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Sammanfattning 
CEEQUAL är ett brittiskt hållbarhetsklassningssystem utvecklat för anläggningsbranschen. 
CEEQUAL bedömer och ger utmärkelser till infrastruktur- och anläggningsprojekt som hanterat 
miljö- och hållbarhetsfrågor över lagstadgade krav. 

Denna rapport undersöker och jämför arbetsgången enligt CEEQUALs manual och 
arbetsgången enligt Trafikverkets planeringsprocess. Vidare redovisas resultaten från en 
workshop samt intervjuer med anställda på NCC, Ramböll, Skanska, Trafikverket och WSP. 

Huvudsyftet med studien är att utvärdera CEEQUALs lämplighet som verktyg för Trafikverkets 
miljö- och hållbarhetsarbete. 

Resultatet från intervjuer, workshop och litteraturstudier har analyserats och rationaliserats ur 
Trafikverkets perspektiv.  

Slutsatser som dras i rapporten är bland annat: 

• CEEQUAL behöver hårdare krav samt en anpassning till den svenska marknaden för att 
bli ett effektivt verktyg att använda i Sverige. 

• Trafikverket rekommenderas avvakta vidare CEEQUALmärkning till dess ovannämnda 
anpassning genomförts. 

• Trafikverket rekommenderas vidare att försöka satsa på Whole Team Award vid 
ombyggnationen av Trafikplats Roslags-Näsby. Detta för att sedan göra en utförlig 
jämförelse med Trafikplats Viggbyholm, en trafikplats längs samma vägsträcka som även 
den genomgår en ombyggnation, dock utan CEEQUALmärkning. 

• Den i skrivande stund rimligaste förhållningen till CEEQUAL för Trafikverket är att 
arbeta med de delar CEEQUAL tar upp som Sverige får som sämst betyg i och försöka 
integrera dessa i Trafikverkets egna miljö- och hållbarhetsarbete. 
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Abstract 

CEEQUAL is a British environmental assessment scheme developed for civil engineering 
projects. CEEQUAL assesses and awards infrastructure- and civil engineering projects that have 
dealt with environment- and sustainability issues beyond statutory requirements. 

This thesis examines and compares the workflow according to the CEEQUAL manual and the 
workflow according to the Swedish Transport Administration’s planning process. The results 
from a workshop as well as interviews with employees from NCC, Ramböll, Skanska, the 
Swedish Transport Administration and WSP are furthermore presented. 

The main purpose of this thesis is to evaluate CEEQUAL’s suitability as a tool for the Swedish 
Transport Administration’s work concerning environmental- and sustainability issues. 

The results from interviews, workshop and literature has been analyzed and rationalized from the 
perspective of the Swedish Transport Administration. 

Conclusions drawn in the thesis are including: 

• CEEQUAL needs tougher requirements as well as an adaption to the Swedish market to 
be an effective tool in Sweden. 

• The Swedish Transport Administration is recommended to wait with further CEEQUAL 
evaluations until above adaption has been made. 

• The Swedish Transport Administration is further recommended to aim for a Whole 
Team Award at the redevelopment of the interchange Trafikplats Roslag-Näsby. This to 
later perform a detailed comparison with Trafikplats Viggbyholm, an interchange along 
the same road section also undergoing a redevelopment, without a CEEQUAL 
assessment being done however. 

• The at the moment most reasonable way to look at CEEQUAL for the Swedish 
Transport Administration is to work with the parts CEEQUAL assesses that Sweden gets 
the lowest grades in, and to try to integrate these into the Swedish Transport 
administration’s own environmental- and sustainability work. 
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Förord 
Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Trafikverket under våren 2013. Ett stort tack till 
Pardis Sazvar på Trafikverket samt Sten Hebert på KTH som varit våra handledare under 
examensarbetets gång. Utan er hjälp och vägledning hade denna rapport inte varit möjlig. 

Vi vill dessutom nämna Birgitta Aava-Olsson, Birger Back, Mattias Bååth, Kristine Ek, Rebecca 
Johansson, Gustav Larsson, Kent Sahlman, Gustav Selberg och Stefan Uppenberg. Ett stort tack 
för att ni tog er tid att ställa upp på intervju och bidra med hjälp och idéer. 

Till sist vill vi även tacka Trafikverket och Teknik och Miljö för en spännande och lärorik vår och 
för ett fantastiskt bemötande. 
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Ordlista 

CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme, 
hållbarhetsklassningssystem riktat mot anläggningsprojekt. 

EPD Environmental Product Declaration, ett system som sammanställer miljöpåverkan av produkter 
och tjänster. 

EVA Effektberäkning vid väganalys, en samhällsekonomisk kalkyl som görs inför projekt. 

Förfrågningsunderlag, det dokument som innehåller förutsättningarna för en upphandling. 

HIA Hållbar utveckling I Anläggningsbranschen, projekt som finansieras av SBUF med syftet att starta 
ett branschsamarabete med hållbarhetsklassningssystem i fokus. 

LOU Lag om offentlig upphandling, en lag som reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de 
upphandlar varor, tjänster och entreprenader. 

Masshanteringplan, redovisning av massbalansen inom ett projektområde och vad massorna 
ska användas till. 

MB Miljöbeskrivning, en handling innehållande uppgifter om påverkan mot människors hälsa och 
miljö. 

MEG Miljökrav för Entreprenadens Genomförande, en del av förfrågningsunderlaget med miljökrav 
för entreprenören. 

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

OTB Objektspecifik Teknisk Beskrivning, teknisk beskrivning av ett projekt. 

SBUF Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond, en organisation som jobbar för utveckling i 
byggprocessen. 

UB Uppdragsbeskrivning, ett dokument med beskrivning över ett projekt. 

Virtuellt vatten, ett begrepp som beskriver mängden färskvatten som gått åt för att producera en 
vara eller tjänst. 

Vägplan/järnvägsplan, dokument som tas fram för projekt där väg eller järnväg ska byggas. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Miljömedvetenhet är ett väldigt aktuellt ämne överallt i dagens samhälle. Byggbranschen står idag 
för en stor del av våra miljöfarliga utsläpp och är en bransch där det fortfarande finns mycket att 
göra. Något som funnits en längre tid är miljömärkning av byggnader, däremot är miljömärkning 
av anläggningsprojekt något som tagit fart bara de senaste åren. Där byggnader har flertalet 
nationella och internationella miljö- och hållbarhetsklassningssystem finns det på 
anläggningssidan än så länge bara ett fåtal någorlunda kända märkningar, till exempel amerikanska 
Green Roads, brittiska CEEQUAL, australienska IS och amerikanska Envision. I Sverige har de 
flesta större byggföretagen valt att intressera sig för CEEQUAL, som täcker alla sorters 
anläggningsprojekt och CEEQUAL håller för närvarande på att utvärderas för den svenska 
marknaden i en gemensam satsning mellan flera aktörer. WSP är dem som leder projektet som 
kallas HIA. SBUF finansierar projektet, Trafikverket, NCC, Skanska och Peab är med i 
satsningen. (Ökad satsning på hållbar utveckling i anläggningsbranschen, 2012) 

Trafikverket har som statlig myndighet och beställare en svår men viktig uppgift. Beslut om krav 
på hållbarhetsklassning skulle sannolikt få stor genomslagskraft och verka för en positiv 
utveckling av hållbarhetsarbetet inom anläggningsbranschen. Med detta kommer även ett ansvar 
att arbeta för ett system väl anpassat till Sverige och svenska regelverk. Är det rätt beslut att 
arbeta för att införa CEEQUAL som ett standardverktyg, eller bör Trafikverket försöka ta fram 
egna regelverk och verktyg? Då Sverige redan har förhållandevis hårda hållbarhetskrav är en 
intressant fråga om det inte räcker med att arbeta vidare med dessa, istället för att använda sig av 
ett internationellt verktyg. 

Rebecca Johansson på WSP har i sitt examensarbete ”Evaluation of experiences from using 
CEEQUAL in infrastructure projects” rekommenderat för Trafikverket att utvärdera 
CEEQUAL som ett verktyg för att säkra kvaliteten på Trafikverkets hållbarhetsarbete. Vi har 
bland annat med detta som bakgrund valt att se över hållbarhetsklassningssystemet CEEQUALs 
lämplighet för att användas som ett verktyg i Trafikverkets framtida projekt. 

1.2 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att i en skriftlig rapport utvärdera CEEQUALs lämplighet 
som ett hållbarhetsverktyg för Trafikverket.  

• Bör Trafikverket satsa på CEEQUAL eller utveckla och gå vidare med nuvarande 
svenska arbetssätt i sitt miljöarbete?  

• Är det rätt av en statlig myndighet att kräva en hållbarhetsverktyg utfärdad av ett 
vinstdrivande internationellt företag?  

• Hur nära ett bra betyg i en sådan hållbarhetsklassning är vi i Sverige med de krav som 
Trafikverket redan ställer?  

• Hur kan Trafikverket intregrera CEEQUAL i sitt arbetssätt?  

Vår uppgift i detta blir att ur Trafikverkets perspektiv utvärdera CEEQUAL som 
hållbarhetsklassningssystem. 
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1.3 Avgränsningar 
Avsikten är att avgränsa arbetet till projekt där Trafikverket kan agera beställare. Vidare 
avgränsning blir att fokusera på hållbarhetsarbetet ur Trafikverkets perspektiv som beställare, då 
de själva inte deltar i byggproduktionen. Det beslutades även att avgränsa frågor i CEEQUALs 
manual till de kapitel som anses ha störst potential för förbättring i Sverige. 

1.4 Lösningsmetoder 
Datainsamlingen till detta projekt har gjorts genom litteraturstudier, intervjuer och en workshop. 
Litteraturstudierna pågick under hela arbetets gång och var den väsentligaste delen av 
faktainsamlandet. Då samarbetet sker med Trafikverket var de vår största informationskälla och 
vi har fått ta del av deras manualer från CEEQUAL, MEG:ar, UB:ar, MKB:er och andra 
dokument. 

Semistrukturerade intervjuer har utförts med personer med olika befattningar, miljöansvariga, 
projektledare, med flera, på Trafikverket, WSP, NCC, Skanska och Ramböll. Samtliga intervjuade 
har haft kontakt med CEEQUAL i olika projekt i Sverige. Intervjuer har förts med såväl 
beställare som projektörer och entreprenörer. 

Arbetet med CEEQUAL är relativt nytt i Sverige och litteraturen med erfarenheter från svenska 
projekt är begränsad. Av denna anledning baseras rapporten till stor del av insamlad information 
från intervjuerna. Intervjuer är ett bra sätt att samla information, men det finns brister. Svar kan 
variera beroende på en mängd faktorer, exempelvis vilken sinnesstämning den intervjuade är i 
eller liknande. Vikt lades därför på att hitta så många som möjligt med erfarenheter från arbete 
med CEEQUAL för att ge en bra grund i informationssamlandet. 

För att få bra validitet på informationen från frågorna var det viktigt vilka frågor som ställdes vid 
intervjuerna. Intervjuerna var uppbyggda med fyra standardfrågor som ställdes till alla 
intervjuade. Därefter ställdes andra frågor beroende på befattning och kunskap hos den 
intervjuade. 

