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Sammanfattning 

CEEQUAL är ett klassningssystem utvecklad av ICE, den brittiska Institutionen för Civilingenjörer, för 
att bättra på anläggningsbranschens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsarbete. 
Systemet utvecklades år 2003 och användes fram till år 2011 endast i Storbritannien och Irland. År 
2011 utvecklades en internationell version för organisationer som är intresserade av att certifiera 
projekt i andra delar av världen.  

Syftet med rapporten är att utvärdera konsekvenser för ett projekt som skall miljöcertifieras. Detta 
sker med hjälp av tre fallstudier från Skanska Sverige AB: 

• Projekt Skarplöt, exploatering av en åkermark i Västerhaninge.  
• Projekt Folkparksvägen, ombyggnation av en 1500 meter vägsträcka.  
• Projekt Tyresövägen-Simvägen, en avsmalning av Tyresövägen från motorvägsstandard till 

stadsväg.  
 

Målet med rapporten är att: 

• Identifiera förbättringsåtgärder för att främja hållbarhet och resurseffektivitet i produktion. 
• Uppskatta vilka resurser förbättringsåtgärderna för certifiering kräver. 

Resultat från fallstudierna visar att Skanska har väl inarbetade rutiner i företagets ledningssystem, 
dock finns det förbättringspotential som kan uppnås med integrering av CEEQUALs krav i dagens 
arbetssätt.  

Merkostnaden av förbättringsåtgärderna består mestadels av tjänstemannatid för ett utökat 
samhällsengagemang, planering och bevakning av åtgärder som främjar hållbarhet samt insamling av 
bevismaterial för certifiering. Ändringar som uppkommer i arbetssättet är projektberoende och 
belyses i produktionsplaneringsskedet i varje enskilt projekt med hjälp av den extra planeringen som 
en CEEQUAL certifiering kräver. 

Rekommendationer för Skanska är att integrera en del av CEEQUALs krav i ledningssystemet och att 
skapa färdiga mallar som är anpassade till CEEQUALs frågeställningar med avsikt att effektivisera 
framställning av bevisdokumentationen i varje enskilt projekt.   

 

 

 

 

Nyckelord: CEEQUAL; Miljöklassning, Miljö- social- och ekonomisk hållbarhet; Ledningssystem; 
Skanskas miljörutiner;  
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Abstract 

CEEQUAL is an assessment and award scheme developed by ICE, The Institution of Civil Engineers in 
Great Britain, in order to improve the Civil engineering industry´s social, economic and 
environmental sustainability. The system was developed in 2003 and it was only used in the UK and 
Ireland until 2011. Year 2011, was an international version developed for organizations that are 
interested in certifying projects in other parts of the world. 

The report aims to evaluate the consequences for a project that is going to be assessed. This is done 
by using three case studies from Skanska Sverige AB: 

• Project Skarplöt, exploitation of previous farming land in Västerhaninge. 
• Project Folkparksvägen, refurbishment of a 1500 meter stretch of road. 
• Project Tyresövägen - Simvägen, a narrowing of Tyresövägen from motorway standard to a 

city road with cycle lanes. 
 
The objective of this report is to: 

• Identify improvement measures to promote sustainability and resource efficiency under 
production. 

• Estimate the resources that such improvements and the works associated with the 
certification requires. 

 
Results of case studies show that Skanska has well-established work practices, however, there is 
potential for improvement that can be achieved with the integration of CEEQUALs requirements in 
the company’s management system. 

The additional cost of the improvement measures consist mostly of extra working time needed to 
administrate, plan and monitor measures that promote sustainability as well as gather evidence for 
certification. Adjustments to the production process that arises in the planning stages of the 
sustainability measures cannot be generalised and depend mostly on the project prerequisites. 

Recommendations to Skanska are to integrate CEEQUALs requirements in their management system 
and to create pre-designed templates for the required documentation and procedures in order to 
streamline planning and monitoring in each individual project that is going to be certified. 
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Förord 

Detta examensarbete skrivs på uppdrag av Skanska Sverige AB och är en del av högskoleprogrammet 
Byggteknik och Design vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet utfördes under vårtermin 2014 och 
omfattar 15 hp. 

Vi vill rikta ett stort tack till Sten Hebert på KTH samt Carolina Detterfelt på Skanska för den 
värdefulla handledningen.  

Vi vill även tacka Gustav Larsson, Linda Strand, Tomas Gustafsson, Pär Enlove, Maria Lindgren, 
Johanna Löfroth samt Hannes Nordefjäll för att ni tog er tid att svara på våra frågor och för de 
trevliga och lärorika diskussionerna. 

Ett stort tack till Åsa Catapano och Kent Rehn för korrekturläsning av arbetet. 

Dessutom vill vi tacka alla på Skanska distrikt mark Stockholm syd för ett fantastisk mottagande.
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Ordlista 

Assessor ansvarig för certifieringsprocessen som utses av den organisation som ansöker om ett 
CEEQUAL Award.  

BREEAM, Miljöcertifieringssystem från Storbritannien.  

CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme, 
hållbarhetsklassningssystem som är inriktad mot anläggningsbranschen. 

CSR Corporate Social Responsibility, ”företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, 
etiska och miljömässiga aspekter”. (CSRGuiden, 2014) 

ICE The Institution of Civil Engineers, den brittiska Institutionen för Civilingenjörer som utvecklade 
CEEQUAL. 

ISO 14001 Miljöledningssystem. 

KMA Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö. 

LCA Livscykelanalys, uppskattning av en produkt resursanvändning och miljöpåverkan under hela sin 
livslängd (EPA, 2006). 

LEED, Miljöcertifieringssystem utvecklad av U.S. Green Building Council. 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Online Assessment tool CEEQUAL plattform där assessorn laddar upp bevis för varje enskild fråga. 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten. 

”Scope out” ett möte där ”Verifier” och assessor kommer överens om vilka frågor som ska uteslutas 
från certifieringen eftersom de anses irrelevanta för projektet.  

SEMP System Engineering Management Plan, är en plan som beskriver den 
optimeradeproduktionsprocessen för projektet.  (Parnell, Driscoll, Henderson 2010) 

”Verifier” utses av CEEQUAL för granskning och bedömning av ett projekt.  

Virtuellt vatten, vattenmängden som är nödvändig för framställning av en vara/tjänst. (World Water 
Council, 2008) 

VSAA Vårt Sätt Att Arbeta, Skanskas ledningssystem, tillgänglig på One Skanska (Skanskas 
ledningssystem). 

VSAV Vårt Sätt Att Vara, redogör för värderingar som Skanska vill att varje anställd arbetar efter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har begreppet hållbar utveckling varit en global fråga som har ökat efterfrågan av 
resurseffektiva lösningar (European Commision, 2011). Under FNs konferens RIO+20 har alla 
medlemsländer beslutat att ta fram globala hållbarhetsmål för att hantera de enorma utmaningar 
som skapats av jordens växande befolknings moderna livsstil (Regeringen, 2012). 

Byggverksamheten ansvarar för 40 % av världens energiförbrukning och för cirka 30 % av all 
energirelaterad växthusgasutsläpp (UNEP, 2011). Inom anläggningsbranschen kan dessutom 
allvarliga skador till närmiljön förekomma om hänsyn inte tas till de lokala miljöförhållandena 
(Hebert, 2011, p. 78). Omfattande anläggningsprojekt presenterar enorma utmaningar för att 
åstadkomma ett miljömässigt, socialt och ett ekonomiskt hållbart utfall genom hela byggprocessen.   

Bygg- och fastighetsbranschen har länge arbetat med miljöcertifiering (BREEAM, LEED) och ett flertal 
företag som är verksamma i anläggningsbranschen har de senaste åren visat intresse av att använda 
sig av liknande verktyg (Uppenberg, 2013). Skanska har varit det första internationella byggföretag 
som har miljöcertifierat väg- och anläggningsprojekt i Sverige enligt CEEQUAL International (Skanska, 
2012). Denna brittiska certifiering är en bedömning och ett utmärkelsesystem för att förbättra 
hållbarheten i ett infrastrukturprojekt och kan användas i alla faser av byggprocessen (CEEQUALs 
Manual, 2013). 

1.2 Målformulering 
Syftet med rapporten är att belysa konsekvenser för ett projekt som skall CEEQUAL certifieras samt 
att framställa en metod för att uppskatta vilka extra resurser som certifieringen kräver jämfört med 
Skanskas sätt att arbeta. Rapporten kan dessutom användas för att identifiera förbättringsåtgärder 
som kan komplettera Skanskas ledningssystem och som främjar hållbarhet i produktion. 

1.3 Avgränsningar 
I version 5.1 av manualen CEEQUAL International finns det sex olika möjliga utmärkelser med 179 
frågor för att granska beställare, projekteringsledning och entreprenörens hållbarhetsarbete. 
Rapporten begränsas till ”Construction Award” delen som består av 120 frågor, där entreprenörens 
arbete granskas och bedöms. Rapporten kommer inte att poängsätta varje enskilt projekt som utreds 
eftersom målet inte är att bedöma dessa fallstudier. Dokumentationen skall användas för att 
identifiera förbättringsåtgärder i produktionsplaneringen och vilka resurser åtgärderna kräver.  

1.4 Lösningsmetod 
I detta kapitel ges en översikt över arbetsgången för undersökningen. Det beslutades att den 
föredragna metoden för denna studie var att utföra en litteraturstudie om publikationer som 
behandlar hållbarhetscertifiering som utgångspunkt för den teoretiska referensramen.  

