal av indikatorerna i certifieringssystemet skall eller kan 

enkätundersökning användas som utvärderingsmetod. Genom att fråga de som bor och 

verkar i stadsdelen om direkta upplevelser av området finns möjligheten att utvärdera faktisk 

hållbarhetsprestanda. Det ger också en möjlighet att följa upp genomförda åtgärder, 

utformning av platser, etc. som kan ge en viktig återkoppling och därmed bidra till lärande för 

de aktörer som varit involverade i planeringsprocessen av ett nytt eller upprustat område.  

Samtidigt finns också flera svårigheter med enkät som metod. Det innebär en kostnad både för 

den som vill certifiera och för dem som skall svara på frågorna. Att nå tillräcklig 

representativitet i svarsunderlaget kan vara svårt och det kan lätt bli en snedvridning i 

svarsunderlaget. Exempelvis har ofta socioekonomiska förhållanden samt upplåtelseform 

betydelse för hur man svarar på enkäter. Vilka som väljer att svara kan också orsaka bias i 

underlaget. Sammantaget sågs det dock som nästan självklart att ändå basera en del av 

certifieringen på hur människor som bor och verkar i området faktiskt upplever det. Om inte 

människor som bor i området exempelvis upplever att de kan känna sig trygga där, kan det då 

certifieras? 

Motivering till krav för genomförandet av enkäten 
De frågor som skall användas vid utvärdering med hjälp av enkät har samlats i ett dokument 

som kan användas som en enskild enkät rakt av. Exempelvis förekommer enkätanvändning 

på kommun- eller kommundelsnivå för att samla underlag för samhällsutvecklingen i 

kommunen och hur nöjda kommuninnevånarna är. Sådan information samlas exempelvis i 

kommun- och landstingsdatabasen Kolada.  Det finns dock ingen samordnad enkät som 

nyttjas för insamling av dessa data. Det finns också mer tematiska enkäter som innehåller 

frågor av intresse för Citylab certifierings av en stadsdels hållbarhet. Det gäller exempelvis 

den nationella resvaneundersökningen (t ex Trafikanalys, 2015) samt medborgarenkäter 

såsom den som utförs vart 3:e år i Stockholms Stad (Stockholms Stad, 2016). Det är dock långt 

ifrån alltid det går att få fram data för en så specifikt avgränsad stadsdel som är önskvärd för 

Citylab. 

Även om liknande enkäter genomförs, är kommuner stora organisationer och det kan vara 

svårt att få fram data för just den som skall ansvara för en Citylab-certifiering. Samtidigt är det 

viktigt att det också går att utnyttja underlag från eventuella andra enkäter som redan ställt 

samma eller likartade frågor i stadsdelen, under de tre senaste åren. 

Frågeformuleringarna är övergripande i sin karaktär för att direkt ge svar på respektive 

bedömningskriterium. Men det är viktigt att kunna komplettera med mer detaljerade frågor 

för att bättre förstå orsaker till eventuella problem och för att kunna identifiera 

förbättringsmöjligheter i stadsdelen.  

I möjligaste mån har formulering av frågor plockats från andra enkäter. Dels för att öka 

tillförlitligheten i svaren då frågorna är beprövade och i vissa fall också kommer från stora 

enkätundersökningar som är validerade. Men också för att kunna jämföra resultaten med 

liknande större undersökningar för att på så sätt kunna ha en bättre grund för att sätta en 

godkänd-nivå. Detta innebär samtidigt att frågorna i enkäten är av ganska olika karaktär. Det 

kan dock vara en fördel då svarande vanligen tenderar att läsa frågorna noggrannare när de är 
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formulerade på olika sätt. Mer detaljer om hur frågorna valts ut framgår under respektive 

indikator. 

Reglerna för certifieringssystemet låser inte fast hur enkäten distribueras. Anledningen är att 

detta bör anpassas till vilken typ av stadsdel det rör sig om samt vilken aktör eller grupp av 

aktörer som driver certifieringen och möjligheterna de har att samla in svar. Det behöver inte 

heller vara en enskild metod utan det kan med fördel användas olika metoder för att samla in 

svar, då det kan bidra till en större spridning i vilka grupper som svarar (t ex äldre eller 

verksamhetsutövare). I princip innebär det att frågorna kan ställas i samband med eventuella 

andra metoder att undersöka brukarnas syn på området, till exempel om 

fokusgruppsintervjuer eller vandringar med boende i området görs. Det är också metoder som 

kan komplettera enkätundersökningen för att arbeta vidare med förbättringar i området. 