Frågorna kan hittas i bilaga 3. 
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2 Nulägesbeskrivning 
2.1 Trafikverket 
Det är i samarbete med verksamhetområdet Investerings enhet Teknik och miljö på Trafikverket 
som denna rapport har skrivits. Trafikverket har valt att utvärdera CEEQUAL och testa att 
använda det som ett verktyg för projekt. Första testprojektet är E4 Rotebro där det var 
entreprenören NCC som uttalade intresse för att använda CEEQUAL, något Trafikverket valde 
att gå med på (Ceequal – hållbarhetsklassningssystem, 2013). Det valdes ett Whole Team Award 
med en Interim Client & Design Award. 

Det som är aktuellt inom ämnet CEEQUAL för Trafikverket i detta nu är att det i ett kommande 
projekt, ombyggnationen av Trafikplats Roslags-Näsby, diskuteras att använda CEEQUAL. 
Trafikplats Roslags-Näsby är en trafikplats som ska genomgå en ombyggnad då den börjar bli 
överbelastad, är olycksdrabbad och dessutom byggd för vänstertrafik. Projektet är just nu i 
vägplanskedet och tanken att använda CEEQUAL i projektet kom fortfarande lite sent då 
projektören redan var upphandlad när CEEQUAL kom in i projektet. 

Vid Trafikplats Viggbyholm, längs samma vägsträcka som Trafikplats Roslags-Näsby, pågår ett 
annat projekt som har en del likheter med Trafikplats Roslags-Näsby. Det är också en trafikplats 
som ska byggas om och utformningen är liknande. I det projektet används dock inte CEEQUAL. 
Roslags-Näsby och Viggbyholms likheter i projektutförandet och användande, respektive ej 
användande, av CEEQUAL ger god potential för en jämförelse projekten emellan, med 
CEEQUAL som jämförelsepunkt. Tyvärr är projekten just nu inne i ett för tidigt skede för att det 
ska gå att göra en optimal jämförelse projekten emellan. 

2.1.1 Kort om Trafikverket: 
• Trafikverket är en stalig myndighet som bildades i april 2010. Trafikverket tog då över 

verksamheten från myndigheterna Banverket, Vägverket och SIKA(Statens Institut för 
Kommunikationsanalys) som då lades ned. 

• Uppgiften är att planera och förvalta landets transportnät. Där innefattas väg, järnväg, 
sjöfart och luftfart. 

• Trafikverkets totala verksamhetsvolym är ungefär 51 miljarder kronor/år. 
• Anställda: ca 6500st 

(Korta fakta om Trafikverket, 2013) 

2.1.2 Kort om verksamhetsområdet Investering på Trafikverket: 
• Har hand om projekt med kostnadsstorlek upp till 4 miljarder SEK. 
• Investerings verksamhetsvolym 26 miljarder kronor/år, cirka 51% av hela Trafikverkets 

verksamhetsvolym. 
• Anställda: ca 720st. 

 

2.2 Överblick av CEEQUAL 

2.2.1 Vad är CEEQUAL? 
CEEQUAL är ett brittiskt hållbarhetsklassningssystem som arbetar för att förbättra miljö- och 
hållbar utveckling inom alla typer av anläggningsarbeten. Utvecklingen av systemet påbörjades 
1999 och leddes från år 2000 till 2004 av ett team under brittiska Institution of Civil Engineers (ICE), 
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med stöd från den brittiska regeringen och från ICEs Research & Development Enabling Fund. 
CEEQUAL drivs och utvecklas numer av CEEQUAL Ltd, ett företag ägt av fjorton 
organisationer aktivt involverade i driften av systemet, bland annat ICE. 

CEEQUAL är det system som har den längsta erfarenheten av hållbarhetsklassning av 
anläggningsarbeten. Anläggningsarbeten definierat som all infrastruktur för vår moderna livsstil, 
landskapsarkitektur och arbeten med mark och vatten. 

Systemet uppmuntrar arbeten och prestationer som håller hög kvalitet inom miljö, ekonomi och 
social hållbarhet och syftar till att belöna projekt i vilka beställare, projektörer och entreprenörer 
anstränger sig över lagkrav och minimala miljökrav för att uppnå en distinkt social och 
miljömässig utveckling i sitt arbete. 

CEEQUAL finns för närvarande i tre olika versioner: 

CEEQUAL for UK & Ireland Projects 
CEEQUAL for International Projects 
CEEQUAL for Term Contracts 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 2, Om CEEQUAL, 2013) 

2.2.2 Varför ska CEEQUAL användas? 
CEEQUAL verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle, där hänsyn tas till både människa, miljö 
och ekonomi. Det är ett bevisbaserat system som verifieras externt av en oberoende part.  

Integrationen av CEEQUALs frågor i projektet influerar projektörer och entreprenörer att arbeta 
mer hållbarhets- och miljömedvetet. CEEQUAL kan även användas som ett verktyg och/eller 
checklista för projekt och kontraktsteam, både under och efter projektets gång, för att utvärdera 
hur väl miljö- och sociala frågor hanteras. 

Målen med CEEQUAL är: 
• Att skapa ett klimat av medvetenhet och kontinuerlig förbättring kring hållbarhetsfrågor i 

verksamhet och industri. 
• Att framhålla vikten av att fastställa och använda en strategi driven av ett 

hållbarhetsperspektiv i projektet eller kontraktet som bedöms.  
• Att främja ökad hållbarhetsprestanda i ett projekt eller kontrakts specifikationer, design 

och utförande. 
• Att erkänna och främja uppnåendet av höga ekonomiska, miljömässiga och sociala 

resultat för arbeten inom anläggning, infrastruktur, landskapsarkitektur och offentliga 
platser. 

 
De som fått utmärkelsen har rapporterat fördelar med att använda CEEQUAL som drivkraft för 
förbättringar: 

• Visar ett starkt engagemang för en hållbar agenda och offentligt erkännande - för 
kunder inom både projektteamet och de berörda organisationerna, för branschen som 
helhet, samt för intressenter och allmänheten. 

• Betydande förbättringar i projekt och antagande av ”best practice” – Allt från LCC, 
avfallsminimering och resurseffektivitet, till att minska klagomål och miljöincidenter. 
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• Förstärkt laganda – Då CEEQUAL strävar efter att belöna de som ”gör det lilla extra” 
och uppmuntrar med klara mål projektgrupper att leverera med hög kvalitet, hjälper det 
att utveckla en positiv attityd kring hållbarhetsfrågor. 

• Gott rykte och bra PR – Demonstrerar ansvarstagande inom miljö, hållbarhet och/eller 
samhällsansvar (Corporate Social Responsibility) från sökandens sida. 

• Kostnadsbesparingar – Ett antal projekt har rapporterat att de sparat pengar genom att 
använda CEEQUALs system. 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 2-4) 

2.2.3 Hur fungerar CEEQUAL? 
CEEQUAL är ett självutvärderingssystem som CEEQUALutbildade så kallade assessorer 
använder för att bedöma och poängsätta ett projekts utförande över ett brett spektrum av frågor. 
Detta görs med nuvarande CEEQUAL manualens (version 5) 188 frågor rörande strategi, 
administration, samt miljö- och sociala angelägenheter. 

En assessor använder manualen för att först utesluta de frågor i bedömningen som är irrelevanta 
för projektet. Därefter betygsätts utförandet gentemot de återstående frågorna. 

Systemet är bevisbaserat och kräver att svaret på frågorna dokumenteras. Svaren verifieras externt 
av en, av CEEQUAL utsänd, verifierare. För det externa och oberoende verifieringsarbetet 
debiterar CEEQUAL projektteamen en avgift baserad på projektets värde under utförandet eller 
på storleken på det årliga kontrakterade arbetet. CEEQUAL hjälper till med att offentliggöra den 
utmärkelse som tilldelas. 

Poängen från bedömningen indikerar hur långt projektet kommit mellan lagstadgade (brittiska) 
krav och bästa möjliga utförande. Utmärkelsens gradering, baserat på högsta möjliga poäng för 
projektet eller kontraktet är: 

• Mer än 25 % - Pass 
• Mer än 40 % - Good 
• Mer än 60 % - Very Good 
• Mer än 75 % - Excellent 

Det är omöjligt att få 100 % då det finns frågor som är motstridiga. Till exempel kan 
renoveringen av en äldre, kulturhistorisk bro innebära att material hämtas från en avlägsen plats, 
medan en annan fråga ger poäng om material hämtas lokalt. Tröskelnivåerna för de olika betygen 
tar hänsyn till detta genom att vara lägre än andra hållbarhetsklassningssystem. 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 3-5) 

2.2.4 Frågestruktur 
Dessa är de olika kapitlen som finns i CEEQUAL. 

1. Projektstrategi 
2. Projektledning 
3. Människor och samhälle 
4. Markanvändning och landskap 
5. Kulturhistorisk miljö 
6. Ekologi och biologisk mångfald 
7. Vattenmiljö 
8. Fysiska resurser – Användning och hantering 
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9. Transporter 
 
1. Projektstrategi (Valfri post) – Bedömer hur projektet har knutit sitt projekt till en bredare 
hållbarhetsagenda kring anläggningsarbeten och infrastrukturprojekt, samt deras bidrag till hållbar 
utveckling. Målet är att resultaten sedan kan leda till förbättringar och till ett mått på hur väl 
projektet i fråga hjälper samhället mot en mer hållbar livsmiljö. 
 
2. Projektledning – Fokuserar på hur miljö- och hållbarhetsfrågor behandlas i projektledningen 
samt hur de är inarbetade i bland annat utbildning och upphandling. Hänvisningar till hållbarhet 
och sociala frågor i hela manualen hänvisar till de sociala frågor som uppstår av att utveckla, 
designa och konstruera projektet, snarare än de bredare frågorna om social acceptans för 
projektet 

3. Människor och samhälle – Tar upp ett brett spektrum av positiva och negativa effekter på 
människor och/eller samhällen som påverkas av projektet. Det omfattar minimering av drift-och 
byggrelaterade störningar, juridiska krav, samråd med närboende och andra intressenter, 
samverkan med berörda lokala grupper, effektiviteten i dialogen med samhället och mänsklig 
miljö, estetik och sysselsättning. 

4. Markanvändning och landskap – Behandlar frågor som påverkar mark under och över 
vattennivån så som landskapsanpassad utformning, optimalt markanvändande, lagstadgade krav, 
översvämningsrisk, tidigare användning av området, förhållande till lokala rekreationsområden, 
markföroreningar och saneringsåtgärder. Det gäller för både konventionell markanvändning, men 
även användning av havsbädd, sjöar, floder och flodmynningar.  

5. Kulturhistorisk miljö – Omfattar studier och undersökningar inför projektstart. Bevarande 
och förbättringar, genom inkludering av kulturhistoriska objekt i omgivningen, skötselstrategier, 
hänsyn taget till design samt information och göra att göra tillgängligt för allmänheten. 

6. Ekologi och biologisk mångfald – Omfattar påverkan på områden av högt ekologiskt värde, 
skyddade arter, att undvika negativ påverkan på växt- och djurliv genom undersökningar, 
planering, bevarande och förbättrande åtgärder för växt- och djurliv. 