Därefter undersöktes noggrant dokumentationen av tre projekt som Skanska genomfört utan särskilt 
certifieringskrav. Fallstudierna granskades genom att svara på de frågor som ställs inför en 
”Construction Award”-utmärkelse. Svarsalternativen är följande: 

• uppfyller frågans krav  
• delvis uppfyller frågans krav 
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• kraven som ställs i frågan inte fullgörs, eller  
• frågan är inte relevant för projektet  

Frågorna som inte uppfyllde CEEQUALs krav eller som delvis uppfyllde kraven sorterades för vidare 
bearbetning och var utgångspunkten för intervjuer med produktionschefer och projektingenjörer i 
fallstudierna där de extra resursinsatserna för att uppfylla frågornas krav estimerades. Samlade data 
från intervjuerna bearbetades för att uppskatta de extra resursinsatser som är direkt kopplade till 
produktionen. De består av: 

• Extra tid för planering av produktionsaktiviteterna. 
• Framtagning av bevismaterial samt uppladdning på CEEQUALs ”online assessment tool”. 
• Sammanställning samt förberedelse av slutdokumentation inför verifiering. 
• Extra resursinsatser och aktiviteter för att uppfylla enskilda frågornas krav som inte är 

aktuella i ett ”vanligt” projekt. 

Dock, för att redovisa en helhetsbild av konsekvenserna över hela projektet, krävdes en uppskattning 
av det extra arbetet direkt kopplat till CEEQUAL, som: 

• Projektanmälan, samt framtagning av en projektbeskrivning i samband med registrering av 
projektet. 

• Planering av ”scope out”-mötet med CEEQUALs ”verifier”, samt måluppsättning för 
projektet. 

• ”Scope out”-mötet samt nödvändiga uppföljningar och kompletteringar som uppstår efter 
mötet. 

• Arbete för verifiering av bevisdokumentationen med eventuella uppföljningar och 
kompletteringar av bevismaterialen. 

Uppskattning av det sistnämnda kräver erfarenhet av assessorer som arbetar eller har arbetat med 
CEEQUAL certifiering. Frågeformulären i bilaga 12.3 skickades till CEEQUAL assessorer som har 
arbetat med certifiering i olika Skanskaprojekt runt om i Sverige för att dra nytta av deras erfarenhet. 
En sammanfattning av alla aktiviteter redovisas i följande figur: 

 
Figur 1-1, En sammanfattning av verktygen för uppskattning av 
extra resursinsatserna samt i vilket skede de återkommer. 
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Arbetsgången kan redovisas med nedanstående bild som visar insamling av teoretiska kunskaper 
med hjälp av litteraturstudier. Granskning av projektdokumentation för att identifiera frågor som 
kräver extra resursinsatser. Uppskattning av extra resursinsatser med hjälp av intervjuer samt 
frågeformulär. Analys och bearbetning av insamlade data för uppskattning av slutresultat. 

 
Figur 1-2, Arbetsgång 

1.5 Översikt 
Nästa kapitel ”Nulägesbeskrivning” ger en kort beskrivning av Skanska, samt företagets 
ledningssystem och hållbarhetsarbete. Därefter följer ett avsnitt om ”teoretisk referensram” där 
teorier och begrepp som används i rapporten presenteras. Detta följs av ”faktainsamling” där 
arbetsmetodiken för insamling av data och bearbetning av informationen beskrivs. Ett kapitel om 
”Hållbar utveckling” presenterar begreppet och målen för anläggningsbranschen. Detta följs av ett 
kort avsnitt om CEEQUAL som beskriver hur klassningssystemet är uppbyggt, fördelar och nackdelar 
som har identifierats i tidigare studier, certifieringsprocessen samt administrativa avgifter för 
projekten. Därefter ges en kort beskrivning av projekten som studerades. Under rubriken ”analys” 
presenteras och analyseras information från intervjuer samt frågeformulären. Rapporten avslutas 
med resultat och diskussion av rapportanalysen.  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Kort om Skanska  
Skanska AB är i dag ett multinationellt byggföretag som har kontor i nio länder runt om i världen med 
huvudkontor i Stockholm. Det grundades av Rudolf F. Berg i Malmö år 1887 som AB Skånska 
Cementgjuteriet SCG (Skanska 3, 2014). År 1984 etablerades namnet Skanska AB som ett globalt 
företag (Skanska 4, 2014). 

Företaget är verksamt inom alla områden i bygg- och anläggningsbranschen med stora projekt som 
Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm och Vindkraftparken Sjisjka i Gällivare. Skanska har ca 10 500 
anställda i Sverige och ca 56 600 anställda runt om i världen. Under 2012 genomförde Skanska cirka 
3500 projekt i Sverige med en omsättning av cirka 30,5 miljarder kronor och 10 000 projekt runt om i 
världen med en omsättning av 132 miljarder kronor (Skanska 2, 2012). 

2.2 Skanskas hållbarhetsarbete 
Företaget är medlem i FN Global Compact, ett strategiskt initiativ, där medlemmarna ger löfte om att 
anpassa sina verksamheter efter tio principer inom mänskliga rättigheter och miljöfrågor (Skanska 2, 
2013). Företagets miljö och ledningssystem VSAA bygger på kraven enligt ISO 14001 och ISO 9001. 
Skanska i Sverige är även certifierad enligt OHSAS 18001 för systematiskt arbetsmiljöarbete samt alla 
anställda genomgår en kurs om ”Code of Conduct” som beskriver hur Skanska vill bedriva sin 
verksamhet (Skanskas ledningssystem). 

Företagets ledning har påbörjat ett flertal initiativ för att främja en hållbar utveckling. De har en egen 
miljömärkning, Grön arbetsplats, där ett antal områden beaktas för ett effektivt miljövänligt arbete. 
Gröna veckan är ett årligt event där alla anställda under en vecka deltar i seminarier, filmvisningar 
och frågesport för att främja miljöhållbarhet. Företaget använder sig av ett antal gröna lösningar 
såsom Grön asfalt, som tillverkas med lägre temperatur, vilket kräver mindre energi och därmed 
mindre koldioxidutsläpp (Skanska 2, 2013). 

De senaste åren har Skanska certifierat flera projekt med CEEQUAL International i Sverige samt flera 
projekt med den brittiska versionen av manualen i Storbritannien. Det finns dessutom ett antal 
pågående projekt i Sverige som kommer att certifieras. Skanskas vision är enligt Johan Gerklev, 
miljöchef på Skanska att ha ett helhetsperspektiv när det gäller hållbarhetsarbete. Målet är att 
certifiera både fastigheter och anläggningsarbeten i ett och samma projekt. För att kunna erbjuda 
kunderna ”ett gediget, komplett miljöarbetare när vi utvecklar och bygger bostadshus och 
kommersiella fastigheter” (Fastighetstidningen, 2012). 

Skanska Sverige är indelat i olika verksamhetsområden. Dessa är indelade i regioner som i sin tur är 
indelade i distrikt. Denna rapport görs med handledning av Skanska Distrikt Mark Stockholm Syd som 
är verksamt främst i södra delen av Stockholms län. Avdelningen är specialiserad i 
markentreprenader med ny- och ombyggnation av ledningar och vägbeläggningsarbete.  
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3. Teoretisk referensram 
Samhället kräver att infrastrukturprojekt genomförs på ett hållbart sätt med högre krav än 
lagstiftning (Arts, Faith-Ell, 2012). Företagen som är verksamma i anläggningsbranschen behöver 
därför ett sätt att anpassa sina verksamheter till de nya trenderna för att säkerställa framtidens 
framgång. Verktyg som livscykelanalys, CSR och miljöcertifieringar integreras mer och mer i 
organisationernas policy och rutiner(Arts, Faith-Ell, 2012) bland annat för att visa engagemang i 
hållbarhetsfrågor (CEEQUALs Handbook, 2013).  

I rapporten ”Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige” redovisar Kristine Ek (2013) att i 
dagsläget så kräver certifieringen extra resursinsatser. Däremot i examensarbetet ”CEEQUAL i 
Sverige” beskrivs en annorlunda bild. Entreprenörerna i dessa fallstudier behövde mindre 
förändringar för att anpassa sitt arbetssätt till certifieringskraven (Frank, Hederby, 2013). Vidare 
rapporterar Rebecca Johansson (2011) att entreprenörer har olika åsikter angående den extra 
arbetsbelastning som en CEEQUAL certifiering genererar. Skillnaden beror främst på företagets 
ledningssystem och de befintliga arbetsrutinerna för insamling av dokumentation. 

Denna rapport avgränsas till ”Construction Award” där enbart CEEQUALs frågor som granskar 
entreprenörens arbete behandlas. Enligt svensk lagstiftning är detta en utförandeentreprenad där 
entreprenören inte är ansvarig för projektering och tekniska lösningar i entreprenaden (Nordstrand, 
2008). I CEEQUAL manualen finns däremot ett flertal frågor riktade mot entreprenören som 
behandlar projekteringsåtgärder, exempel är fråga 3.3.1 som handlar om riskbedömning av 
störningar i förvaltningsskede. Certifieringen är inte ännu anpassad till svenska förhållanden och 
oklarhet kan uppstå på grund av både språk och lagstiftningsskillnader jämfört med Storbritannien 
(Ek, Brinkhoff, 2013). Både Ek (2013) och Johansson (2011) förklarar att en svenskanpassad version 
av manualen skulle kunna underlätta certifieringsarbete med frågor som är specifika för den svenska 
anläggningsbranschen och som är anpassade till svensk lagstiftning. 

Kunskaper inhämtade från olika kurser från programmet byggteknik och design som har varit oerhört 
viktiga för detta arbete är: 

HS1006 Byggprocessen, en grundläggande kurs som behandlar de olika delarna i byggprocessen. 
Viktiga lagar som berör byggbranschen, samt vilka entreprenadformer, ersättningsformer 
och upphandlingsformer som finns enligt svensk lagstiftning (KTH 1, 2012). 