En svår fråga att hantera har varit vilket svarsunderlag som skulle krävas för bedömning av 

indikatorer med hjälp av enkäten. Kravet i certifieringssystemet landade på minst 100 svar per 

grupp som man vill uttala sig om. Det betyder att om hela enkäten genomförs för bedömning 

av alla eller flertalet indikatorer, krävs minst 100 svar från män och 100 svar från kvinnor. 

Dessutom krävs minst 100 svar från boende i området och minst 100 svar från barn i åldern 

10-15 år. Kravet är därmed ställt så att ett rimligt minimiantal av observationer kan 

säkerställas.  

Relaterat till denna fråga är det dock viktigt att få en någorlunda spridning av vilka svar som 

ingår i svarsunderlaget. Genom att markera på en karta för vilka byggnader svar inkommit 

samt se över att det är en någorlunda jämn könsfördelning i inkomna svar, är tanken att 

minska risken för att svar inte enbart kommer från exempelvis en liten del av stadsdelen. 

Genomförandet av enkäten skall företrädelsevis ske under oktober eller november månad. 

Anledningen till det är att det dels sker under en tid då det är vanligast att problem 

förekommer avseende de innemiljöfrågor som bedöms samt trygghet. Dels är det för att 

svaren om resvanor skall spegla veckor med så ”normalt” vardagsresande som möjligt. 
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Vad certifieringssystemet inte 
inkluderar 
Det är en utmaning att balansera ett certifieringssystem mellan att vara heltäckande 

(underprincip 1, tabell 1) och samtidigt vara enkelt (underprincip 6, tabell 1). Det är också 

svårt att avgöra om de viktigaste hållbarhetsfrågorna är inkluderade i systemet eftersom 

hållbarhet inte har några självklara avgränsningar. Detta är särskilt aktuellt i ett system som 

Citylab som inte ämnar att inkludera hela bredden av hållbarhetsfrågor som finns i ett 

samhälle utan endast det som är aktuellt att arbeta med för stadsutveckling. Här har fokus 

legat på att utvärdera prestandan hos stadsdelar i förhållande till Citylabs tidigare definierade 

övergripande hållbarhetsmål. 

För att minska risken för att någon viktig hållbarhetsfråga inte inkluderas i 

certifieringssystemet har utvecklingen innehållit kartläggning av indikatorer som används 

idag, en bred involvering i arbetsgrupper, remissförfaranden, involvering av Citylabs 

operativa råd, betatester och genom denna bakgrundsrapport redogöra för vilka val som 

gjorts. Samtidigt är det många hållbarhetsfrågor inom t ex Agenda 2030 och Sveriges miljömål 

som inte ingår i certifieringssystemet. De hållbarhetsfrågor som inte kommit med, utan har 

sorterats bort under processen, utgörs främst av frågor som inte blir lösta av stadsutveckling 

på stadsdelsnivå. Det ska dock understrykas att hållbarhetsfrågor är sammankopplade och 

behöver hanteras som en helhet och kan inte lösas var och en för sig. I deklarationen för 

Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2016) anges just målen vara integrerade och odelbara. 

Stadsutveckling räcker alltså inte till för att alla hållbarhetsmål ska uppnås, även om 

stadsutveckling har en viktig del i att samhället i stort ska kunna nå även de hållbarhetsmål 

som inte tillskrivs vara mål för stadsutvecklingen. 

Bortvalda indikatorer från arbetsgruppernas förslag 
För att vara transparenta angående vilka indikatorer som valts bort, presenteras här de 

indikatorer som listades av arbetsgrupperna som arbetade under hösten 2018 men som inte är 

med i slutversionen av certifieringssystemet. Först presenteras indikatorer som har utretts mer 

fördjupat innan de valdes bort. Detta följs av indikatorer som valts bort tidigare i processen 

och därför har mer övergripande motivering. 

Funktionsblandning 
En fråga som ofta diskuteras när det gäller hållbar stadsutveckling är funktionsblandning. Att 

inte bygga rena bostadsområden, arbetsplatsområden och köpcentrum. Utan istället arbeta för 

att dessa funktioner både blandas med varandra och har en blandning inom sig, till exempel 

olika typer av bostäder och servicefunktioner. Målet med funktionsblandningen är bland 

annat mindre behov utav resor och en bättre tillgänglighet för ett större antal människor. 