7. Vattenmiljö – Omfattar kontroll av ett projekts inverkan på och skyddet av vattenmiljön, 
vattenanvändning under bygg och drift, juridiska krav och förbättring av vattenmiljön där det är 
praktiskt möjligt. 

8. Fysiska resurser – Användning och hantering – Omfattar strategier och mål för effektiv 
resursanvändning, juridiska krav och miljöbelastning ur livscykelperspektiv. Hur det tas hänsyn 
till vatten, energi och koldioxidutsläpp under produktion och användning. Även effektiv 
hantering av material, ansvarsfulla inköp, återanvändning eller användning av återvunna material, 
att undvika användning av farliga ämnen och hantering av avfall under produktion och 
användning. 

9. Transporter – Kapitlet omfattar alla typer av transporter, både bygg- och driftsrelaterade. 
Under byggskedet handlar det bland annat om förflyttning av byggnadsmaterial och avfall och 
parkeringsytor. Under drift inkluderar det förflyttning av drift- och underhållspersonal, samt hur 
arbetet påverkar trafiken. 
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Kapitlet omfattar även tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter, nya eventuella behov av 
utbyggd kollektivtrafik och projektets lokalisering i förhållande till transportinfrastruktur för att 
minimera störningar av trafik samt för att minimera arbetsstyrkans resor till och från projektet. 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 13-14) 

2.2.5 CEEQUALs frågor och viktning 
CEEQUALs manual består av 9 kapitel med totalt 188 frågor. Genom omfattande erfarenhet av 
industrin och med hjälp av experter inom sina respektive områden, har CEEQUAL viktats för att 
reflektera både utförandet i varje kapitel av en bedömning och det övergripande utförandet 
genom hela projektet. Det är även viktat för att återspegla den relativa betydelsen av frågorna 
inom respektive kapitel. 

Grundviktningen, anpassad efter den brittiska och irländska marknaden, som avspeglas i antal 
poäng per kapitel är som följer: 

Kapitel Viktning (%) 
Projektstrategi 12,5 
Projektledning 10,9 
Människor och samhälle 10,6 
Markanvändning och landskap 20,0 
Kulturhistorisk miljö 4,6 
Ekologi och biologisk mångfald 6,0 
Vattenmiljö 5,7 
Fysiska resurser – Användning och hantering 24,3 
Transporter 5,4 

Tabell 2.2.1 – Grundviktningen i procent, UK & Ireland Projects 
 
I Sverige har frågorna ännu inte viktats om för att reflektera den svenska marknaden, utan för 
tillfället används den brittiska viktningen. 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 15) 

2.2.6 Typer av utmärkelser 
Det finns två huvudkategorier av bedömningar, beroende på om ett projekt har använt sig av 
kapitel 1 eller ej. 

• Sustainability Strategy & Performance Assessment – Som bedömer projektet i 
samtliga (1-9) kapitel i manualen. 

• Sustainability Performance Assessment – Bedömer projektets prestationer mot kapitel 
2-9. 

I båda dessa kategorier finns det sex olika utmärkelser, beroende på vilka parter som är 
engagerade i projektet och vilka steg i projektet som inkluderats. 

Whole Team Award – Ansöks om gemensamt på uppdrag av beställare, projektör och 
entreprenör(er). Verifiering och utmärkelse ges vid slutet av konstruktionen. 
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Interim Client & Design Award – Möjliggör för projektgrupper att lägga till en verifierad 
bedömning under utformningen av ett Whole Team Award. Steget i projekteringen där 
Interimbedömningen görs kan väljas av den sökande för att som bäst passa deras behov och 
upphandlingsprocess. Beställaren och projektören kan då säkra ett erkännande för deras projekt i 
ett tidigare skede på väg till ett Whole Team Award. En Interim Client & Design Award kan även 
sökas innan entreprenören utses. När projektet är avslutat ersätts Interim Award med en Whole 
Team Award. 

Client & Design Award – En gemensam ansökan från beställare och projektör och kan ansökas 
om innan byggandet har börjat. Detta kan vara i en situation där godkännande för byggskedet 
ännu inte har säkrats, eller när entreprenören inte deltar i en Whole Team Award. 

Design Award – En utmärkelse avsedd endast för projektörer. Gör det möjligt för projektören 
att få erfarenhet av arbete med CEEQUAL utan inblandning av övriga parter i projektet, eller då 
projektören vill få ett erkännande för sitt bidrag till ett projekt när beställare och entreprenör inte 
deltar. 

Design & Construction Award – En gemensam ansökan från entreprenör och projektör, där 
de vill få ett erkännande för sitt bidrag till ett projekt när beställaren inte deltar. 

Construction Award – En utmärkelse avsedd endast för entreprenörer. Gör det möjligt för 
entreprenören att få erfarenhet av arbete med CEEQUAL utan inblandning av övriga parter i 
projektet, eller då entreprenören vill få ett erkännande för sitt bidrag till ett projekt när beställare 
och projektör inte deltar. 

(CEEQUALs Handbok, 2012, s. 5-6) 

2.2.7 Kostnader för en CEEQUALbedömning 
En CEEQUALbedömning kräver både tid och pengar att genomföra. Pengar i form av den 
engångssumma som betalas för att få utmärkelsen samt resor, boende och övriga kostnader för 
verifieraren. Tid i form av den tiden det tar för assessorn att bedöma projektet. 

Avgiften grundas på och ökar olinjärt med den totala kostnaden för projektet. För ett Whole 
Project with Interim Award i ett projekt där kostnaderna inte överstiger en miljon brittiska pund, 
cirka 11 miljoner SEK, kostar avgiften £9000, cirka 100 000 SEK. I ett projekt där kostnaderna 
ligger mellan 20 till 25 miljoner pund, cirka 220-270 miljoner SEK, kostar avgiften £15 620, cirka 
170 000 SEK. Är kostnaderna mellan 400 och 450 miljoner pund, ca 4,4–4,9 miljarder SEK, 
kostar avgiften £28 760, cirka 315 000 SEK. Se bilaga 1 för fullständig prislista, priserna i SEK är 
baserade på växelkursen 2013-06-25. 

Tiden och kostnaden för att utföra bedömningen varierar beroende på vilken typ av projekt eller 
kontrakt det är, dess komplexitet, assessorns erfarenheter och det stöd som assessorn har från 
den egna organisationen. 

Om assessorn endast ska genomföra en CEEQUALbedömning kommer tiden behöva uppskattas 
för tre huvuduppgifter. 

• Projektstart: Assessorn avgör vilka frågor som, genom en så kallad ”Scope-out” ska 
uteslutas ur bedömningen, för att därefter bekräfta det med en verifierare. 
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• Dag-för-dagsbedömning: Det totala antalet timmar som krävs för en 
projektbedömning spritt över hela projekttiden kommer bero på ovanstående faktorer. 
Läggs i genomsnitt 15 minuter per fråga i manualen kommer arbetet ta ungefär 50 
timmar. Assessorer har enligt CEEQUALs manual rapporterat att det är en rimlig grund 
att arbeta med. 

• Verifiering: Detta inkluderar kontroll av den färdiga bedömningen, att skicka denna till 
verifieraren, samt att arrangera och hålla i ett verifieringsmöte 

Enligt CEEQUALs egna bedömningar hittills, tar det en assessor totalt 12 till 15 arbetsdagar att 
samla ihop alla bevis för ett Whole Project Award. Detta förutsätter dock att assessorn varit 
starkt involverad i projektgruppen och således kunnat identifiera och fånga bevis på ett 
rutinmässigt sätt.  

(Frequently asked questions – CEEQUAL Assessments, 2013) 

2.2.8 CEEQUAL international 
 
CEEQUAL for International Projects har skapats för bedömning av projekt utanför 
Storbritannien och Irland. Denna form av program lanserades 2011 och är ett komplement till 
CEEQUAL for UK & Ireland Projects. 

Med CEEQUAL International, skulle användningen av Storbritannien och Irlands viktningar och 
värderingar vara olämpliga på grund av skillnader i fysiska miljöförhållanden och/eller kulturella 
influenser. En projektgrupp som använder CEEQUAL International måste därför på lång sikt 
göra en viktning specifikt till det lokala området för projektet, eller arbeta med andra i området 
och CEEQUAL för att skapa en viktning för sitt land eller en region. Innan denna viktning 
genomförts används samma viktning som för CEEQUAL for UK & Ireland Projects.  

(CEEQUAL for International Projects, 2013, CEEQUALs Manual, 2012, s. 1-3)  

 

2.3 Aktuella projekt 
I kapitlet som följer ges en beskrivning av de olika projekt som behandlas i rapporten för att ge 
läsaren en uppfattning om vad för sorts projekt det handlar om och vilken storlek projekten har. 
De här tre projekten leds alla av verksamhetsområdet Investering på Trafikverket. 

2.3.1 E4 Rotebro 
Vid Rotebro går E4:an över Norra Stambanan. E4:ans broar är gamla och måste bytas ut. 
Broarna byts ut mot två nya som både har högre kapacitet och är säkrare. Broarna är 325 meter 
långa och byggtiden är satt till 4 år. (Om projektet E4 Rotebro, 2013) Byggstart var september 
2011 och de två broarna planeras stå klara sommaren 2015. (E4 Rotebro, ny väg över järnväg, 
2013) 

Projektet ska bli betygsatt med CEEQUALs Whole Team Award med Interim Award och fick 
för Interim Award betyget excellent.  
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2.3.2 Trafikplats Viggbyholm 
Trafikplats Viggbyholm är en trafikplats längs E18 i Täby. Trafikplatsen är byggd för 
vänstertrafik och har haft problem med kapaciteten, framkomligheten och säkerheten. I och med 
Täby kommuns tillväxt behöver trafikplatsen byggas om så att den kan hantera ökade trafikflöden 
och kunna garantera trafikanternas säkerhet. 

När denna rapport skrivs är processen i Viggbyholmsprojektet i början av byggskedet. Bygget 
planeras stå klart 2015.(Om Viggbyholm, 2013) 

2.3.3 Trafikplats Roslags-Näsby 
Trafikplats Roslags-Näsby är även den byggd längs samma sträcka av E18 som Trafikplats 
Viggbyholm och har även liknande problem. Den är byggd för vänstertrafik, har hög 
belastningsgrad samt säkerhetsproblem. En ombyggnation behövs därför även där. Skillnaden 
mot Viggbyholm är att i detta projekt ska det ansökas om en CEEQUALutmärkelse. Preliminär 
totalkostnad för projektet var mitten på 2012: 178miljoner kr. 

När denna rapport skrivs är processen i Roslags-Näsby i vägplanskede. (Om Roslags-Näsby, 
2013) 

 

2.4 Planläggningsprocessen 
Detta kapitel beskriver Trafikverkets planläggningsprocess och de dokument som tas fram i 
denna som sedan kan användas som bevis vid en CEEQUALbedömning. 