AF1720 Miljö och arbetsvetenskap behandlar miljöproblem och miljölagstiftning i byggbranschen, 
samt de viktigaste miljöcertifieringar som förekommer (KTH 2, 2012). 

AF1907 Anläggning 1. Väg-, Järnväg och VA-teknik en grundläggande kurs som behandlar de 
viktigaste materialen som används i anläggningsbranschen, miljöaspekter med väg- och 
järnvägsprojekt, samt materialegenskaper i avlopps- och vattenledningar(KTH 3, 2014). 

HS1015 Byggstyrning en kurs som behandlar sammanställningen av ett anbud, samt beräkning av 
resursbehov i ett projekt (KTH 4, 2014). 
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4. Faktainsamling 

4.1  Litteraturstudie 
Första delen av litteraturstudien behandlade bakgrundinformation om begreppet hållbar utveckling, 
som är det övergripande syftet med en CEEQUAL certifiering. Som primär informationskälla användes 
rapporten från IUCN (1980)”Our Common Future” som under 80-talet belyste 
hållbarhetsproblematiken. Rapporter från The Royal Academy of Engineering och The Institution of 
Civil Engineering användes som branschspecifika källor för hållbarhetsteori.  

Information om CEEQUALs syfte och certifieringsprocessen hämtades från: 

• CEEQUAL manualen,  
• CEEQUAL handbok, samt  
• CEEQUALs hemsida.  

Tidigare studier som ”Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige” behandlar för- och nackdelar 
med en certifiering. Examensarbeten använda som övergripande informationskälla för CEEQUALs 
certifiering i Sverige är:  

• ”Evaluation of experiences from using CEEQUAL in infrastructure projects” från Uppsala 
universitet samt 

• ”CEEQUAL i Sverige” från KTH  

Följande verktyg användes för att identifiera vilka konsekvenser som kan uppstå i ett projekt som ska 
CEEQUAL certifieras:  
 

• CEEQUAL manualen, 
• ”Miljöfrågan inom Byggsektorn”,  
• Skanskas ledningssystem ”VSAA”, samt  
• Projektdokumentationen  

4.2 Fallstudie 
Fallstudien baseras på en blandad datainsamlingsmetod där både kvalitativ och kvantitativ metod 
används (Creswell, Clark, 2010, s.8). Den kvalitativa metoden användes som utgångspunkt för att 
identifiera förbättringsåtgärder i produktionen medan den kvantitativa metoden användes för att 
uppskatta de extra resursinsatser som krävs för certifiering. 

Tre projekt utan särskilda certifieringskrav har studerats. Projektdokumentationen i form av 
projektplan; riskbedömning; mötesprotokoll; kvalitet; miljö och arbetsmiljödokumentation samt 
övrig dokumentation för projekten granskades. Målet är att identifiera vilka frågor enligt CEEQUALs 
manual version 5 som uppfylldes i projekten. De resterande frågor som saknade bevis och som 
därmed inte uppfyllde CEEQUALs krav undersöktes vidare. Nödvändiga extra resursinsatser som 
krävs för att uppfylla frågornas krav uppskattades med hjälp av intervjuer och frågeformulär med 
produktionschefer, projektingenjörer och assessorer som arbetar eller har arbetat med CEEQUAL 
certifiering. 
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4.3 Intervjuer samt frågeformulär 
Intervjuer med ingenjörer som har arbetat i projekten som undersöktes användes för att identifiera 
CEEQUALs arbetsbelastning för extra planering av produktionen under produktionsgång samt i slutet 
av projektet för sammanställning av slutbeviset.  

Ett frågeformulär användes för att ta del av CEEQUAL assessorernas erfarenhet. Svaren användes för 
att uppskatta arbetsbelastning som är kopplat till projektanmälan, målsättningar för projektet, 
”scope out”-möte, samt arbete för verifiering av bevisdokumentationen. 

7 
 



5. Hållbar utveckling i anläggningsbranschen 
Begreppet hållbar utveckling introducerades i början av 80-talet av International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources som motstånd till de ohållbara miljö- och sociala 
effekter som den moderna utvecklingen orsakade på jordens ekosystem (IUCN, 1980). 

 “For development to be sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as 
economic ones; of the living and non-living resource base; and of the long term as well as the short 
term advantages and disadvantages of alternative actions” (IUCN, 1980). Hållbarhet är alltså en 
balans mellan jordens förmåga att förse människan med naturresurser och människors förmåga att 
använda resurserna på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt (Dodds, Venables, 2005). 

 
Figur 5-1, grafisk illustration av hållbarhet enligt 
CEEQUAL manualen(2013). 

Begränsad tillgång av naturresurser och en rättvis fördelning av dessa är grundpelare av begreppet. 
Det ställer krav på ny teknik som förbättrar befintliga byggmetoder och kräver utveckling av mer 
resursoptimerande arbetsätt (Dodds, Venables, 2005). Anläggningsbranschen har skapat den 
moderna världen vi lever i. Behovet av nya infrastrukturer som vatten- och transportsystem ökar i 
samma takt som världsbefolkningen växer. Utmaningen för framtida generationer är enligt Wills 
(2000) att:  

• Skapa en konkurrenskraftig ekonomi genom att investera i teknik och utbildning. 
• Maximera tillväxt och minimera resursanvändning och föroreningar. 
• Rättvis fördelning av tillväxten, både nationell och internationell. 
• Förbättra kvaliteten av den bebyggda miljön. 
• Bidra till en hållbar utveckling på internationell nivå. 
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6. CEEQUAL 
CEEQUAL ”Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme” är en 
hållbarhetsklassningssystem utvecklad år 2003 av ICE, den Brittiska Institutionen för Civilingenjörer i 
samråd med statliga myndigheter, samt ledande konsultföretag och entreprenörer. 

Ur CEEQUALs handbok (2013) framgår att målen med certifieringen är enligt ICE: 

• Att generera medvetenhet om hållbarhetsfrågor och främja ständiga förbättringar inom 
anläggningsbranschen.  

• Att främja en hållbarhetsdriven strategi för projekten som bedöms.  
• Att verka för ökad hållbarhet i projektens design och konstruktion.  
• Att hylla och främja projekt som uppnår höga ekonomiska, miljömässiga och sociala 

framgångar. 

I korthet kan man säga att det övergripande målet är att integrera CEEQUALs rutiner i 
entreprenörens eller projektörens arbete för att skapa medvetenhet i projektgruppen och för att 
skapa bra förutsättningar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom 
anläggningsbranschen.  

CEEQUALs popularitet i Storbritannien har stadigt ökat under årens gång med hundratals certifierade 
projekt (CEEQUAL 2, 2014). I Sverige har intresse ökat sedan den nya internationella versionen har 
publicerats samt flera studier som granskar användbarhet av systemet har utförts (Ek, Brinkhoff, 
2013) (Johansson, 2011)(Frank, Hederby, 2013). Konsultföretag som WSP har redan upptäckt trenden 
och erbjuder tjänster för planering och projektering av projekt med CEEQUAL (WSPgroup, 2014). 
Trafikverket har certifierat flera projekt med Skanska och NCC som entreprenörer 
(Infrastrukturnyheter, 2013) (Fastighetstidningen, 2012) och flera pågående projekt är registrerade 
för certifiering. Allt tyder på att CEEQUAL skulle kunna uppnå samma popularitet i Sverige som i 
Storbritannien. 

6.1 CEEQUAL – fördelar och brister  
CEEQUAL är ett relativt nytt certifieringssystem som utformades framförallt med 
anläggningsbranschens erfarenheter i Storbritannien och Irland. Olika aktörer och organisationer 
belyser brister och fördelar med certifieringen. Några synpunkter av betydelse för denna rapport är 
att certifiering kräver mycket resurser, samt en mängd dokumentation krävs som bevismaterial (Ek, 
Brinkhoff, 2013). Den internationella versionen av manualen är inte anpassad till svenska 
förhållanden (Ek, Brinkhoff, 2013). Samt manualen saknar arbetsmiljöfrågor som är en viktig del av 
en organisations sociala ansvarstagande (Ek, Brinkhoff, 2013). Däremot skapar CEEQUAL 
systematiska rutiner för att kunna behandla hållbarhetsfrågor under hela byggprocessen (Ek, 
Brinkhoff, 2013). Det kan betraktas som ett marknadsföringsverktyg för att jämföra organisationers 
hållbarhetsarbete. 

6.2 CEEQUAL Manualen 
CEEQUAL Assessment Manual for Projects version 5.1 är indelad i nio kapitel med 179 frågor. 
Frågorna behandlar aktiviteterna som varje inblandad organisation i projektet genomför i olika 
skeden av byggprocessen. Varje kapitel är viktat och reflekterar relevansen av ämnet den behandlar i 
förhållande till projektets helhet. Grundviktning enligt den Internationella versionen är detsamma 
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som versionen för Storbritannien och Irland och för närvarande finns ingen viktning som är 
säranpassad för den svenska marknaden (CEEQUALs Handbook, 2013). 

6.2.1 Manualens indelning 
1. Project strategy: Är ett valfritt kapitel som bedömer projektets hållbarhetsstrategi. 

Planeringsarbete granskas noggrant för att utvärdera konsekvenser av olika beslut och deras 
påverkan på samhället (CEEQUALs Handbook, 2013). 

2. Project Management: Behandlar sättet projektgruppen, beställare och entreprenören ska ta 
ställning till miljö-och hållbarhetsfrågor i byggprocessen (CEEQUALs Handbook, 2013). 