Större funktionsblandning kan också ge mer rörelse av människor i stadsdelen som i sin tur 

kan argumenteras ge en större känsla av trygghet. Även om det inte finns en särskild 

indikator för funktionsblandningen i stadsdelen är idéen med de utvalda indikatorerna att de 

ska utvärdera de positiva effekterna av den funktionsblandning som finns. På detta sätt ska 

certifieringssystemet utvärdera hållbarhetsprestandan med avseende på om människor reser 

mer hållbart, känner sig tryggare med mera, snarare än att detaljstyra utformningen av 

stadsdelen. Funktionsblandning blir på detta sätt en metod att uppnå hållbarhetsmål istället 
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för ett mål i sig. 

Effektbehov 
I flera svar som inkom på remissversionen av Citylab certifiering av hållbara stadsdelar 

efterfrågades att utöver energianvändning också effektfrågan borde hanteras på något vis i 

Citylab. En del förslag inkom på att bland annat lägga till kriterier om exempelvis att en stor 

andel av byggnaderna skall ha installerade system för styrning av fjärrvärmecentraler och 

värmepumpar. Det är exempel på åtgärder som kan vara verksamma för att kapa effekttoppar 

men beror på hur de används. Effektfrågan diskuteras allt flitigare och kan framför allt 

kopplas till resiliens och robusthet i den framtida energiförsörjningen då vi har mer och mer 

intermittent elproduktion (vind, sol). Eftersom certifieringssystemet i möjligaste mån skall 

utnyttja prestandaindikatorer, och inte indikatorer som ställer krav på specifika lösningar och 

åtgärder har vi valt att föreslå ett annat sätt att närma sig frågan. Men vi ser också att det är en 

fråga som kan vara av intresse för byggnadscertifieringssystemen och SGBC kommer därför 

att titta vidare på frågan. Några tankar kring alternativa, mer prestandainriktade indikatorer 

som berör eleffekt skulle kunna vara ”x andel fastigheter skall ligga under y W/m2 i 

abonnerad eleffekt, eller ”x andel elabonnenter i stadsdelen med effekttaxa”. 

Markföroreningar 
I många stadsutvecklingsprojekt som nu sker utnyttjas gammal industrimark för att bygga 

nya bostäder och kontor. Det kan i många sammanhang vara bra ur flera hållbarhetsaspekter 

men ger också att de nya stadsdelarna byggs på förorenad mark som behöver renas. Det har 

dock bedömts som att frågan redan hanteras i stadsutvecklingsprojekt och av lagkrav. Att 

inkludera krav angående detta i certifieringssystemet skulle därför inte få någon styrande 

effekt och således bli irrelevanta.  

Ekosystemtjänster 
Arbetet med att öka mängden grönt i våra städer görs på flera håll. Anledningen är att gröna 

inslag i form utav träd, gröna tak, gräsytor med mera ger många fördelar. Att utnyttja dessa 

ekosystemtjänster är ofta en förutsättning för att uppnå en hållbar stad. Därför finns 

exempelvis etappmål inom Sveriges miljömål som fokuserar på ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, 2019b). Certifieringssystemet innehåller dock inte någon särskild indikator 

som tar ett ekosystemtjänstperspektiv på stadsdelar. Anledningen till detta är att 

ekosystemtjänsterna kan ses som ett medel för att uppnå en rad olika hållbarhetsmål på liten 

yta genom att de är mångfunktionella. Istället för att utvärdera om ekosystemtjänster används, 

fokuserar certifieringssystemet på dess effekter. De stödjande ekosystemtjänsterna finns med i 

indikatorn om biologisk mångfald, reglerande ekosystemtjänster behövs troligen för att uppnå 

kraven i t ex indikatorerna Ljudmiljö, Luftkvalitet och Dagvattenrening och kulturella 

ekosystemtjänster kan användas för att klara kraven för indikatorn Platser. Försörjande 

ekosystemtjänster har inte bedömts som relevanta att inkludera i certifieringssystemet då det 

är svårt att i en stadsmiljö bygga in så mycket odling att det gör en avgörande skillnad för 

matförsörjningen. Frågan om matförsörjning har därför bedömts behöva mer regionala 

lösningar än i enskilda stadsdelar.   

Dricksvatten 
Från arbetsgrupperna fanns förslag på indikatorer som fokuserade på dricksvatten. Dels 

utifrån ett resurshushållningsperspektiv men främst ur ett resiliensperspektiv kopplat till 
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dricksvattenförsörjning.  