2.4.1 I korthet 
Den första januari 2013 förändrades väglagen och lagen om byggande av järnväg. Förändringen 
gjordes för att göra vägen fram till färdig väg och järnväg snabbare. En stor skillnad är att i vissa 
enklare fall skrivs inte längre någon miljökonsekvensbeskrivning som behöver godkännas av 
länsstyrelsen, något som skyndar på processen. Dessutom har tidigare arbetsgång gjorts steg för 
steg medan den nuvarande är en enda kontinuerlig process.  

2.4.2 Förutsättningar 
Planläggning av väg- och järnvägsbyggande följer en process där både infrastrukturbyggaren och 
företrädare för samhället i övrigt medverkar. Planläggningsprocessen regleras i väglagen och lag 
om byggande av järnväg och syftar till att förfarandet vid byggande av transportinfrastruktur ska 
få en god anknytning till övrig samhällsplanering och gällande miljölagstiftning. Processen 
innebär att planläggningen av vägar och järnvägar förankras bland annat i kommunernas 
planering och att de som berörs i olika skeden får goda möjligheter till insyn och ges möjlighet att 
framföra synpunkter. Under planläggningsprocessen analyseras och beskrivs väg- eller 
järnvägsanläggningens lokalisering och utformning alltmer detaljerat. Slutligen läggs lokaliseringen 
och detaljutformningen fast.  

De handlingar som ska tas fram under planläggningsprocessen kommer successivt att bli mer 
detaljerade. För att underlätta kommunikationen och för att det ska gå att veta var i processen 
projektet befinner sig har Trafikverket identifierat följande statusbegrepp för väg- och 
järnvägsplanen. 
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(TDOK 2012:1151, 2012) 

 

Figur 2.4.1 – Status på planen 

Handlingens namn benämns vägplan eller järnvägsplan. Under processens gång har planen olika 
status; t.ex. är det i början en vägplan/järnvägsplan med status samrådsunderlag och i slutet av 
processen är det en vägplan/järnvägsplan med status fastställelsehandling. 

* För projekt som ska tillåtlighetsprövas tillkommer granskningshandling inför 
tillåtlighetsprövning. 

** Samrådshandling omfattar både val av lokaliseringsalternativ och utformning av anläggningen. 
Handlingen ligger till grund för utformningen av planens MKB. Samrådshandlingen har således 
olika inriktning beroende på var i processen projektet befinner sig. 

2.4.3 Övergripande mål  
På nationell nivå finns det övergripande målet för transportpolitiken som är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål är uppdelat i  

• Funktionsmålet: tillgänglighet 
• Hänsynsmålet: säkerhet, miljö och hälsa.  

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

2.4.4 Fyrstegsprincipen 
Trafikverkets aktiviteter spänner över ett brett område. Gemensamt för dem alla är att de faller in 
under en arbetsstrategi som kallas fyrstegsprincipen. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker 
in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och infrastruktur. 

1. Tänk om  
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  
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2. Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande 
av den befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om  
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

4. Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

2.4.5 Planläggningstyper 
Trafikverket har beskrivit fem planläggningstyper beroende på de krav som ställs i lagstiftningen 
för olika typer av infrastrukturprojekt och deras olika omgivningspåverkan. (figur 2.3.2). Nedan 
ges en översiktlig beskrivning av de fem planläggningstyperna. 

 

Figur 2.4.2 – De olika planläggningstyperna i planläggningsprocessen 

Utan formell plan – Planläggningstyp 1 

Små och okomplicerade åtgärder vid befintlig anläggning. Marginell påverkan på omgivningen 
och frivillig markåtkomst. Ingen plan tas fram. Exempel på projekt som kan komma att omfattas 
av planläggningstypen är tryckbankar, målad 2+1 väg, busshållplatser, plattformsförlängningar 
samt vissa förstärkningsprojekt. 

Inte betydande miljöpåverkan – Planläggningstyp 2 

Projekt som av länsstyrelsen beslutats inte innebära betydande miljöpåverkan. Därmed krävs 
ingen MKB. Vidare finns inga alternativa lokaliseringar till projektet. Exempel på projekt som kan 
komma att omfattas av planläggningstypen är 2+1 vägar, korsningar samt gång- och cykelvägar. 
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Betydande miljöpåverkan – Planläggningstyp 3 

Projekt som av länsstyrelsen beslutats innebära betydande miljöpåverkan. Därmed krävs MKB. 
Denna planläggningstyp används i de fall som inga lokaliseringsalternativ finns. Däremot kan 
alternativa utformningar finnas. Exempel på projekt som kan komma att omfattas av 
planläggningstypen är dubbelspårsutbyggnader. 

Alternativa lokaliseringar – Planläggningstyp 4 

Projekt som av länsstyrelsen beslutats innebära betydande miljöpåverkan. Därmed krävs MKB. 
Denna planläggningstyp används i de fall som både olika lokaliseringsalternativ och 
utformningsalternativ finns och projektet inte bedöms behöva genomgå en tillåtlighetsprövning. 
Exempel på projekt som kan komma att omfattas av planläggningstypen är vägar där alternativa 
korridorer finns. 

Tillåtlighetsprövning – Planläggningstyp 5 

Projekt som av länsstyrelsen beslutats innebära betydande miljöpåverkan. Därmed krävs MKB. 
Denna planläggningstyp används i de fall som både olika lokaliseringsalternativ och 
utformningsalternativ finns. Exempel på projekt som kan komma att omfattas av 
planläggningstypen är komplexa vägprojekt med flera korridorer eller projekt som kan påverka 
områden med höga värden. 

(Planlaggningsprocessen med planlaggningstyper, 2013) 

(Effektivare planering-Vägledning för pågående projekt, 2013) 

2.4.6 Underlag till planen 
Underlaget till väg- eller järnvägsplanen ska följa med planen men vara åtskilt från planen, så att 
det framgår klart vad som är plan som ska fastställas och vad som utgör underlaget. 
Omfattningen av underlaget ska anpassas till behov och förutsättningar i det enskilda projektet. 

Följande underlag ska finnas: 

• En redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av vägen, 
• En sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrådet och uppgift om 

hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse), 
• En miljökonsekvensbeskrivning eller, om projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa 
och på miljön samt 

• Övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet. 

Underlaget sammanställs till följande handlingar: 

• Planbeskrivning. 
• Samrådsredogörelse. 
• MKB (om sådan ska finnas). MKB kan även utgöra en tydligt avgränsad del av 

Planbeskrivningen. 
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• Miljöbeskrivning i de fall det inte krävs en MKB. Miljöbeskrivningen utgör normalt en del 
av planbeskrivningen. 

• Fastighetsförteckning. 

Vid behov kan även följande handlingar utgöra underlag:  

• Illustrationskarta och eventuell profil.  
• Gestaltningsprogram.  
• Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av väg- eller 

järnvägsplanen.  

Planbeskrivning  

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till valet av lokalisering och 
utformning av vägen eller järnvägen. Det ska också finnas en redogörelse för de alternativ som 
har studerats, vilka val som gjorts och skälen till det. Det ska även ingå en tillbakablick på den 
analys enligt fyrstegsprincipen som har gjorts innan den fysiska planeringen startade, dvs. en kort 
sammanfattning av den studie som har lett fram till åtgärdsvalet. 

Planbeskrivningen ska normalt ha nedanstående innehåll: 

1. Sammanfattning 
2. Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål. 
3. Den planerade vägens/järnvägens lokalisering och utformning med motiv.  
4. Konsekvenser av förslaget  
5. Genomförande och finansiering 

Samrådsredogörelse 

Under utarbetandet av väg- eller järnvägsplanen ska samråd ske med den krets av berörda och på 
det sätt som anges i väglagen eller lag om byggande av järnväg. Samrådet är en fortlöpande 
process som ska inledas tidigt och fortgå under hela planläggningsprocessen. Samrådet ska alltså 
sammantaget omfatta vägens eller järnvägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan. I 
samrådsredogörelsen ska, utöver en redogörelse för hur samrådet har genomförts, de synpunkter 
som har kommit fram under hela samrådet redovisas. Det ska framgå hur synpunkterna har 
beaktats och motiv till detta. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB ska finnas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. MKB ska godkännas 
av länsstyrelsen och MKB måste därför utgöra antingen en egen handling eller en tydligt 
avgränsad del av planbeskrivningen. 

Miljöbeskrivning 

Miljöbeskrivning är benämningen på det underlag som ska finnas i de fall det inte krävs någon 
MKB. Miljöbeskrivningen ska innehålla uppgifter om projektets förutsebara påverkan på 
människors hälsa och miljön. Normalt kan den utgöra en del av planbeskrivningen. 
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Fastighetsförteckning 

I vägförordningen och förordningen om byggande av järnväg finns angivet vad som ska 
redovisas i fastighetsförteckningen och hur dessa uppgifter ska grupperas. 
Fastighetsförteckningen ska vara aktuell. Det innebär att den ska uppdateras inför granskning och 
inför fastställelse.  

Illustrationskarta  

Illustrationskartan upprättas när det behövs för att underlätta förståelse och tolkning av väg- eller 
järnvägsplanen. På illustrationskartan redovisas åtgärder som planeras genomföras men som inte 
ingår i det som fastställs, exempelvis byggande av enskilda vägar.  

Övrigt underlag till planen  

I underlaget till väg- eller järnvägsplanen kan också ingå handlingar och utredningsmaterial som 
är viktiga för förståelsen av planen och som inte framgår av planbeskrivningen, t.ex. särskilt 
gestaltningsprogram och geoteknisk utredning. 

2.4.7 Kopplingar till CEEQUAL 
CEEQUAL kräver att svaren på frågorna i manualen har ordentlig bevisning i form av 
dokumentation. Svaren på frågorna kan ofta finnas i ovanstående handlingar. 

(TDOK 2012:1151, 2012, s. 58-62) 

Exempelvis kan en del av bevisningen härledas enligt nedan: 

1.1.1: Finns det belägg för att beställaren och projektören aktivt har tänkt på den hållbara 
utvecklingen vid planering och projektering av projektet. 

Kan besvaras av Transportpolitiska mål, effektmål & projektmål. 

1.1.4 a) Finns det belägg för att beställaren och/eller projektören har räknat på 
miljökonsekvenser och fördelar i det större sammanhanget än bara för ägarnas intressen och 
anpassat till naturen, storlek, livslängd och placering av projektet. Räknat med förbättringar av 
den lokala miljön. 

Kan besvaras i Miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.1.2 Har konsultation skett med relevanta naturskyddsorganisationer vad gäller projektförslagens 
ekologiska konsekvenser och resultatet av denna förmedlats till projektteamet i varje 
projektstadium planering, projektering och utförande?  

Kan besvaras i Samrådsredogörelsen. 

 

2.5 Tidigare arbeten inom ämnet 
I rapporten ”Evaluation of experiences from using CEEQUAL in infrastructure projects” går det 
att läsa Rebecca Johansson(WSP) beskriva erfarenheter från två engelska projekt där CEEQUAL 
har använts. Hon rekommenderade i sin rapport att Trafikverket borde gå vidare med 
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CEEQUAL och ansöka om utmärkelser till ett antal svenska projektet och använda CEEQUAL-
tänket i alla sina projekt. 
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3 Teoretisk referensram  
Under arbetets gång har det dragits nytta av kunskaperna från flertalet kurser som lästs på KTH. 
Dessa kurser har hjälpt till med förståelse för projektet, att utveckla frågeställningar och att tolka 
de resultat som undersökningarna givit. 