3. People and Communities: Granskar framförallt byggrelaterade olägenheter i närområde men 
även samrådsprogram med relevanta lokala grupper samt djurliv som kan påverkas av 
projektet (CEEQUALs Handbook, 2013). 

4. Land use and Landscape: Undersöker markanvändningsfrågor och utvärderar åtgärder om 
markföroreningar hittas och efterbehandlingsåtgärder. I avsnittet granskas även 
landskapsdesign, tidigare markanvändning, framtida planer för området samt genomförande 
och förvaltning av projektets markytor (CEEQUALs Handbook, 2013). 

5. The Historic Environment: Granskar utredningar om möjliga kulturhistoriska tillgångar i 
området, som befinner sig på eller under markytan samt under vatten. Till exempel 
skeppsvrak eller gamla bryggor (CEEQUALs Handbook, 2013). 

6. Ecology och Biodiversity: Behandlar effekten som projektet har på det lokala ekosystemet, 
effekten på naturreservat och eventuella skyddade djurarter i området (CEEQUALs 
Handbook, 2013). 

7. Water Environment: Granskar projektets påverkan på vattenmiljön i området och framförallt 
skyddade vattentäkter. I kapitlet finns även frågor om vattenförbrukning i bygg- och 
förvaltningsskede (CEEQUALs Handbook, 2013). 

8. Physical Resources Use and Management: Omfattar nästan en fjärdedel av alla möjliga 
poäng. I sektionen granskas inköp och materialhantering, val av material och byggmetod ur 
ett livscykelperspektiv samt avfallshantering (CEEQUALs Handbook, 2013). 

9. Transport: Granskar transport av material, avfall, samt tillgång till kollektivtrafik i 
bruksskedet. I kapitlen behandlas även transport av personalen samt tillgänglighet för tredje 
man i produktionsskedet (CEEQUALs Handbook, 2013). 
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Figur 6-1, Viktning  

6.3 Utmärkelse 
Två utvärderingstyper är möjliga: 

• ”Sustainability Strategy & Performance Assessment” hela manualen används för utvärdering. 
• ”Sustainability Performance Assessment” första kapitlet av CEEQUAL manualen utelämnas.  

För båda typer finns det sex utmärkelser beroende på vilka organisationer och vilka delar av 
byggprocessen som ska certifieras (CEEQUALs Handbook, 2013). 

• Whole Team Award är en utmärkelse för beställare, projektör och entreprenör som bör 
användas när beställaren önskar en CEEQUAL certifiering för att bedöma alla aktiviteter i 
projektet. 

• Interim Client & Designer Award är ett sätt för beställare och projekteringsgruppen att få en 
utmärkelse i tidiga skeden och innan projektet är färdigbyggd. När entreprenörens arbete 
bedöms i slutet av projektet kan ett ”Whole Team Award” uppnås. 

• Client & Design Award en utmärkelse för beställare och projekteringsgruppen, när 
entreprenören inte deltar i ”Whole Team Award”. 

• Design Award en utmärkelse för projekteringsgruppen. 
• Design & Construction Award är en utmärkelse för projekteringsgruppen och entreprenören, 

som är särskilt lämplig för totalentreprenader.  
• Construction Award en utmärkelse för entreprenören som vill få ett erkännande för sin 

insats i projektet. 

(CEEQUALs Handbook, 2013) 
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6.4 CEEQUAL i praktiken 
 
Det finns tre möjliga certifieringar: 

• CEEQUAL för U.K. och Ireland Projects, som är en lokalt anpassad version av ”International”. 
• CEEQUAL for International Projects, som kan tillämpas på projekt världen om. 
• CEEQUAL Term Contracts som är anpassad för drift och underhåll av anläggningar. 

Certifieringsprocessen är samma för alla olika versioner och är baserad på ett självevalueringssystem 
där en utbildad assessor samlar bevis angående projektets ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhet (CEEQUALs Handbook, 2013). 

6.4.1 Certifieringsprocess steg för steg  
• Projektet anmäls för certifiering och en sammanfattning med entreprenadens omfattning 

överlämnas i samband med registreringen. 
• Den organisation som anmäler projektet, planerar projektet samt sätter upp mål för 

certifieringsnivån som skall uppnås. 
• Den organisation som ansöker om en CEEQUAL utmärkelse utser en assessor, oftast en 

anställd av organisationen, som deltar i en assessorsutbildning. Assessorn får en kopia av 
handboken och en kopia av Manualen vid registreringen. En Projektplattform kommer att 
skapas på CEEQUAL ”Online Assessment Tool” där hela bedömningsprocessen kommer att 
loggas av både Assessor och ”verifier” med kommentarer och eventuella ändringar under 
projektets gång. CEEQUAL utser en ”verifier” och i ett ”scope-out”-möte med assessor 
avgränsas frågor som inte gäller för projektet. Efter avgränsning räknas summan av möjliga 
poäng för kvarstående frågor som blir underlaget för gradering av utmärkelsen. Man anser 
att noll poäng är lagstadgade minimikrav i Storbritannien och erhållna poäng i projektet 
återspeglar extra insatser som går utöver de rättsliga minimivärdena.  

• Assessorn tar ansvaret för bedömning och arbetar igenom frågorna i handboken. Viktigt är 
att samla nödvändiga bevis och sedan tilldela preliminära poäng baserade på dessa. Poängen 
registreras i ”Online Assessment Tool”. 

• När assessorn har utvärderat alla frågor och alla preliminära poäng har registrerats 
tillsammans med kommentarer och dokumentationen meddelar assessorn att projektet är 
klart för verifiering. ”Verifiern” granskar poängen och bevis som finns i Online Assessment 
Tool, och bokar ett kontrollbesök på arbetsplatsen. Därefter kommer den och assessorn 
överens om ett rättvist betyg för projektet.  

• ”Verifiern” rapporterar sina synpunkter och poäng och meddelar sedan att projektet är klart 
för bekräftelse. 

• Efter bekräftelse från CEEQUAL erhålls utmärkelse. Bedömning görs med följande skala 
(procent erhållna poäng gentemot totala möjliga poäng): 

>25 % Pass 

>40 % Good 

>60 % Very Good 

>75 % Excellent 
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Det är högst osannolikt att 100 % poäng någonsin kan uppnås på grund av motstridiga frågor. En hög 
poäng på en aspekt kan innebära att maximal poäng inte kan åstadkommas på andra (CEEQUAL 
manualen, 2013). Ett exempel kan vara användning av återvunna schaktmassor som kommer långt 
ifrån arbetsplatsen gentemot användning av sprängmassor från en lokal krossanläggning. I det första 
fallet får man en hög poäng för att man använder sig av återvunnet material, däremot har man 
sämre poängsättning på frågor som behandlar transport. 

 

 

Figur 6-2, Certifiering steg för steg 
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6.5 CEEQUAL prissättning 
Kostnadsstrukturen för certifieringen med CEEQUAL för projekt är uppdelat i två olika block.  

1. Kostnad för att certifiera ett specifikt projekt som beror dels på geografisk placering, dels på 
projektets anbudssumma och dels på vilken utmärkelse organisationen vill uppnå. Det finns 
nämligen fyra geografiska zoner, var och en med sin egen prislista: 

• Storbritannien och Irland. 
• Zon 1: Europa och nordvästra Afrika  
• Zon 2: Arabländer i Persika viken och Mellanösten  
• Zon 3: Övriga länder (CEEQUAL 3, 2013). 

Alla prislistor är tillgängliga på CEEQUALs hemsida (se bilaga 12.4 ”prislista för zon 1”)   

2. Utbildningsavgift för assessorn som arbetar i organisationen och är ansvarig för att 
samordna dokumentationen för verifiering, en två dagars kurs kostar £ 870 + moms och vid 
behov av förlängning tillkommer en extra avgift av £ 250 + moms per dag. Avgiftsumman till 
CEEQUAL betalas med ansökan och handboken och manualen ingår i kostnaden (CEEQUAL 1, 
2013). 
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7.  Om fallstudier 
Här ges en kort beskrivning av projekten som undersöks i rapporten för att ge läsaren en överblick av 
projektens beställare, storlek och omfattning av entreprenaden. Projekten har olika förutsättningar 
och har valts för att kunna behandla samtliga kapitel i CEEQUALs manualen.   

7.1 Skarplöt etapp 1 (P1) 
Skarplöt etapp 1 är en totalentreprenad på uppdrag av Skanska Nya Hem som exploaterar ett 
område åkermark i Västerhaninge för byggnation av bostäder. Projektet omfattar anläggning av en 
700 meter vägsträcka, nya ledningar för de projekterade bostäderna samt anläggning av en damm 
där dagvattenledningar ansluts för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Projektet är i förhållande 
till de andra projekten mer omfattande, samt på grund av lera med låg hållfasthet har projektet 
dåliga markförutsättningar. Marken består av flera meter lera och särskild riskbedömning och 
speciella åtgärder vidtogs för att minska risken för skred i de djupa schaktgroparna. Det finns stor 
potential för förbättringar av vattenmiljön och nya anläggningar för biologisk mångfald i projektet.  

7.2 Folkparksvägen (P2) 
Folkparksvägen är en utförandeentreprenad på uppdrag av Stockholms stads trafikkontor. Projektet 
är en ombyggnation av en 1500 meter lång vägsträcka för anläggning av dubbelsidig gång och 
cykelväg, utökning av dagvattensystem, omläggning av befintliga ledningar och belysningsarbete. 
Projektet valdes på grund av sin geografiska placering i Solberga söder om Stockholm. Ett tättbebyggt 
område som kräver bra planering och teknisk kunskap för att utföra problematiska arbetsmoment 
som losshållning och grävning utan att orsaka olägenheter för omgivningen.  