Vad gäller stadsdelens säkring av dricksvattenförsörjningen så är det en fråga som blivit allt 

mer aktuell genom den torka och vattenbrist som drabbat särskilt Gotland och Öland senaste 

åren. Dricksvattenanvändningen i relation till tillgången är också en utpekad planetär gräns, 

även om Norden inte pekas ut som ett problemområde i ett globalt perspektiv (Steffen et al., 

2015). Inom utvecklingen av Citylab har det därför skett ett arbete för att se vilka krav som 

kan ställas på en stadsdel i det här sammanhanget. Detta arbete utgick ifrån 

Livsmedelsverkets ”Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning” (Livsmedelsverket, 

2018) som beskriver hur arbetet med att säkra tillgången till dricksvatten på längre sikt bör gå 

till. Där framgår att arbetet ska vara grundat i en nulägesanalys och en riskanalys som tar 

hänsyn till ett förändrat klimat. Utifrån det underlaget ska det analyseras vilka åtgärder som 

krävs för att hantera riskerna. Arbetet bör sedan landa i en plan för vad som ska göras när, av 

vem och för vilken finansiering. Att på detta sätt utgå ifrån varje enskild kommuns risker och 

behov av åtgärder är naturligt eftersom olika kommuners förutsättningar kan se väldigt olika 

ut. Metodiken gör det dock svårt för att inte säga irrelevant att ställa generella krav på 

stadsdelar inom denna fråga. Ett alternativ som diskuterats är om certifieringssystemet kan 

ställa krav på att dricksvattnet ska komma från en täkt inom ett vattenskyddsområde. Detta 

då vattenskyddsområde lyfts fram av Livsmedelsverket (2018) som den viktigaste enskilda 

åtgärden att arbeta med. Samtidigt är det ur ett stadsdelsperspektiv liten rådighet över hur 

skyddet ser ut för dricksvattentäkter som ska försörja mycket större områden, kanske flera 

kommuner. I utvecklingen av Citylab är därför slutsatsen att stadsdelar helt enkelt inte är rätt 

skalnivå att arbeta med frågan på. Det kan dock för vissa kommuner vara viktigt att arbeta 

med detta på stadsdelsnivå som en del i kommunens övergripande strategi. Tanken är då att 

platsspecifika indikatorer ska kunna fokusera på frågan utifrån de lokala behoven. Antingen 

med fokus på försörjningen av dricksvatten eller på användningen av vattnet, beroende på var 

problematiken ligger. 

Miljömässig status för vatten 
En annan vattenfråga som har diskuterats är om certifieringssystemet bör innehålla krav på 

att vatten i stadsdelen så som sjöar, vattendrag och grundvatten ska vara av god status i 

enlighet med miljökvalitetsnormerna kopplade till EUs vattendirektiv. Ett sådant krav riskerar 

dock att straffa stadsdelar som egentligen inte påverkar vattnets kvalité negativt, till exempel 

om de största utsläppen sker uppströms från stadsdelen. Rådigheten för stadsdelen att 

påverka vattenkvalitén riskerar alltså vara för låg för att det ska vara en relevant indikator. 

Det diskuterades även om stadsdelar inte bör placeras vid sjöar och vattendrag som inte 

uppnår god status, för att säkerställa att människor ska kunna använda vattnet. Det är dock 

inte aktuellt eller lämpligt för alla stadsdelar, särskilt i storstäder, att ställa krav på att 

människor t ex ska kunna bada i vattnet.  

Det viktiga ur ett stadsdelsperspektiv är att inte bidra till ytterligare försämring av kvalitén 

hos recipienten, alltså mottagande vattendrag, sjöar och dylikt. Därför har utvecklingen av 

certifieringssystemet fokuserat på krav på rening av dagvatten istället för vilken status 

vattenförekomster har.  