De kurser som varit till störst nytta är; 

HS1006 – Byggprocessen 
Kursen behandlar bland annat de centrala delarna i byggprocessen: lagar och bestämmelser, olika 
parter, entreprenadformer, val och regler för olika upphandlingsformer. Kursen ger 
grundläggande kunskaper dels för hur byggprocessen går till, från idéstadie till och med 
förvaltning, men även inom entreprenadjuridik och upphandlingsformer. 

AF1720 – Miljö- och Arbetsvetenskap 
Kursen behandlar bland annat aktuella miljöproblem, miljötekniker, lagstiftningsfrågor och 
arbetsskadeprevention. Kursen lär ut om hållbart byggande, resurshantering, 
miljöklassificeringssystem, samhällets och företags olika styrmedel inom miljö och hållbarhet 
samt miljöhot kopplade till bygg- och fastighetsverksamhet. 

AF1907 – Anläggning 1. Väg-, Järnväg och VA-teknik 
Kursen syftar till att lära ut grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering 
och byggande av vägar och järnvägar, samt projektering av vatten och avloppsanläggningar. 
Kursen lärde även ut fackuttryck och en generell kännedom för anläggningsprocessens natur. 

Utan kunskaperna i Anläggningsteknik, Byggprocessen och Miljö- och Arbetsvetenskap hade 
arbetet blivit svårt att utföra. Vi hade inte kunnat tillgodogöra oss informationen på workshopen 
pga. att vi inte hade förstått vägplaneringen, hur det går till och vikten av att hantera miljöfrågor i 
byggverksamheten samt hur och var CEEQUALs krav kommer in i den svenska byggprocessen. 

Det hade av samma anledningar varit svårt att veta vilka frågor som skulle ställas till intervjuerna 
samt blivit svårt att förstå vad som var viktigt och att sålla ut informationen ur CEEQUALs 
manual, Trafikverkets planläggningsprocess och de andra dokument vi fått vår information från.  
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4 Faktainsamling 
4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier har varit en stor del i arbetet, framförallt i de tidigare skedena. Sökningar har 
gjorts i databasen DiVA, på Trafikverkets hemsida och med hjälp av Google. Den enda tidigare 
skrivna rapporten vi har använt i arbetet är ”Evaluation of experiences from using CEEQUAL in 
infrastructure projects” (Uppsala universitet). Det har även tagits del av de senaste versionerna av 
CEEQUALs manual och handbok från Trafikverket. 

En hel del annan litteratur har undersökts för att sedan avfärdas på grund av bristande innehåll 
för detta projekts syfte. 

4.2 Intervjuer 
Totalt tio personer med olika befattningar på företagen Trafikverket, WSP, Skanska, NCC och 
Ramböll har intervjuats för att ge en allsidig bild av åsikter kring Sveriges CEEQUALarbete. 
Intervjuerna skedde successivt under arbetets gång och integrerades allt eftersom i rapporten. 

Intervjuerna skedde antingen genom att vi personligen träffades eller förde intervjun över telefon. 
Intervjuerna tog alla under en timme var och bestod av ett antal standardfrågor och därefter 
några mer specifika frågor beroende på den intervjuades kunskap, erfarenhet och befattning inom 
sitt företag. Intervjuerna spelades in för att därefter sammanfattas i skrift. 

Avsikten med intervjuerna var att sammanställa åsikter kring CEEQUAL och arbetet med detta 
hållbarhetsklassningssystem och på ett lättöverskådligt sätt peka på vad beställare, projektörer och 
entreprenörer har för gemensamma respektive skilda ståndpunkter. Utöver det var avsikten även 
att enkelt visa på för- och nackdelar med systemet ur Trafikverkets perspektiv. 

4.3 Workshop på WSP 
Den 2013-04-08 anordnade WSP group en workshop som Trafikverket hade beställt. Där 
diskuterades projektet Trafikplats Roslags-Näsby med utgångspunkten implementering av 
CEEQUAL. Närvarande var representanter från Trafikverket, WSP, Täby kommun och 
Ramböll. 

Workshopen började med en genomgång av CEEQUAL, för att ge en bild av vad systemet är 
och hur det används. Därefter övergick det till att en projektledare från Trafikverket gick igenom 
ovan nämnda projekt. Workshopen avslutades med gemensamma diskussioner om CEEQUAL i 
projektet. 

Meningen med workshopen var att få igång arbetet med CEEQUAL i projektet, att upplysa 
projektdeltagare inom projektet om CEEQUAL och dess tillvägagångssätt i processen och för att 
få en inblick i hur projektet ligger till inom kraven för CEEQUAL. Workshopen handlade också 
om att se hur pass väl målen i CEEQUAL uppnåtts än så länge i projektet. 
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5 Genomförandet 
Arbetet började med faktainsamling på Trafikverket. Trafikverket bidrog med bland annat 
MEGar, UBar och MKBer från olika projekt för att ge en bild av hur deras arbete går till och de 
bistod även med senaste versionen av CEEQUALs manual. 

Efter deltagande i en workshop om CEEQUAL och dess integrering i projektet Trafikplats 
Roslags Näsby gjordes en kartläggning av CEEQUALs arbetsgång och Trafikverkets 
planläggningsprocess. Då CEEQUAL är väldigt nytt i Sverige ansågs inte den tillgängliga 
informationen på papper tillräcklig för att komma fram till önskat mål, utan för att säkerställa 
kvaliteten på rapporten blev det därför nödvändigt att intervjua de som faktiskt arbetar med 
systemet i projekt. 

I rapporten redovisas en beskrivning av CEEQUALs manual och klassningens system samt 
Trafikverkets planläggningsprocess och de handlingar som tas fram i denna. 

Intervjuerna har handlat om den intervjuades erfarenheter och åsikter om CEEQUAL, systemets 
för- och nackdelar och att arbeta med detta system. Anställda inom varje steg i byggprocessen 
intervjuades för att fånga in fler perspektiv än bara beställarens. 

Med intervjuer, resultat från workshopen, litteraturstudier och samråd med handledare till grund, 
kartlades och jämfördes skillnader mellan de olika arbetssätten och slutsatser kring Trafikverkets 
CEEQUALarbete började kunna dras. Därefter valdes i analysdelen att identifiera de områden i 
CEEQUALs manual vi i Sverige har störst möjligheter till förbättringar och att redovisa den 
insamlade informationen från intervjuerna. Med detta som stöd har vi valt att dra våra slutsatser 
kring vår problemformulering. 
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6 Analys 
6.1 Sammanställda resultat från intervjuer 
Nedan kommer en sammanställning av de mest förekommande svaren på standardfrågorna som 
ställdes under intervjuerna, indelat efter svar från beställare, projektörer och entreprenörer. 

På det följer en sammanställning av de fördelar och nackdelar med CEEQUAL som system som 
identifierats, sett ur Trafikverkets synvinkel. 



 

Tabell 6.1.1 – Intervjusammanställning del 1 

Genomgående positivt är att CEEQUAL för upp miljö och hållbarhetsfrågor till diskussion och skapar ett tydligt strukturerat sätt att arbeta mot dessa 
på. Genomgående negativt är dock att CEEQUAL som system behöver pga. oklarheter, tolkningsfrågor, omfattning och språk anpassas till den 
svenska marknaden och/eller svenskt arbetssätt. 

Det är främst entreprenörer som intresserar sig för tävlingsmomentet. Trafikverket har monopol på statliga vägar och järnvägar, och således ingen 
konkurrens. Tävlingsmomentet blir därför mindre intressant ur den synvinkeln, dock skulle betygen fortfarande kunna användas för interna 
jämförelser projekt emellan. 

 
Beställare Projektör Entreprenör 

Positivt med • Klara och tydliga frågor mot ett • En tydlig gemensam målsättning • Miljö- och hållbarhetsfrågor ges större 
CEEQUAL definierat mål • Samråd i viktiga frågor vikt  
  • Lättare jämförelse mellan olika projekt • Effektivare uppföljning, • Tävlingsmomentet kan användas för 
  • Strukturerat sätt att jobba mot hållbar erfarenhetsåterföring att identifiera områden att arbeta med 
  utveckling • Mer lättföljd röd tråd genom projektet • Täcker in många aspekter 
    • Flexibelt system (ger möjligheter) • Mer fokus och substans i arbetet 
    • Fokus på miljöfrågor   
        
Negativt med • För låga krav/ej anpassade för Sverige • Kan bli för byråkratiskt • Väldigt omfattande manual 
CEEQUAL • Internationella versionen inte heller • För mycket rum för tolkning av frågor • Osäkerhet på vilka bevis som fungerar 
  anpassad för Sverige än • Området arbetsmiljö saknas • Svårt att veta vad CEEQUAL vill ha 
  • Ointressant för Trafikverket med • Flexibelt system (kan bli tandlöst) • Tar tid att sätta sig in i, kanske bara 
  poängsystemet, samhällsnyttan är • Risk för poängjakt en språkfråga 
  viktigare än betyget     
  • För stort och trubbigt för små projekt     
  • Kan vara omotiverat dyrt     
  • Spel för galleriet     
  • Drivs av ett vinstdrivande företag     
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Tabell 6.1.2 – Intervjusammanställning del 2 
CEEQUAL har stora möjligheter för att användas för uppföljning. Systemet underlättar målformulering inom miljö och hållbarhet och skulle kunna 
fungera bra som komplement till nuvarande arbetssätt. Återigen, en anpassning eller standardisering efter svenskt arbetssätt behövs, t.ex. genom 
viktning av manualens frågor. 

 Beställare Projektör Entreprenör 
Fyller CEEQUAL en  • Trafikverket kan bara ställa krav på • Det ger en bättre röd tråd i processen • Underlättar arbetet med att formulera 
funktion som behövs? kriterier, men CEEQUALs kriterier kan • Lättare för entreprenören att hålla koll och följa upp mål 
  användas t ex för verifiering på vad som egentligen krävs • Uppmuntrar till bättre planering av  
  • Redan i nya planläggningsprocessen • Kan fungera bra som komplement resursanvändandet 
  ställs krav på bl a samråd, detta reser    • Uppmuntrar till integrering av LCA 
  frågan om CEEQUAL verkligen behövs   • Bra förutsatt att det används på rätt 
  • Inte nödvändigt med just CEEQUAL 

 
sätt, bäst genomslag fås om alla 

  för att belysa hållbarhetsfrågor   intressenter är med 
  • Viktigare att ställa rätt krav som går att      
  följa upp och att kontrollera att      
  entreprenören gör det som krävts     
  • Hjälpmedel för entreprenörens     

  
egenkontroll, förutsatt rätt krav i FU 
     

Fungerar CEEQUAL • Fungerar hyggligt, men uteslutningen • Behov av svensk viktning/anpassning • Anpassning/viktning behövs 
bra i nuvarande skick, av frågor är nödvändig • Någon form av standardiserad mall, • Många gånger beställarens ansvar, 
eller behövs en  • Bör ställas högre krav liknande byggnadssystem men entreprenören måste ta poängen i  
anpassning? I sådana • Anpassning till Sverige behövs i någon • Viktigt att veta syftet med Sverige 
fall vad? form, viktning eller annan anpassningen • Ramverket fungerar men en 
  • Bättre med integration av frågorna   översättning krävs 
  som CEEQUAL tar upp så görs det   • Naturliga utvecklingen av CEEQUAL 
  som önskas oavsett certifiering eller ej   annars tillräcklig 
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Tabell 6.1.3 – Intervjusammanställning del 3 

Kring dessa frågor skiljde sig svaren en hel del, både mellan och inom de olika aktörerna. Hos samtliga aktörer fanns dock intresset för en fortsatt 
utvärdering av CEEQUAL, även då det inte rådde total enighet kring detta inom vardera part. Det fanns även ett intresse för tydligare och mer 
lättföljda krav i upphandlingen. 