7.3 Tyresövägen-Simvägen (P3) 
Tyresövägen-Simvägen är en utförandeentreprenad på uppdrag av Tyresö kommun. Projektet 
omfattar en avsmalning av Tyresövägen från motorvägsstandard till en större stadsväg med ny 
belysning, träd, mittremsa och en ny gång- och cykelväg, samt utökning av dagvattensystemet. På 
Simvägen utfördes liknande arbete samt anläggning av en ny bilparkering.  
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8. Analys 

8.1 Granskning av ”Construction Award”-frågor 
I följande avsnitt redogörs en sammanställning av alla frågor som bedöms i Construction Award-
utmärkelse. För varje fråga redovisas om de granskade projekten: 

• Uppfyller frågans krav. 
• Delvis uppfyller frågans krav.  
• Om kraven som ställs i frågan inte fullgörs.  
• Om frågan inte är relevant för projektet. 

För att förenkla förståelse och för att få en snabb överblick av innehållet används ett färgkodat system 
enligt följande: 

 Fråga nr. Frågeställning  
Section x – Rubrik 

Projekt namn 
Skarplöt 

Projekt namn 
Folkparksvägen 

Projekt namn 
Tyresövägen 

x.x.x Fråga Kraven uppfylls  
Kraven uppfylls delvis 
eller dokumentationen 
är bristfällig 

Kraven uppfylls inte 

x.x.x Fråga 
Frågan är inte 
relevant för projektet.    

Tabell 8-1, mall som användes för granskning av fallstudien 

En fullständig redovisning av frågorna finns i bilaga Granskning av ”Construction Award”-frågor och 
resultatet av granskning redovisas i följande diagramm: 

 

Diagram 8-1 resultat efter granskning av fallstudien 
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I CEEQUAL manualen finns det (M) ”Mandatory” frågor, som inte får avgränsas i ”scope out”-mötet 
med ”verifiern” (CEEQUALs Handbook, 2013). Alla andra frågor kan avlägsnas om de inte är relevanta 
i projektet eller på grund av projektets förutsättningar. Hela kapitel 5 i manualen som handlar om 
historiska anläggningar bedömdes som inte relevant i alla projekt. 

Resultaten visar att Skanskas nuvarande ledningssystem och sätt att arbeta uppfyller ungefär 50 % av 
frågorna medan 20 % av de totala frågorna i ”Construction Award” inte uppfylls eller delvis uppfylls.  

8.2 Frågorna som i projekten inte uppfyller eller som delvis uppfyller 
CEEQUALs kraven 

8.2.1 Kapitel 1 
Fråga 1.2.2 (M) handlar om produktionsledningens arbete mot en resursstrategi som tar hänsyn till 

de viktigaste materialens påverkan på miljön i tillverkningsprocessen. Bevis som kan upprättas för 
att uppfylla kraven är en inköpsplan där en av parametrar inför valet av leverantörer är materialets 
ursprungsland, med hänsyn till vissa parametrar som avstånd från fabriken och transportmedel, 
samt val av material.  

Fråga 1.2.4 (M) kräver en miljökonsekvensbeskrivning som bevis. Det är möjligt för mindre projekt att 
upprätta en egen miljökonsekvensbeskrivning genom att kontakta kommunens ekolog och olika 
naturvårdsorganisationer samt sammanställa ett dokument med resultaten av konsultationen.  

8.2.2 Kapitel 2 
 Fråga 2.2.3 (M) är en uppföljningsfråga från kapitel 1 där resultaten av sociala aspekter och 

miljöarbete bedöms. Efter varje projekt skulle man kunna göra en självbedömning av åtgärderna 
som implementerades i projektet för att minska dessa frågors påverkan på omgivningen, samtidigt 
som förbättringsåtgärder för framtida projekt kan identifieras. 

Fråga 2.3.1 (M) behandlar kommunikationen i projektet. Alla personer som är direkt engagerade i 
projektet bör informeras om deras roll i projektets hållbarhetsarbete samt sitt ansvar i projektet. 
Detta är en uppföljningsfråga och en MKB krävs för att uppfylla kraven. Ett möte där man går 
igenom resultaten från MKB, samt hållbarhetsplaner för projektet är bevis att frågans krav uppfylls. 

Fråga 2.3.4 är en uppföljningsfråga från 1.2.2 där produktionslednigens resursstrategi följs upp. En 
sammanställning av materialen i projektet som har mindre miljöpåverkan jämfört med den 
ursprungliga inköpsplanen är bevis att produktionsledningen har implementerad resultaten från 
resursstrategin.  

Fråga 2.4.3 (M) granskar om projektledningen samt entreprenören har undersökt de miljömässiga 
och sociala konsekvenserna av olika byggmetoder och material ur livslängdsprestanda. I samband 
med anbudskalkylering undersöker kalkylingenjören olika byggmetoder samt möjligheter att 
använda olika material för att minimera produktionskostnader och minska resursförbrukningen.  

Fråga 2.4.4 (M) granskar om specifika mål för miljömässiga och sociala resultat av projektet finns, om 
målen övervakas, rapporteras och delas med personal och arbetskraft i byggskedet. Även om 
Skanskas kärnvärden är att det ska förekomma noll arbetsplatsolyckor, noll miljöincidenter och noll 
etiska oegentligheter i varje projekt (Skanska, 2011), är det nödvändigt för att få poäng att mätbara 
mål fastställs i projekt. Projektets kalkyl kan vara ett bra sätt att hitta mätbara mål som minskning 
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av till exempel antal transporter, schaktmassor, materialförbrukning med uppföljning under 
produktionsgången och sammanställning av resultaten i slutet av projektet.   

Fråga 2.5.1 behandlar engagemang och dialog om sociala- och miljöfrågor mellan 
byggledning/produktionsledning och entreprenörens arbetskraft. Ett enkelt och effektivt sätt att 
uppfylla frågans krav är att behandla frågorna i veckomöten där alla har möjligheter att ta fram 
olika förslag och kan påverka projektets hållbarhetsprestanda. 

8.2.3 Kapitel 3 
 Fråga 3.4.2 b ger entreprenören möjligheten att tillgodoräkna sig poäng för nya innovativa lösningar 

för att minska störningar. Frågan är projektberoende och kan kräva både avancerade tekniska 
lösningar såväl som enkla åtgärder såsom att ge information om hur man lastar eller kör maskiner 
på ett effektivt sätt.  

Fråga 3.4.4 granskar hur övervakning enligt frågan 3.4.3 som behandlar störningsnivåer i 
omgivningen på grund av damm, ljus, vibrationer och ljud uppnåddes. I samband med losshållning 
använder Skanska vibrationsmätare strategisk placerade runt arbetsplatsen. Däremot är ljud- och 
partikelmätningar inte praxis i varje projekt. Partikelmätningar kan vara dyra och komplicerade och 
oftast skärmas byggarbetsplatsen av textilmaterial för att minska partikelstörningar i omgivningen. 
Dock är det relativt enkelt att utföra ljudmätningar och föra protokoll.   

Fråga 3.5.4 b (M) undersöker om entreprenören har samarbetat med olika organisationer som 
beställaren har identifierat för att främja social hållbarhet. Kontakt med skolor för att organisera 
studiebesök, eller andra organisationer som kan vara intresserade att använda överskottsmaterial 
från produktionen kan vara sätt för företagen att engagera sig. 

Fråga 3.6.1 kontrollerar om det finns ett system för att samla in alla synpunkter från lokala boende 
och företag och om det används. Det finns olika sätt att samla in synpunkter genom att skylta runt 
om arbetsplatsen med telefonnummer och mejladress av en person som är ansvarig för 
samhällskontakt, till en blogg eller hemsida för längre projekt där entreprenören samtidigt kan 
uppdatera alla berörda i projektet.  

Fråga 3.7.3 (M) granskar om beställaren har haft särskilda mål för att främja lokala företag att delta i 
projektet och om målen har uppnåtts. Beställaren hade inga särskilda krav i projekten som 
undersöktes, men entreprenören kan få poäng genom att använda sig av lokala företag. Sökning av 
tillämpliga företag kräver tid i planeringsskedet samt under produktionen på grund av en 
inkörningsperiod för det nya företag som troligen inte är vana med Skanskas sätt att arbeta. 

8.2.4 Kapitel 4 
Kapitel 4 av CEEQUAL manualen granskar markanvändningsfrågor och utvärderar om ”Best Practice” 

fordras när det gäller markföroreningar och efterbehandlingsåtgärder. I projekt Folkparksvägen 
hade en del av asfalten samt det underliggande bärlagret höga halter av polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH). Beställaren kontaktades och rutinerna för hantering och transport av massorna 
upprättades av en specialist. Alla förorenade massor transporterades till en specialiserad 
anläggning för behandling. Därmed uppfylls alla frågor i kapitlet. 
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8.2.5 Kapitel 5 
Kapitel 5 granskar utredningar genomförda innan byggnationen om möjliga kulturhistoriska tillgångar 
i området där projektet ska genomföras. Projekten är placerade i områden där inga historiska 
tillgångar har funnits tidigare, och inga hittades under produktionens gång. Därmed är detta kapitel 
inte relevant i projekten som undersöks i rapporten. 

8.2.6 Kapitel 6 
Fråga 6.1.2 b (M) granskar om samråd med naturvårdsorganisationer har ägt rum och om resultaten 
har meddelats till alla i projektet. Frågan kräver planering av organisationer som företaget kommer 
att ta kontakt med. Det kräver även tid för att informera medarbetare om viktig information från 
diskussionen. 