Utsläpp av kväve och fosfor 
En hållbarhetsfråga som lyfts både som planetär gräns (Steffen et al., 2015) och bland Sveriges 

miljömål (Naturvårdsverket, 2019b) är utsläpp av kväve och fosfor som en del i problematiken 
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med övergödning. Det är dessutom en hållbarhetsfråga som är i behov av kraftfulla åtgärder 

(Steffen et al., 2015; Naturvårdsverket, 2019b). Det är dock inte helt klart på vilket sätt en 

enskild stadsdel kan förväntas bidra för att motverka övergödning. De största källorna till 

utsläpp av kväve och fosfor är jordbruksmark samt skogsmark och alltså inte en fråga för 

stadsutveckling. Däremot sker det också utsläpp från enskilda avlopp och avloppsreningsverk 

(Naturvårdsverket, 2009). Gällande enskilda avlopp har det bedömts som att stadsdelar som 

intresserar sig för detta certifieringssystem troligen inte kommer ha enskilda avlopp eftersom 

sådana avlopp återfinns i mer glesbebyggda områden. Att ställa krav på reningen i 

reningsverk som stadsdelen är kopplad till har inte heller bedömts som relevant eftersom 

dessa reningsverk styrs av tillståndsplikt och följs upp enligt erhållna tillstånd 

(Naturvårdsverket, 2009). Om en annan alternativ reningsmetod skulle användas blir det 

viktigt att fånga det genom de platsspecifika indikatorer.  

Att ha krav som fokuserar på förekomsten av bräddning, alltså att avloppssystemet 

översvämmas och orenat vatten släpps ut i sjöar eller vattendrag, har också diskuterats. 

Eftersom orsakerna till bräddningen kan vara flera samt ligga utanför stadsdelen är det svårt 

att tillskriva ansvaret får sådana händelser på en viss stadsdel. Att kräva att dagvatten och 

spillvatten hanteras i separata system, så kallade duplikatssystem, har inte heller bedömts som 

ett alternativ. I nybyggda områden används redan detta och kravet skulle därför inte ha någon 

styrande effekt. Ett sådant krav skulle också tvinga till ombyggnation i befintlig miljö vilket 

innebär stora infrastrukturinvesteringar som inte alltid skulle vara samhällsekonomiskt 

försvarbara. En indikator inriktad mot bräddning av avlopp har därför inte bedömts vara 

relevant.  

Slutsatsen för utvecklingen av Citylab – certifiering av en stadsdelshållbarhet är därför att 

trots hållbarhetsfrågan stora vikt, är det inte relevant att ställa krav på en enskild stadsdel 

utöver det krav på rening av dagvatten som ställs. 

Exploatering av jungfrulig mark eller odlingsmark 
Att ställa krav på placeringen av stadsdelar är problematiskt eftersom det väcker frågan om 

hur långt tillbaka i tiden man ska gå. Alla städer står på mark som någon gång varit 

naturmark, och vissa odlad mark. Dessutom kan byggande på tidigare industrimark flytta 

industrier till oexploaterade områden. Frågan är således viktig för översiktsplaneringen på 

varje kommun men svår att ställa krav på enskilda stadsdelar för. Frågan täcks dock delvis in 

med fokus på naturvärden i indikatorn om biologisk mångfald. 

Övriga indikatorer som valts bort 
Nedan följer motivering för indikatorer som föreslogs av arbetsgrupperna men som valdes 

bort tidigt i utvecklingen av certifieringssystemet. Motiven till bortvalen framgår för varje 

indikator. Motiven handlar främst om att föreslagna indikatorer inte följer 

certifieringsmodellen samt tagna inriktningsbeslut på olika sätt, många av förslagen täcks 

också in delvis av andra föreslagna indikatorer som ingår i certifieringssystemet. 

Indikator Motiv till bortval 

Lokal matproduktion 

Att det är nära till ett inköpsställe 
för lokalt producerade ekologiska 
råvaror eftersom lokala 
matproducenter är viktiga för 

Rådigheten för frågan ligger inte på 
stadsdelsnivå utan bör snarare ha ett regionalt 
perspektiv. Resiliens för matproduktion täcks 
delvis in av ytkraven under indikator 3 Platser. 
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resiliensen. 

Diversitet av 
verksamheter och 
civilsamhälles-
organisationer 

Att det finns en diversitet av 
företag från olika branscher så 
att arbetsmarknaden är mer 
resilient.  

Att det finns ett stort antal 
civilsamhällesorganisationer i 
området för en hög social 
resiliens.  

Fråga är viktig som ett underlag till en 
nulägesanalys inför nya åtgärder men är inte 
främst en stadsutvecklingsfråga och därför inte 
relevant att ställa krav på i certifieringen. Den 
sociala resiliensen täcks in av indikator 2. Tillit 
till grannskapet. 

Etableringsstatus 
bland in- och 
utflyttade 

Att arbetslösa som får jobb bor 
kvar i stadsdelen och inte flyttar 
så fort de får en bättre 
ekonomisk situation. 