 

  

 
Beställare Projektör Entreprenör 

Vad skulle behöva  • Identifieringen av viktiga krav i • Nya planläggningsprocessen är ett bra  • Viktigt är att komma in tidigt med 
utökas eller tilläggas  CEEQUAL och att omforumlera och föra  steg CEEQUAL 
för att få CEEQUAL in dessa i FU • Formen på CEEQUALarbetet med • Större hänsyn till frågorna och 
integrerat i nuvarande • LOU kan vara lite av ett problem workshops, etc. är bra, uppmuntrar till uppföljning av dessa 
arbetssätt? • En checklista på vad som ska göras i kommunikation och diskussion • Beställaren ställer krav att uppfylla  
  varje skede • Samordna mer med MKB och   i FU 
    upphandlingskrav   
        
Tycker du Trafikverket  • Det behövs mer utvärdering av • Ja, viktigt att ringa in de  • Definitivt, prova på helheten i flera 
bör gå vidare med  systemet, testa fler projekt och utvärdera hållbarhetsfrågor som för samhället projekt 
CEEQUAL och i så fall  dessa framåt   
varför/varför inte? • Utvärdera redan befintliga testprojekt • I så fall för entreprenadskedet,    
  innan man går vidare utredningsmässigt inte lika intressant   
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Tabell 6.1.4 – Fördelar och nackdelar med CEEQUAL sammanfattat ur Trafikverkets perspektiv 

Sammanfattat enligt ovanstående tabell är de genomgående största för- och nackdelarna med CEEQUAL, sett ur Trafikverkets perspektiv. 

Fördelar med CEEQUAL Nackdelar med CEEQUAL 
• Större fokus på miljöfrågor och hållbarhetsfrågor i projekt med • Väldigt omfattande och svårtydd manual, svårt att veta vilka bevis 
CEEQUAL jämfört med i vanliga projekt. som gäller. 
    
• Flexibelt system som öppnar upp för möjligheter och gör det användbart • Behöver anpassning, bland annat i form av hårdare krav för att inte 
för många typer av projekt. bli tandlöst, svenska lagkrav når redan långt. 
    
• Belyser problematik som inte brukar tas upp i Sverige. • Risk för att det blir för byråkratiskt med krav på planer på allting. 
    
• Ger med sina krav på planer en röd tråd genom projektet som  • Måste komma in i ett väldigt tidigt skede för att arbetet inte ska kräva 
underlättar för uppföljning och för att ställa krav på entreprenörer. mycket tid. 
    
• Lyfter och tar upp hållbarhetsfrågorna och för upp dem till diskussion, • Lag om offentlig upphandling gör det svårt för Trafikverket att  
ett gemensamt ramverk att diskutera från. använda CEEQUAL fullt ut. 
    
• Bättre kommunikation och styrning, lättare till uppföljning. • Kan bli omotiverat dyrt, pengar man kanske inte ser effekten av. 
    
• Om krav ställs på just CEEQUAL är det lättare för entreprenören • Whole Team Award inte helt aktuellt, tävlingsmomentet är  
att ha koll på vad det är för kvalitet och standard som efterfrågas. ointressant för Trafikverket. 

 
  

• Underlättar för jämförelse mellan olika projekt. • För stort och omfattande för mindre projekt. 

 
  

• Kombinerat med rätt ställda krav i förfrågningsunderlag ett hjälpmedel • Drivs av ett internationellt vinstdrivande företag. 
för entreprenörens egenkontroll.   
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6.2 Diskussion uppkommen av intervjuer 
För Trafikverket handlar hållbarhetsarbetet mer om nyttan än att just CEEQUAL ska användas, 
men skulle CEEQUAL vara önskvärt att använda har följande problem och idéer uppkommit av 
intervjuerna. 

Ett problem med integrationen av CEEQUALs arbete är att Trafikverket inte kan kräva att just 
CEEQUAL ska användas, då det går emot principerna för hur en offentlig upphandling fungerar. 
Det kan inte krävas från Trafikverkets sida att just ett företags produkt ska användas utan det 
måste finnas möjlighet för konkurrerande företag att få samma möjlighet i en upphandling. 
Under intervjuerna togs det upp om huruvida kraven skulle kunna ställas inför upphandlingen av 
entreprenören till Trafikplats Roslags-Näsby, för att entreprenören skulle välja just CEEQUAL. 

En idé kom fram ur det var att frågorna skulle kunna förändras till funktionskrav i 
förfrågningsunderlaget som mer eller mindre speglar CEEQUALmanualen och att även tillföra 
ett krav på att ett hållbarhetsklassningssystem ska användas. Detta för att CEEQUAL ska bli mer 
fördelaktigt att välja för entreprenören och att entreprenören därför väljer att använda just det 
systemet. 

Det diskuteras även en del om upphandlingen skulle kunna utföras som en 
innovationsupphandling. Innovationsupphandling är enligt definition av Den nationella 
innovationsstrategin: 

”Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Innovationsupphandling 
innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad 
innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya 
lösningar som ännu inte finns på marknaden”.(Den nationella innovationsstrategin , 2012) 
 
Det är ett upphandlingssätt som ska förenkla upphandlingar av lösningar och främja innovation 
och nytänkande på marknaden. Innovationsupphandlingar skulle eventuellt kunna fungera som 
ett verktyg för att få fram nya innovativa lösningar som främjar hållbarheten. Det i sig skulle 
kunna passa bra ihop med CEEQUALs uttryck att ”go the extra mile”, ett uttryck som syftar till 
att göra det lilla extra och försöker hitta nya vägar som arbetar för ett bättre samhälle. Hur detta 
skulle fungera i praktiken är dock inget denna rapport kommer gå in på. 

 

Vid frågan om hur mycket entreprenörerna behövde förändra sina arbetesätt för att fungera ihop 
med CEEQUAL så var svaren att förändringen inte var speciellt stor. Medvetenheten har höjts 
inom hållbarhetsarbetet och vad för påverkan deras arbete egentligen har för hållbarheten. När 
medvetenheten blir högre blir det lättare att hitta på lösningar som skulle kunna leda till bättre 
resultat.  

CEEQUAL drar upp viktiga frågor tidigt i processen något som har gjort att det har funnits tid 
att tänka över många aspekter som annars lätt skulle kunna missas. Arbetet behöver inte vara 
speciellt CEEQUALfokuserat men att tänket på hållbarhet kommer in tidigt gör att fördelaktiga 
lösningar hinner utvecklas och implementeras med goda resultat, som sedan kan ge poäng från 
CEEQUAL. 

CEEQUAL skulle även kunna fungera som ett sätt att sälja in sig hos beställare. Om en 
entreprenör har jobbat mycket med CEEQUAL och påvisar ett högt betyg på projekt där det har 
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använts ser det bra ut för en beställare, något som inte spelar någon större roll för Trafikverket, 
då Trafikverket alltid måste välja lägsta anbudet. 

Projektet HIA, som kom upp i några intervjuer, är tänkt att fungera som en start för ett mer 
sammankopplat hållbarhetsarbete företag, myndigheter och organisationer emellan. CEEQUAL 
är det hållbarhetsklassificeringssystem som i dagsläget är mest lämpat för en integrering i Sverige, 
då systemet fungerar för alla sorters anläggningsprojekt samt att det finns en version som 
fungerar utanför Storbritannien. Således finns intresset i HIA att utvärdera CEEQUAL för 
eventuell Sverigeanpassning. (Pågående projekt: 12698 Hållbar utveckling i 
anläggningsbranschen) 

6.3 Resultat från workshopen på WSP 
På workshopen diskuterades statusen på projektet Trafikplats Roslags-Näsby med 
utgångspunkten från CEEQUALs olika rubriker. Detta gav en bedömning om hur projektet låg 
till betygsmässigt efter CEEQUALs kriterier. Bedömningen utfördes av WSP för Trafikverket 
med hjälp av ett bedömningsverktyg CEEQUAL har tagit fram för att kunna göra en tidig 
bedömning om hur projektet ligger till. Värt att poängtera är att siffrorna i figur 6.3.1 är 
uppskattade efter resultatet från workshopen och att bedömningen skedde när projektet var i 
vägplanskede och hänsyn till projekteringen inte är gjord. Det ger dock en fingervisning på hur 
projektet låg till vid tidpunkten för workshopen. 

 

Figur 6.3.1 – Resultat enligt CEEQUALs Pre-Assessment Score Sheet 

Den tidiga bedömningen som kan ses ovan gav ett resultat på ungefär 51 % av maxpoäng vilket 
hade givit betyget Good. Den största bristen är i kapitlet ”Fysiska resurser”, det beror på att 
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många av frågorna under kapitlet inte har hanterats än utan kommer behandlas när 
förfrågningsunderlaget skrivs. 

Skapas förfrågningsunderlaget med hänsyn till CEEQUAL kan betyget höjas en nivå av bara 
detta kapitel. För att nå till nivån ”Very good” behövs en höjning på 300 poäng vilket översätts 
till 47,14 % under kapitlet ”Fysiska resurser”. I det kapitlet finns mycket att vinna. 

I figur 6.3.1 kan det avläsas att vissa kapitel kan förbättras mer än andra. Fokus kommer därför 
att ligga på de kapitel där störst förbättringar kan göras. Kapitlen där fokus ligger är 
”Projektstrategi”, ”Ekologisk och biologisk mångfald” och ”Fysiska resurser”. Dessa tre kapitel 
var även de kapitel som nämndes oftast när frågan: ”Vilka kapitel i CEEQUAL är vi sämst på i 
Sverige?” ställdes till de vi intervjuade. 

Projektstrategins procentuella resultat i förbedömningen är 57,99 %. Detta är likvärdigt med 
Projektlednings 55,19 % men valet föll på ”Projektstrategi” för att det i det kapitlet finns fler 
poäng att tjäna, 213 poäng för ”Projektstrategi” kontra 164 poäng för ”Projektledning”. Att 
fokusera på projektstrategi ger ett större utslag på det totala resultatet i CEEQUALs bedömning. 
Även att ”Projektstrategi” nämndes flera gånger under intervjuerna som ett område som skulle 
kunna förbättras, medan ”Projektledning” aldrig nämndes som ett problemområde och det gav 
en extra motivering att välja ”Projektstrategi”. 