Fråga 6.1.3 (M) undersöker om en ekologisk arbetsplan ingår i projektets byggledningsstrategi. Det 
kan upprättas efter samråd med kommunens ekolog och med hjälp av resultaten av rapporten om 
projektets miljökonsekvensbeskrivning. 

Fråga 6.4.1 granskar om rekommendationer för att skapa nya naturmiljöer har identifierats av en 
specialist och om rekommendationerna har integrerats i projektet. En konsultation med en specialist 
i projekteringsskedet krävs. Frågan är projektspecifika och i en utförande entreprenad kan 
entreprenören inte påverka projektets tekniska lösningar (Nordstrand, 2008) för att integrera nya 
naturmiljöer. Entreprenören kan därmed få poäng för åtgärder som inte påverkar projektets 
slutresultat. 

Fråga 6.4.2 granskar om rekommendationer eller möjligheter för speciella anläggningar för djurlivet 
har identifierats och förts in i projektet. Som föregående fråga är detta projektspecifika och 
entreprenören kan få poäng för åtgärder som inte påverkar projektets tekniska lösningar. 

8.2.7 Kapitel 7 
Fråga 7.1.1 c (M) kontrollerar om en plan för att bevaka projektets effekter på vattenmiljön har 

upprättats och om alla identifierade åtgärder har utförts. Ett sätt att uppfylla frågans krav är att 
integrera vattenfrågan i projektets riskbedömning och att upprätta en plan utefter identifierade 
risker. 

Fråga 7.3.5. granskar om vattenkvaliteten övervakats innan och sedan regelbundet under 
produktionens gång. Åtminstone två vattenanalyser är nödvändiga för att kunna jämföra resultaten 
och därmed projektets påverkan på vattenmiljön. 

8.2.8 Kapitel 8 
Fråga 8.2.1 (M) kontrollerar om en livscykelanalys för projektet har utförts. Enligt Gustav Larsson, 

miljösamordnare på Skanska (2014)”Vad gäller LCA så har vi inom Skanska Sverige inte jättebra 
kunskap, eller framförallt verktyg för att göra sådana beräkningar. Det finns verktyg på marknaden 
som man inom andra business units använder sig av t ex Simapro. (Finns ett centralt arbete inom 
Skanska AB att titta på andra verktyg som kan användas). Det är relativt tidskrävande och därför 
också ganska kostsamt att genomföra en LCA, och alltså inte något som vi har gjort i något av de 
projekt som arbetar med CEEQUAL version 5.” 
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Fråga 8.2.2 (M) granskar vilken andel av den möjliga minskningen enligt LCA som integrerades i 
projektet. Enligt Gustav Larsson, miljösamordnare på Skanska ”frågan syftar till att man ska 
använda sig av resultatet för att identifiera potentiella förbättrande åtgärder, och hur dessa sedan 
har implementerats i projektet. Då vi inte direkt har någon erfarenhet av att genomföra LCA så har 
vi inte heller någon direkt erfarenhet av att följa upp eller arbeta in förbättringar.” 

Fråga 8.3.2 (M) granskar om en plan som identifierar möjligheter för att förbättra materialeffektivitet 
och minska avfall upprättades och avstämdes under produktionens gång. För att få poäng på frågan 
krävs bevis att man har undersökt olika byggmetoder samt att en plan för materialoptimering och 
återanvändning av material har upprättats. 

Fråga 8.3.6 kontrollerar om en plan för hantering av jordmassor har upprättats. En massbalans som 
visar andel schaktmassor som tillhör Fall A -massor som får återanvändas i projektet, och Fall B- 
massor som inte får återanvändas (Svensk byggtjänst, 2014) krävs som bevis. 

Fråga 8.5.2 (M) granskar om entreprenören har vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen i projektet. Om en energihanteringsplan har upprättats, samt om resultaten 
av åtgärderna har följts upp. Skanska har utvecklat ett verktyg för beräkning av koldioxidutsläpp, 
under namnet ”ECO2”. Verktyget användes i projektet Skarplöt. Om CO2-beräkning utförs är det 
också möjligt att jämföra projektens energiprestanda. 

Fråga 8.6.1 b (M) undersöker om entreprenören har vidtagit åtgärder för att minska användning av 
material med högt virtuellt vatteninnehåll, samt om resultaten av utvärderingen var en del av 
materialvalen för projektet. Alla intervjuade personer var överens om att frågan inte är så 
prioriterat i Sverige. Det finns därmed möjlighet i samband med inköpsplanering att ställa särskilda 
krav på leverantörer och undersöka olika materialalternativ. 

Fråga 8.7.2 (M) utvärderar om entreprenören har undersökt möjligheten att använda lokala eller 
återvunna material, samt om arbetssättet har modifierats för att integrera återvunnet material i 
projektet. Det är möjligt innan och under produktionen att kontakta andra Skanskaprojekt eller 
lokala återvinningsanläggningar i området för att undersöka om de har material eller schaktmassor 
som kan återanvändas i projektet. 

Fråga 8.7.5 (M) granskar vilken andel av återvunnet material som används i projektet. Frågan är 
projektspecifik eftersom många projektspecifika parametrar kan påverka andel återvunnet material 
som får eller kan användas i projektet. Vidare kan beställaren ha synpunkter som måste tas i 
anspråk i en utförandeentreprenad, samt att återvunnet material kan innebära en kostnadsökning i 
produktionen.   

Fråga 8.9.1 b (M) undersöker om målen enligt arbetsplatsens avfallshanteringsplan har uppnåtts. En 
slutsammanställning med mätningar från den mottagande avfallsanläggningen jämförs med målen 
som produktionsledningen satt upp i produktionsplanen.  

Fråga 8.10.6 (M) granskar åtgärderna för att minska mängden överskottsmaterial och 
överbeställning. Exempel på åtgärder för att minska överbeställning är enligt CEEQUAL manual 
(2013, p. 122): 

• korrekt beställning (materialkrav, realistiska spillmängder),  
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• logistik (leveransstrategi, lämplig lagring, minska förflyttning av material)  
• produktionsskede (effektivt arbete samt lagring av spill för återbruk). 

Fråga 8.10.8 undersöker vilken andel överflödigt material som återanvänds i andra projekt eller som 
lagras för återbruk. Andra projekt eller organisationer som kan vara intresserade av materialen kan 
kontaktas för placering av överflödigt material. 

8.2.9 Kapitel 9 
 Fråga 9.3.5 a,b (M) granskar om andra transportmedel som tåg eller vatten beaktats för transport av 

byggmaterialen eller avfall. Frågan är projektberoende eftersom den geografiska placeringen 
kommer att avgöra om detta är möjligt. Dock är det möjligt att visa att de viktigaste materialen i 
projektet transporteras från fabriken till lagret med tåg eller båt istället för lastbil. 

8.2.10 Uppskattning av extra resursanvändning 
Efter granskning av dokumentationen sorterades frågor som inte uppfyller eller som delvis uppfyller 
CEEQUALs kraven för vidare bearbetning. Ett frågeformulär skapades för användning i intervjuer med 
ingenjörer som arbetade i projekten, för att uppskatta den extra arbetsbelastning som en certifiering 
genererar. Svaren finns i bilaga Intervjufrågor. Resultaten av tabellen redovisas i följande diagram: 

 

Diagram 8-2 Fördelning av resursbehov.  
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8.3 Resursbehov direkt kopplad till certifieringen 
I föregående avsnitt redovisas en uppskattning av resursbehovet som är direkt kopplad till 
produktionen och produktionsplaneringen. I följande avsnitt framförs resultaten av frågeformulären 
från Assessorer som har arbetat i CEEQUALs certifierade projekt. Samlade data ger en uppskattning 
av arbetsbelastning direkt kopplad till certifieringen för olika aktiviteter: 

• Projektanmälan, samt framtagning av en projektbeskrivning i samband med registrering av 
projektet. 

• Planering av ”scope out”-mötet med CEEQUALs ”verifier”, samt måluppsättning för 
projektet. 

• ”Scope out”-mötet samt nödvändiga uppföljningar och kompletteringar som uppstår efter 
mötet. 

• Arbete för verifiering av bevisdokumentationen med eventuella uppföljningar och 
kompletteringar av bevismaterialen. 

Projekten Trafikplats Jära Gård i Jönköping och Åkvarteren, Lomma Hamn var försöksprojekt för 
Skanska och beslutet att certifiera projekten togs när produktionen redan var igång. Därmed saknas 
uppgifter om projektanmälan. Fullständiga svar finns i bilaga Frågeformulär. Resultaten från 
frågeformulären redovisas nedan: 

Aktivitet Beskrivning Medelvärde 

Projekt anmälan.  Framtagning av projektbeskrivning och anmälan av 
projektet inför CEEQUAL certifiering    8 h 

Planering och 
måluppsättning för 

projektet  

Planering av ”scope-out” frågor, samt certifieringsnivå 
som ska uppnås och vem är ansvarig för framtagning av 

dokumentationen 
19 h 

”Scope-out”-möte Tid för sista förberedelsen och möte med CEEQUAL 
”verifier” 20 h 

Verifieringsprocess  Tid för verifiering, samt eventuella uppföljningar och 
kompletteringar  12 h 

Tabell 8-2, data från frågeformulären 
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8.4 Sammansättning av resultaten 
I detta avsnitt kombineras resultaten från föregående avsnitt för att ge en helhetsbild av 
resursbehovet som hela certifieringsprocessen kräver. Eftersom projekten som studerades hade en 
anbudssumma mellan 10 och 50 miljoner kronor ger kurvan en uppskattning för projekt i det 
spannet. 