Frågan kan vara en del av en nulägesanalys. 
Stadsutvecklingen bedöms dock ha liten 
rådighet över frågan. Det är också oklart vad 
indikatorn skulle styra mot för typ av 
utveckling i olika typer av stadsdelar. 
Indikators syfte att motverka segregation täcks 
in av indikator 5. Blandning av bostäder.  

Krisberedskap 
Att det finns en krisberedskap för 
att klara av plötsliga och 
oväntade händelser. 

Frågan hanteras inte för respektive stadsdel 
utan är en övergripande kommunal fråga. 

Andel mötesplatser 
med skugga 

Att det finns platser att få skugga 
och vatten som svalkar vid 
(extremt) varma dagar. 

Det är en fråga som blir allt mer aktuell med 
ett förändrat klimat. Det saknas dock tydliga 
nationella mål för detta och det är därför svårt 
att sätta en kravgräns för vad som är tillräckligt 
bra för godkänt. Frågan hanteras delvis i 
indikator 3. Platser. Problemet med höga 
temperaturer inomhus hanteras av indikator 
8. Inomhusmiljö. 

Tillgängliga skolvägar 

Att en stor andel boende uppger 
att deras väg till förskola, 
grundskola och gymnasieskola i 
området är tillgänglig. 

Indikatorn har föreslagits som en uppföljning 
av det övergripande hållbarhetsmålet goda 
försörjningsvillkor och kopplingen till det 
övergripande hållbarhetsmålet är inte tydligt. 
Det är också oklart vad stadsutvecklingen kan 
göra med svaret på en sådan enkätfråga. 
Frågan hanteras delvis genom indikator 3. 
Platser där krav finns på promenadvänliga 
stråk. 

Samutnyttjande av 
mångfunktionella 
lokaler och 
utomhusytor 

Att lokaler och utomhusytor kan 
samutnyttjas för olika 
användningsområden samt 
medger förändringar över tid vid 
ändrad efterfrågan så att 
användningen blir mer effektiv 
och resilient över tid. 

Detta förslag på indikator är oklart med 
avseende på vad som ska mätas/utvärderas. 
Det är också oklart vad som skulle vara 
godkända stadsdelar och vad som skulle vara 
icke godkända stadsdelar. Detta gör att det 
finns en risk att indikatorn styr fel. 

Hushållens 
ekonomiska status 

Att boendes hushållsekonomi är 
god.  
(utvärderas t ex genom: andel i 
barnfattigdom, disponibel 

Detta är en viktig fråga som ett underlag till en 
nulägesanalys inför nya åtgärder men är inte 
främst en stadsutvecklingsfråga och därför inte 
relevant att ställa krav på i denna del av 
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inkomst, boendekostnadens 
andel av disponibel inkomst) 

Citylab. 

 

Risken finns även att en sådan indikator styr fel 
genom att personer med lägre inkomst inte är 
lika välkomna i stadsdelen. 

 

Genom indikator 5. Blandning av bostäder 
inkluderas hushållens ekonomi delvis och 
certifieringssystemet styr mot att motverka 
segregation.  

Boende som arbetar i 
området  

Att de som bor i området också 
arbetar inom området så att få 
transporter krävs och större 
omtanke för området skapas 
(mindre skadegörelse). 

Kopplingen till Citylabs övergripande 
hållbarhetsmål är oklar. Inte säkert att detta 
ger mindre skadegörelse. Syftet med 
indikatorn täcks delvis in av indikator 10 
Resvanor. 

Belysning  

Att stadsdelen har en bra 
utomhusbelysning (kan 
utvärderas genom enkät eller 
belysningsklass)  

Detta förslag fokuserar på åtgärder snarare än 
hållbarhetsprestandan i stadsdelen. Syftet 
med förslaget täcks in av indikator 1. Trygghet 
och 2. Tillit i grannskapet samt 3. Platser. 

Grönytefaktor (GYF) 

Att grönytefaktor visar att det 
finns tillräckligt med 
förutsättningar för 
ekosystemtjänster i stadsdelen. 

 

GYF är ett sätt att hantera grönytor i 
planeringen och inte möjligt använda för att på 
ett bra sätt utvärdera om ekosystemtjänster 
används i tillräckligt stor utsträckning. GYFen 
ska också alltid vara platsspecifik och kan 
således användas som platsspecifik indikator 
där så är relevant. 
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