”Ekologisk och biologisk mångfald” fick det procentuella resultatet 23,11%. Det absolut lägsta 
resultatet, om ”Fysiska resurser” räknas bort på grund av ovanstående anledning, och i detta 
kapitel verkar det vara många aspekter som inte hanteras i Trafikverkets vanliga process jämfört 
med hur CEEQUAL anser att vissa aspekter borde hanteras. 

”Fysiska resurser” gavs det procentuella resultatet 4,29 %. Som tidigare nämnt berodde det på att 
detta är en preliminärbedömning och på att förfrågningsunderlaget där resurshantering ska 
behandlas inte är upprättat än. ”Fysiska resurser” är ändå intressant då det är det kapitel som 
potentiellt kan ge mest poäng och nämns som ett område som kan förbättras i flera intervjuer. 

6.4 Kapitel med utrymme för förbättringar 
Med de kapitlen med störst utrymme för förbättring identifierade analyseras dessa var för sig. 
Varje kapitel har avgränsats i antalet frågor. Avgränsningen skiljer mellan varje kapitel och en 
förklaring om hur avgränsningen gått till för varje kapitel finns under kapitelrubriken. Totalt är 
det 24 frågor uppdelat på följande sätt: fem frågor från ”Projektstrategi”, sju frågor från 
”Ekologisk och biologisk mångfald” och tolv frågor från ”Fysiska resurser”.  

Frågorna har analyserats med hjälp av insamlad fakta och med utgångspunkt att ge Trafikverket 
en bild om hur frågorna skulle kunna hanteras i ett projekteringsskede. 

Poängen finns med i tabellen för att ge en uppfattning om hur högt varje fråga prioreteras. 

(Frågorna tagna och översatta från CEEQUALs Manual, 2012) 
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6.4.1 ”1. Projektstrategi” 
Frågorna under ”Projektstrategi” är alla frågor som enligt den preliminära bedömningen kommer 
hanteras i förfrågningsunderlaget och är frågor som inte har blivit hanterade i det skede den 
prelimininära bedömningen gjordes.  

Tabell 6.4.1 – Kapitel 1 

 

 

Fråga 1.1 Övergripande strategier för projektets koncept och konstruktion Poäng 
1.1.2 c) Finns det belägg, där det passar, för att åtgärderna för att styrka resultaten av de 

ekonomiska konsekvenserna och vinsterna i bedömningen finns med i de relevanta 
kontraktshandlingarna? 16 

1.1.3 c) Finns det belägg, där det passar, för att åtgärderna för att styrka resultaten av de 
sociala konsekvenserna och fördelarna i bedömningen finns med i de relevanta 
kontraktshandlingarna? 16 

1.1.4 c) Finns det belägg, där det passar, för att åtgärderna för att styrka resultaten av de 
miljökonsekvenser och fördelarna med detta finns med i de relevanta 
kontraktshandlingarna? 12 

  Frågorna: 1.1.2 c), 1.1.3 c) och 1.1.4 c) är följdfrågor till tidigare frågor. De 
tidigare frågorna har hanterats och poäng har tilldelats enligt den 
preliminära bedömningen. Frågorna 1.1.2 c), 1.1.3 c) och 1.1.4 c) vill därför 
ha med åtgärderna eller konsekvenserna för att nå resultaten av de tidigare 
frågorna. Detta ska då finnas i ”relevanta kontraktshandlingarna” som 
kommer skrivas till upphandlingen av entreprenören. Det kan t.ex. vara att 
de åtgärder som kommer fram i EVA-kalkylen eller i 
barnkonsekvensbeskrivningen ska vara implementerade i 
förfrågningsunderlaget.   

1.1.6 d) Finns det belägg på att resurseffektiviserande mål och passande riktmärken har 
innefattats i relevanta kontraktshandlingar? 19 

  Enligt den preliminära bedömningen finns det ingen uttalad strategi för 
resurseffektiviteten, men arbetet utgår från ett "resurseffektivitetstänk". 
Här märks skillnaderna i arbetssätten mellan hur Trafikverket och även hur 
det överlag arbetas i Sverige kontra hur CEEQUAL vill att arbetet ska se 
ut.  CEEQUAL vill med denna fråga ha tydliga resursstrategier för olika 
områden. Det ska finnas strategier för energi, vatten, materialsortering 
samt återanvändning och återvinning. Målen med dessa strategier ska vara 
tydliga och finnas med i lämpliga handlingar.   

1.1.8 Finns det belägg för att projektteamet har tagit aktiva åtgärder för att försäkra att 
resultatet av den strategiska bedömningen och besluten inkluderas i det färdiga 
projektet? 28 

  

Frågan arbetar för att strategierna som kommer fram tidigt inom projektet 
ska följa med hela vägen till slutet och följa en röd tråd. Här är det viktigt 
med uppföljning genom hela projektet för att strategierna inte ska 
"glömmas bort" och försvinna ur projektet i senare skeden.   
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6.4.2 ”6. Ekologisk och biologisk mångfald” 
Frågorna i kapitlet ”Ekologisk och biologisk mångfald” är valda efter deras prioritering enligt 
CEEQUAL. Poängen har därför varit den avgörande faktorn vid avgränsningen av frågorna till 
detta kapitel. Anledningen till detta är att kapitlet ”Ekologisk och biologisk mångfald” skiljde sig i 
den preliminära bedömningen jämfört med de andra två kapitlen. I de andra kapitlen var det 
skrivet att vissa frågor skulle behandlas i förfrågningsunderlaget. Det stod ingenting om detta i 
”Ekologisk och biologisk mångfald”. Se bilaga 2. 

Fråga 6.1 Grundprinciper Poäng 
6.1.1 Är projektet, inklusive mark för tillfälliga arbeten, beläget på eller använder det sig av 

mark som identifierats som ekologiskt värdefull eller som rymmer skyddsvärda arter? 28 
  Frågan blir vid ett ombyggnadsprojekt som t.ex. Trafikplats Roslags-Näsby 

svår att påverka. Platsen är redan bestämd av praktiska skäl och platsens 
ekologiska värde är nersatt av tidigare bebyggelse. Placering av byggbodar 
kan exempelvis dock fortfarande spela en viss roll.   

  6.3 Bevarande och förbättring av biologisk mångfald   
6.3.1 a) Har det i projekteringen tagits med rekommendationer vad gäller bevarandet av 

ekologiskt värdefulla företeelser så som arter och habitat från en ekologisk utvärdering?  24 
6.3.1 b) Har det i projekteringen tagits med rekommendationer för att mildra eller kompensera 

för förlusten av sådana ekologiskt värdefulla företeelser? 16 
  Något Trafikverket skulle kunna ha med i uppdragsbeskrivningen till 

konsulten som ska ta fram planen.    
6.3.3 Visar data från övervakning/uppföljning att implementeringen av dessa åtgärder varit 

framgångsrik?  18 
  På denna punkt är det viktigt med uppföljning av projekten och vaksamhet 

på att åtgärderna följs och leder till önskat resultat.   
  6.4 Åtgärder för att skapa habitat   
6.4.3 Finns det, när projektet slutförts, belägg för att habitatets yta ökat netto jämfört med 

hur det var före projektet? 21 
  Trafikverket bör ställa krav på ett sådant sätt att entreprenören kan komma 

med egna innovativa lösningar som ger ett förbättrat ekologiskt värde på 
området där det annars skulle vara svårt att förbättra med konventionella 
metoder.    

  6.5 Uppföljning och underhåll   
6.5.1 Har ett program tagits fram för fortlöpande ekologisk förvaltning av habitat och 

artbevarande åtgärder, med instruktioner för nödsituationer och ovanliga händelser, som 
kan överlämnas till ägaren eller det företag som ska förvalta det färdiga projektet? 21 

6.5.2 Finns det ett program för åren efter det att projektet avslutats för uppföljning av 
vidtagna åtgärder på platsen för att förvalta, skapa habitat, utföra förflyttningar och 
bevara arter? 14 

  
En förvaltningsplan för framtida underhåll skulle även kunna innefatta 
ekologiska delar för att bevara eller förbättra habitat.    

Tabell 6.4.2 – Kapitel 6 
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6.4.3 ”8. Fysiska resurser” 
Frågorna under ”Fysiska resurser” är alla frågor som enligt den preliminära bedömningen 
kommer hanteras i förfrågningsunderlaget och är frågor som inte har blivit hanterade i det 
projektskede då den prelimininära bedömningen gjordes. Även en avgränsning efter antalet 
poäng frågorna ger har gjorts. De tolv frågor som gav mest poäng är de frågor som valdes att 
analysera vidare. 

Fråga 8.2 Fysiska effekter Poäng 
8.2.1 Har en livscykelanalys (LCA) åtagits för projektet? 56 
  

Från intervjuerna kom det förslag på att göra en standardisering av LCA:n i 
form av en analys av specifika objekt t.ex. ett antal broar. Detta för att få 
fram värden för dessa i en lista för att kunna se skillnader och kunna 
jämföra broarna emellan i ett LCA-perspektiv. En liknande insamling av 
data som EPD, där företag som tillverkar varor måste lämna in LCA-data 
om produkterna de tillverkar som sedan sparas i ett register. (The 
international EPD system, 2013) (CEEQUAL-manual v.5, s98) 

  
  8.4 Planering för minskad energianvädning och koldioxidutsläpp   
8.4.1 Finns det belägg för att det under projekteringen har tänkts på alternativ för minskning 

av energianvändning och koldioxidutsläpp under drifttiden? 21 
  Som tidigare sagt är det svenska sättet att arbeta utan direkt strategi, dock 

finns alltid ett tänk mot att energianvändning och koldioxidutsläpp ska 
hållas låga. Det skulle kunna passa med en innovationsupphandling för att 
hitta nya lösningar som artbetar för ett bättre resultat inom 
energianvändning. Ett annat förslag skulle kunna vara att ha med personer 
som arbetar med drift och underhållsfrågor i projektet.   

8.4.2 Finns det belägg för att passande metoder har inarbetats i projektet för att minska 
energianvändning & koldioxidutsläpp och hur många procent av den rekommenderade 
energianvändningen har sparats? 35 

  En eventuell innovativ lösning och resultatåtgärder från LCA ska inarbetas 
i handlingar till entreprenör.   

8.4.4 I vilken utsträckning har förnybara energikällor och/eller låg-eller noll- 
koldioxidalternativ blivit implementerade i arbetet? 30 

  Även denna del skulle kunna vara en del av innovativa lösningar från 
entreprenörens sida. Det bör arbetas mot att hitta mindre energikrävande 
komponenter, t.ex. LED-belysning eller liknande.   

  8.5 Energi- och koldioxidhantering vid uppförandet   
8.5.1 b) Finns det belägg för att projektören har inarbetat metoder som ska minska 

energianvändningen under uppförandet? 27 
  Även detta skulle kunna lösas med att entreprenören uppmuntras hitta 

innovativa lösningar på problemet. T.ex. genom att ställa krav utöver de 
generella miljökraven.   