 

Diagram 8-3, uppskattning av tjänstemannatimmar i ett CEEQUAL projekt (storleksordning 10-50 Mkr) 

Ett exempel för att förtydliga undersökningsresultat: 

Ett projekt med anbudssumma mellan 10 och 50 miljoner med 6 månaders produktionsvaraktighet 
ger följande:  

Aktivitet Uppskattade timmar Procent 

Projekt anmälan. 8 h 2 % 

Planering och måluppsättning för projektet 19 h 5 % 

”Scope-out”-möte 20 h 5 % 

Produktionsplanering 88 h 22 % 

Produktion 26 veckor *7 h/vecka=214 h 46 % 

Sammanställning av slutdokumentation 68 h 17 % 

Verifieringsprocess 12 h 3 % 

Total: 396 h 100 % 

Tabell 8-3, Uppskattade timmar för ett projekt med 6 månaders varaktighet. 
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9. Slutsatser 
Resultat från fallstudier visar att Skanska har väl inarbetade rutiner i företagets ledningssystem. 
Ungefär 50 % av kraven för ”Construction Award”-frågorna uppfylls i nuläget. Dock finns det 
förbättringspotential som kan uppnås med integrering av CEEQUALs kraven i dagens arbetssätt. Från 
Resursbehovets diagram framgår att produktionsplaneringsarbete, samt sammanställning av 
slutdokumentation är en stor del av certifieringens totala kostnad. För ett projekt med sex månaders 
varaktighet är dessa mer än 30 % av det totala resursbehovet. Arbetsökning i båda skeden är inte 
linjärt med ökning av anbudssumman för projektet. Det antyder att en stor del av tiden är 
projektoberoende och enbart en del ökar med ökning av projektets storlek.  

Anmälan, måluppsättning, ”scope out”-mötet, samt verifiering kan anses vara projektoberoende. I 
samtliga projekt hade assessorn ingen tidigare erfarenhet av CEEQUAL. Även om variation 
förekommer i arbetstiden från indata så kan värdena jämnas ut om certifieringskraven integreras i 
Skanskas ledningssystem och om alla assessorer arbetar efter samma arbetsmall. 

Insamling av bevismaterial för certifiering är pågående under produktionsgången och uppskattas till 
cirka 25 % av en heltidstjänst. Det anses projektoberoende eftersom resultaten från fallstudier tyder 
på en jämn uppdelning av arbete under produktionen som inte är beroende av projektets 
omfattning.   

Sammanfattningsvis består merkostnaden av en CEEQUAL certifiering mestadels av tjänstemannatid 
för ett utökat samhällsengagemang, noggrannare planering och bevakning av åtgärder som främjar 
hållbarhet. Ändringar som uppkommer i arbetssättet är projektberoende och klarläggs i 
produktionsplaneringsskedet för varje enskilt projekt med hjälp av den extra planeringen som en 
CEEQUAL certifiering kräver.  

Frågor som behandlar livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, samt virtuellt vatten är ovanliga i 
mindre projekt. CEEQUALs mål är att utöka företagens hållbarhetsarbete genom att integrera dessa i 
certifieringen. Man kan däremot argumentera att det finns ett visst spelrum i CEEQUAL för att kunna 
planera en strategi och fokusera på frågor som erbjuder poäng med relativt enkla arbetsinsatser 
samt utelämna frågor som är svårare att uppfylla.  
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10. Rekommendationer 

10.1 Rekommendationer för Skanska 
Våra rekommendationer till Skanska är att samla all kunskap från assessorerna som har arbetat i 
certifierade projekt. Kunskapen bör lämpligen användas för att integrera CEEQUALs krav i företagets 
ledningssystem. En standardiserad projektplaneringsmall som kan anpassas till varje enskilt projekt 
skulle kunna vara ett sätt att resursoptimera produktionsplaneringen samt bevissamlingsarbetet. 
Standardiseringen innebär att hållbarhetsfrågorna skulle prioriteras även i projekt som företaget inte 
har avsikt att certifiera. 

Miljöcertifiering för byggnader har varit en het trend de senaste åren i Sverige (Sweden Green 
Building Council, 2014). Om anläggningsbranschen följer samma spår är det oerhört viktig att vara i 
framkant med hållbarhetsfrågor för att säkerställa företagets framtida framgång. Certifieringen är 
dessutom ett tydligt PR-verktyg som demonstrerar företagets engagemang i hållbarhetsfrågor.  

10.2 Vidare studier 
Arbete för att integrera CEEQUAL i Skanskas ledningssystem är en naturlig fortsättning till denna 
rapport. Vidare studier som redovisar vilken dokumentation som saknas i ”VSAA”, samt optimering 
av bevisframtagning i produktionen är möjliga områden som kan undersökas vidare. 
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Bilagor 

Granskning av ”Construction Award”-frågor 
Project strategy 

Fråga nr. Sektion 1 - Project Strategy Skarplöt  Folkparksvägen Tyresövägen 

1.1.8 (M) 

Is there evidence that the project team 
has taken active steps to ensure that the 
results of the strategic assessments and 
decisions have been delivered into the 
completed project (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

I projektplanen framgår vilka övergripande 
strategier för hållbarhet och utveckling 
som produktionsledningen integrerar i 
projektet. Bland annat ECO2 grön 
arbetsplats och arbetsrutiner enligt 
Skanskas miljöledningssystem 

I projektplanen framgår vilka övergripande 
strategier för hållbarhet och utveckling 
som produktionsledningen integrerar i 
projektet. Bland annat grön arbetsplats 
och arbetsrutiner enligt Skanskas 
miljöledningssystem 

I projektplanen framgår vilka övergripande 
strategier för hållbarhet och utveckling 
som produktionsledningen integrerar i 
projektet. Bland annat grön arbetsplats 
och arbetsrutiner enligt Skanskas 
miljöledningssystem 

1.2.1 (M) 

Is there evidence that the project team 
has actively adopted a sustainability-
driven approach to the development of 
the construction management strategy 
and plan for the project (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Riskinventering, projektplan, 
skyddsrondsprotokoll (miljö, arbetsmiljö, 
störningar på grund av produktionen) visar 
att entreprenören har rutiner för 
uppföljning av hållbarhetsfrågor.  

Riskinventering, projektplan, 
skyddsrondsprotokoll (miljö, arbetsmiljö, 
störningar på grund av produktionen) visar 
att entreprenören har rutiner för 
uppföljning av hållbarhetsfrågor. 

Riskinventering, projektplan, 
skyddsrondsprotokoll (miljö, arbetsmiljö, 
störningar på grund av produktionen) visar 
att entreprenören har rutiner för 
uppföljning av hållbarhetsfrågor. 

1.2.2 (M) 

a) Has the construction team developed 
their own resources strategy for the 
construction stage of the project, or 
reviewed and refined the strategy 
developed by the Client and Designers. 
 
b) To what extent have the actions (by 
number) identified in the construction 
stage resources strategy been 
implemented (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Ingen dokumentation som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot en 
resursstrategi som tar hänsyn till de 
viktigaste materialens påverkan på miljön i 
tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjning strategi. 

Ingen dokumentation som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot en 
resursstrategi som tar hänsyn till de 
viktigaste materialens påverkan på miljön i 
tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjning strategi. 
Eftersom projektet är en utförande 
entreprenad anser vi att entreprenören 
har lite påverkan i materialvalet och 
frågan är därför viktigare i 
projekteringskedet.  

Ingen dokumentation som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot en 
resursstrategi som tar hänsyn till de 
viktigaste materialens påverkan på miljön i 
tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjning strategi. 
Eftersom projektet är en utförande 
entreprenad anser vi att entreprenören 
har lite påverkan i materialvalet och 
frågan är därför viktigare i 
projekteringskedet. 
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1.2.3 (M) 

a) Has the Construction Team 
undertaken a social impacts and 
benefits assessment of the construction 
stage of the project and used the results 
in the development of the Construction? 
  
b) Have the social aspects of the 
Construction Management Plan been 
implemented (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

En riskbedömning gjordes i samband med 
produktionsförberedelse. Detta 
inkluderar: buller, logistik och transporter 
(byggtrafik). Ingen riskbedömning utfördes 
för damm och vibrationer, eftersom inget 
losshållningsarbete pågick i 
entreprenaden och inga fastigheter fanns i 
närområdet.  

En riskbedömning gjordes i samband med 
produktionsförberedelse. Detta 
inkluderar: buller, logistik och transporter 
(byggtrafik), damm och vibrationer. 

En riskbedömning gjordes i samband med 
produktionsförberedelse. Detta 
inkluderar: buller, logistik och transporter 
(byggtrafik). Ingen riskbedömning utfördes 
för damm och vibrationer, eftersom inget 
losshållningsarbete pågick i 
entreprenaden och inga fastigheter fanns i 
närområdet. 

1.2.4 (M) 

a) Have the environmental aspects of 
the Construction Management Plan 
been implemented? 
 
b) This question is seeking for the 
Contractor to have actively assessed in 
advance the environmental aspects and 
impacts of the works including those 
generated by their supply chain, and 
planned the works accordingly 
(CEEQUALs Manual, 2013). 

Ingen Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera potentiella 
effekter av produktionen på omgivningen.  

Ingen Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera potentiella 
effekter av produktionen på omgivningen.  

Ingen Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera potentiella 
effekter av produktionen på omgivningen.  
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Project Management 

Fråga nr. Sektion 2 - Project 
Management Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

2.1.1 (M) 

Was there a documented commitment 
to consider and assess the 
environmental and social aspects of the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Samtliga projekt följer Skanskas Policy och 
dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Dokumentationen som används är 
Projektplan, Grön arbetsplats, KMA policy, 
ISO standard för kvalitetsledning 9001, ISO 
standard för miljöledning 14001 och 
OHSAS 18001 för arbetsmiljö. 