Tabell 6.4.3 – Kapitel 8 del 1 
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  8.6 Vattenanvändning   
8.6.1 a) Har bedömningar gjorts under projekteringen för det virtuella vattnet i materialen 

använda under uppförandet? 39 
  Något som skulle kunna lösas med att entreprenören med incitament 

uppmuntras använda material som använder mindre virtuellt vatten än 
genomsnittet.   

8.6.2 a) Har möjliga konsekvenser på vattenresurserna vid driften av projektet övervägts i 
projekteringen? 25 

8.6.2 b) Har metoder för att spara och minska användningen av vatten under driften blivit 
inarbetat i projekteringen? 39 

  Krav i MEG kan ställas att inte använda onödigt med vatten. Även i 
projekteringen bör det försökas hitta lösningar där t.ex. insamlat regnvatten 
kan användas där annars rent vatten från vattennätet skulle ha använts.   

8.6.3 a) Har specifika och mätbara krav satts upp för att mäta, övervaka och minska 
användningen av vatten från vattennätet, eller annat vatten använt under uppförandet, 
tagits upp i upphandlingsdokumenten? 26 

  I ett tidigt skede skulle en målsättning kunna sättas upp för att i samråd få 
fram lösningar och idéer för att minska vattenanvändningen.   

  8.10 Hanteringen av uppkomsten av avfall   
8.10.1 a) Har det mest miljöfördelaktiga sättet att ta hand om avverkning och omhändertagande 

av existerande vegetation undersökts och har rekommendationer givits? 23 
  Ett krav kan ställas i t.ex. OTB där en plan för hur vegetationen på platsen 

ska tas om hand. Eventuellt kan platsens ekologiska värde ökas genom att 
kompostera avverkningen för ökad näring i jord eller genom att lägga 
avverkade trästockar i en hög för att ge skydd till groddjur eller andra 
marklevande smådjur.   

8.10.2 Hur många volymprocent av material från demoleringen och isär plockandet på platsen 
har återanvänts i projektet? 35 

  Delar av projekteringen skulle kunna förändras för att anpassas till vilka 
material som finns på platsen för att så mycket som möjligt av 
återvinningsbara material återanvänds. Detta skulle kunna vara en del av 
innovationsupphandlingar.   

8.10.3 Hur många volymprocent av schaktmassorna har fördelaktigen återanvänts på platsen? 35 
  Finns med i en masshanteringsplan.   

Tabell 6.4.4 – Kapitel 8 del 2 

6.5 Diskussion kring frågorna 
I Trafikverkets vanliga process hanteras många av frågorna från denna analys utan att fokusen är 
speciellt hög på just hållbarhet. En av skillanderna med att använda CEEQUAL är att det måste 
finnas en medvetenhet om vart svaren till frågorna kan hittas för att bevis ska kunna redovisas. 
Frågorna i sig behöver inte vara svåra att hantera om en korrekt tolkning av frågan kan göras, 
vilket är ett av problemen just nu. En del av frågorna kan vara svåra att tolka dessutom är de 
skrivna på engelska något som försvårar tolkningen ytterliggare.  

Omfattningen av CEEQUALmanualen är även den ett problem. Det finns 188 st frågor i 
manualen att se över och att tolka varje fråga blir ett omfattande arbete som kräver mycket 
resurser. 
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7 Slutsatser 
Det finns många positiva tankar kring CEEQUAL och användandet av CEEQUAL, framför allt 
det faktum att systemet belyser ett väldigt brett miljö- och hållbarhetstänk och för upp det på 
agendan. Även områden som Sverige inte kommit långt med än så länge tas upp, exempelvis 
LCA-analyser och tänk kring vattenförbrukning. Problemet är att få det att fungera i praktiken. 
Att från Trafikverkets sida kräva att CEEQUAL ska användas i en upphandling är svårt med 
tanke på LOU. Krav för att ett hållbarhetsklassningssystem ska användas är möjligt men det går 
inte att precisera vilket. För att CEEQUAL ska användas av en entreprenör måste entreprenören 
själv välja att följa CEEQUAL, antingen genom att själv välja en Construction Only Award eller 
genom att gå med i exempelvis ett Whole Team Award som Trafikverket och en projektör har 
valt att använda. Problemet för Trafikverket är då hur ett förfrågningsunderlag ska utformas för 
att få entreprenören att använda just CEEQUAL. 

Ett sätt att lösa detta är att Trafikverket plockar ut de frågor de tycker bidrar till deras 
hållbarhetsarbete ur CEEQUALs manual och antingen själva sammanställer frågorna till ett eget 
verktyg som följs, eller att frågorna skrivs om till krav och innefattas i förfrågningsunderlaget. 
Detta skulle göra att de delarna som ger störst nytta skulle kunna användas och ge ett liknande 
resultat som ett direkt användande av manualen skulle ge. Det som försvinner är betyget, något 
som inte är direkt prioriterat från Trafikverkets sida, där det dels är nyttan för samhället som är 
det viktiga och dessutom har de med sitt monopol på statliga vägar och järnvägar ingen 
konkurrens att tävla med. Betyget skulle däremot kunna användas för en intern jämförelse projekt 
emellan. Avsaknaden av ett betyg kan dessutom leda till att tävlingen om att få ett bra betyg 
försvinner och entreprenören inte ser någon mening med att anstränga sig inom 
hållbarhetsarbetet då det inte finns någon direkt vinning. Skrytfaktorn av att fått ett högt betyg 
försvinner. 

CEEQUAL är ett omfattande system som täcker in stora delar av ett anläggningsprojekt, kanske 
till och med för mycket och på en för hög detaljnivå. Problemet med att frågor som prioriteras i 
Storbritannien inte har lika hög prioritering i Sverige finns av naturliga skäl också med. För att 
systemet ska fungera bör det anpassas efter det geografiska område det ska användas på. För att 
CEEQUAL ska fungera i Sverige skulle en anpassning behöva göras efter hur det är i Sverige. 

Skulle en anpassning göras kan det finnas anledning att både anpassa prioriteringarna inom 
landet/området och anpassa nivån på frågorna så de högre betygen blir svårare att uppnå. 

En annan synvinkel på införandet av CEEQUAL är; Behövs det verkligen? Projektet E4 Rotebro 
har genomgått en Interim-bedömning. I den fick projektet betyget excellent, det högsta som går 
att få. Betyget kan komma att sänkas efter att hela bedömningen har gjorts, men det är 
fortfarande ett högt betyg för ett projekt som började projekteras för över 15 år sedan med en 
MKB skriven 1997 där bedömningen gjordes efter en CEEQUALmanual från 2011. I detta fall 
kan det kännas onödigt att då betala en större summa pengar för en märkning som det inte ens 
arbetats mot.(Se bilaga 1) 

Kraven i manualen blir högre för varje ny version som kommer och det innebär därmed en 
naturlig utveckling. Samhället måste hela tiden förbättras och kraven måste bli hårdare. Just nu 
kan dock kraven i manualen kännas allt för låga för Sverige. 

Att säga hur bra CEEQUAL skulle fungera i Sverige idag är fortfarande en svår fråga att besvara. 
Erfarenheterna av CEEQUAL i svenska projekt är fortfarande begränsade och de projekt där 
CEEQUAL har använts, har använt en CEEQUALmanual utan anpassning till Sverige. 



33 
 

CEEQUAL är inne i en fas som miljömärkning för byggnader var för kanske tio år sedan. 
Företag och organisationer börjar få koll på vad det är och testar systemet på en del projekt. 
Osäkerheter kvarstår om det är värt att gå vidare med eller inte. En svensk anpassning skulle 
underlätta användandet av systemet och ge det mer tyngd. Förhoppningsvis skulle en sådan 
anpassning kunna stå klar inom några år. 
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8 Rekommendationer 
8.1 Rekommendationer för Trafikverket 
Våra rekommendationer till Trafikverket är att försöka fullfölja ett Whole Team Award med 
Trafikplats Roslags-Näsby och efter det utvärdera hur det har fungerat och jämföra med 
projektet Trafikplats Viggbyholm med hållbarhet som utgångspunkt. 

I övrigt anser vi att CEEQUAL behöver anpassas bättre efter den svenska marknaden innan det 
vidare utvärderas och att Trafikverket därför bör avvakta med fler certifieringar till dess en 
anpassning genomförts.  

CEEQUAL har många frågor som behandlar problem inom hållbarhet hos anläggningsprojekt. 
Istället för att använda CEEQUAL fullt ut skulle det kunna vara givande att ta ut kärnfrågor ur 
manualen och tillämpa dessa i ett antal projekt. Detta skulle kunna leda till att vissa av 
hållbarhetsaspekterna som vanligtvis inte prioriteras förs fram och uppmärksammas. 

8.2 Vidare studier 
 

CEEQUAL behöver ytterligare utvärderingar och ett bra tillfälle för detta är när både Trafikplats 
Roslags-Näsby och Trafikplats Viggbyholm står färdiga. En jämförelse dessa emellan skulle bli 
väldigt intressant för ett forsatt arbete inom CEEQUAL. Det finns goda förutsättningar för att se 
vad ett CEEQUALprojekt egentligen ger för nytta inom hållbarhet och miljö, jämfört med ett 
projekt utan hållbarhetsklassning. 
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10. Bilagor (appendix) 
Bilaga 1 – Kostnader för CEEQUAL International Project Awards i Zon 1 
(Europa och norra Afrika) 

 

  



b 

Bilaga 2 – Del av sammanställning från Workshop 

 



c 

Bilaga 3 

Standardintervjufrågor: 

1. Vad är dina personliga erfarenheter av att arbeta med CEEQUAL? 
2. Vad är din uppfattning av CEEQUAL?  

a. Positiva aspekter? 
b. Negativa aspekter? 
c. Fyller CEEQUAL en funktion som behövs? 
d. Fungerar CEEQUAL bra i nuvarande skick, eller behövs en anpassning ? I sådana fall 

vad? 
3. Vad skulle behöva utökas eller tilläggas för att få CEEQUAL integrerat i nuvarande arbetssätt? 
4. Borde Trafikverket gå vidare med CEEQUAL och i så fall varför/varför inte? 

 

Intervjufrågor till projektledare: 

1. Vad är dina personliga erfarenheter av att arbeta med CEEQUAL? 
2. Vad är din uppfattning av CEEQUAL?  

a. Positiva aspekter? 
b. Negativa aspekter? 
c. Fyller CEEQUAL en funktion som behövs? 
d. Fungerar CEEQUAL bra i nuvarande skick, eller behövs en anpassning ? I sådana fall 

vad? 
3. Vad skulle behöva utökas eller tilläggas för att få CEEQUAL integrerat i nuvarande arbetssätt? 
4. Borde Trafikverket gå vidare med CEEQUAL och i så fall varför/varför inte? 
5. Är det rimligt att arbeta enligt CEEQUALs arbetssätt eller kräver det långsiktigt sett mer 

resurser än ett alternativt system med liknande resultat skulle? (Lagar, TRVs egna 
miljöarbete/policy, etc) 

6. Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan gamla planläggningsprocessen och den nya? Vilka 
är de största skillnaderna gällande hållbarhet och miljö? 
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