Samtliga projekten följer Skanskas Policy 
och dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Dokumentationen som används är 
Projektplan, Grön arbetsplats, KMA policy, 
ISO standard för kvalitetsledning 9001, ISO 
standard för miljöledning 14001 och 
OHSAS 18001 för arbetsmiljö. 

Samtliga projekten följer Skanskas Policy 
och dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Dokumentationen som används är 
Projektplan, Grön arbetsplats, KMA policy, 
ISO standard för kvalitetsledning 9001, ISO 
standard för miljöledning 14001 och 
OHSAS 18001 för arbetsmiljö. 

2.1.2 (M) 

Is there clear evidence that a member of 
the project team was appointed as 
responsible for co-ordinating the 
management of the environmental and 
social aspects of the project and was 
aware of the duties and responsibilities 
involved (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Från projektplanen framgår den person 
som är ansvarig om KMA för projektet.    

Från projektplanen framgår den person 
som är ansvarig om KMA för projektet.    

Från projektplanen framgår den person 
som är ansvarig om KMA för projektet.    

2.1.3 (M) 

Have the environmental risks, impacts 
and opportunities for environmental 
enhancements, and the associated 
social issues, been: 
(i) identified and clearly recorded for 
each stage, and                                                                                                            
(ii) prioritized according to significance 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

En riskbedömning för miljö och sociala 
frågor genomfördes i samband med 
produktionsförberedelsen och de möjliga 
risker klassificerades med en skala från 1 
till 3 beroende på sannolikhet att det 
inträffar och hur allvarlig risken är.  

En riskbedömning för miljö och sociala 
frågor genomfördes i samband med 
produktionsförberedelsen och de möjliga 
risker klassificerades med en skala från 1 
till 3 beroende på sannolikhet att det 
inträffar och hur allvarlig risken är.  

En riskbedömning för miljö och sociala 
frågor genomfördes i samband med 
produktionsförberedelsen och de möjliga 
risker klassificerades med en skala från 1 
till 3 beroende på sannolikhet att det 
inträffar och hur allvarlig risken är.  
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2.2.1 (M) 

Have appropriate mechanisms been put 
in place to manage the project’s 
environmental and social risks, impacts 
and opportunities (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

I projektplanen finns rutiner för hantering 
av miljörisker enligt ISO 14001, samt 
specifika mål för projektet anges. Grön 
arbetsplats och KMA-rutiner, samt 
hantering av trafik anordningsplan för att 
minska störningar i omgivningen. 

I projektplanen finns rutiner för hantering 
av miljörisker enligt ISO 14001, samt 
specifika mål för projektet anges. Grön 
arbetsplats och KMA-rutiner, samt 
hantering av trafik anordningsplan för att 
minska störningar i omgivningen. 

I projektplanen finns rutiner för hantering 
av miljörisker enligt ISO 14001, samt 
specifika mål för projektet anges. Grön 
arbetsplats och KMA-rutiner, samt 
hantering av trafik anordningsplan för att 
minska störningar i omgivningen. 

2.2.2 (M) 

Have regular checks been made to 
ensure that these mechanisms have 
been implemented (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Kontrolldokumentation för kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö och trafikanordningsplan 
genomfördes i projektet.  

Kontrolldokumentation för kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö och trafikanordningsplan 
genomfördes i projektet.  

Kontrolldokumentation för kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö och trafikanordningsplan 
genomfördes i projektet.  

2.2.3 (M) 

Have the results (success or otherwise) 
of the implementation of the 
environment and social aspects 
management mechanisms been 
assessed (CEEQUALs Manual, 2013)? 

En självbedömning av projektet 
genomfördes där aktiviteterna i projektet, 
kvalitet på KMA dokumentationen och 
nöjd kund index redovisades med en skala 
1-10. 

Ingen bedömning av projektet 
genomfördes 

Ingen bedömning av projektet 
genomfördes 
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2.2.4 (M) 

Has there been a programme of training 
on environmental and social issues 
relevant to the project delivered at an 
appropriate level for those engaged in 
the project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla medarbetare genomgår en projekt-
introduktion med all nödvändig 
information för projektets specifika miljö 
och arbetsmiljökrav. Andra utbildningar 
genomförs i samband med "Grön vecka", 
"Safety Week" samt alla förare av tunga 
fordon är utbildade i sparsam körning. 

Alla medarbetare genomgår en projekt-
introduktion med all nödvändig 
information för projektets specifika miljö 
och arbetsmiljökrav. Andra utbildningar 
genomförs i samband med "Grön vecka", 
"Safety Week" samt alla förare av tunga 
fordon är utbildade i sparsam körning. 

Alla medarbetare genomgår en projekt-
introduktion med all nödvändig 
information för projektets specifika miljö 
och arbetsmiljökrav. Andra utbildningar 
genomförs i samband med "Grön vecka", 
"Safety Week" samt alla förare av tunga 
fordon är utbildade i sparsam körning. 

2.2.5 (M) 

Is there evidence that the project team 
actively delivered the sustainable-
development-based Project Strategy 
addressed in Section 1? 
Or, if no such strategy was developed: 
Is there evidence that the project team 
actively considered the principles of 
sustainable development in the 
planning, design and construction of the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)?  

I projektplanen redovisas alla åtgärder för 
att säkerställa hållbar utveckling 

I projektplanen redovisas alla åtgärder för 
att säkerställa hållbar utveckling 

I projektplanen redovisas alla åtgärder för 
att säkerställa hållbar utveckling 

2.3.1 (M) 

Have all those directly engaged in the 
project been informed of the significant 
environmental impacts and 
opportunities, and associated social 
issues, of their part and/or stage of the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

En miljökonsekvensbeskrivning krävs för 
att uppfylla kraven 

En miljökonsekvensbeskrivning krävs för 
att uppfylla kraven 

En miljökonsekvensbeskrivning krävs för 
att uppfylla kraven 
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2.3.2 

Did the selection process for: 
(i) the principal Designer                                                           
(ii) the main Contractor 
(iii) the key sub-contractor(s) 
include past environmental and social 
performance as one of the evaluation 
criteria (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Miljöprestanda är ett av 
bedömningskriterierna för utvärdering av 
både leverantörer och 
underentreprenörer. Eftersom Skanska 
har ramavtal med ett flertal företag 
utvärderas underentreprenörens arbete 
centralt och i varje projekt väljer man de 
upphandlade företagen. Innan 
produktionen påbörjas kontrolleras 
underentreprenörens dokumentation 
rörande tunga fordon för att bekräfta att 
kraven verkligen uppfylls. 

Miljöprestanda är ett av 
bedömningskriterierna för utvärdering av 
både leverantörer och 
underentreprenörer. Eftersom Skanska 
har ramavtal med ett flertal företag 
utvärderas underentreprenörens arbete 
centralt och i varje projekt väljer man de 
upphandlade företagen. Innan 
produktionen påbörjas kontrolleras 
underentreprenörens dokumentation 
rörande tunga fordon för att bekräfta att 
kraven verkligen uppfylls. 

Miljöprestanda är ett av 
bedömningskriterierna för utvärdering av 
både leverantörer och 
underentreprenörer. Eftersom Skanska 
har ramavtal med ett flertal företag 
utvärderas underentreprenörens arbete 
centralt och i varje projekt väljer man de 
upphandlade företagen. Innan 
produktionen påbörjas kontrolleras 
underentreprenörens dokumentation 
rörande tunga fordon för att bekräfta att 
kraven verkligen uppfylls. 

2.3.4 

Has the resource efficiency strategy 
sought in Section 1 been implemented? 
OR 
If no such strategy has been developed: 
Is there evidence that steps have been 
taken identify and implement 
opportunities to improve the resource 
efficiency of the project? 
and 
Are resource efficiency objectives and 
(where appropriate) benchmarks and/or 
targets included within relevant contract 
documentation (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Det fanns ingen dokumentation som 
bekräftar produktionsledningens arbete 
mot en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan på 
miljön i tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjningsstrategi. 
Det finns inga mätbara mål för att minska 
resursanvändning. 

Det fanns ingen dokumentation som 
bekräftar produktionsledningens arbete 
mot en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan på 
miljön i tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjningsstrategi. 
Det finns inga mätbara mål för att minska 
resursanvändning. 

Det fanns ingen dokumentation som 
bekräftar produktionsledningens arbete 
mot en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan på 
miljön i tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad energiförsörjningsstrategi. 
Det finns inga mätbara mål för att minska 
resursanvändning. 

2.4.3 (M) 

Is there evidence that the design team 
and/or construction teams have 
addressed the environmental and social 
implications of different construction 
methods and materials for the project 
that will improve its whole-life 
performance (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

I samband med anbudskalkylering 
undersöker kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och minska 
resursförbrukningen. Dokumentationen 
som redovisar olika alternative saknas och 
därmed uppfylls inte kraven. 

I samband med anbudskalkylering 
undersöker kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och minska 
resursförbrukningen. Dokumentationen 
som redovisar olika alternative saknas och 
därmed uppfylls inte kraven. 

I samband med anbudskalkylering 
undersöker kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och minska 
resursförbrukningen. Dokumentationen 
som redovisar olika alternative saknas och 
därmed uppfylls inte kraven. 
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2.4.4 (M) 

Have specific targets been set during the 
concept and design process for the 
environmental and social performance 
of the project during construction? 
AND 
Is progress towards them monitored, 
reported and shared with the staff and 
workforce at construction stage 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Skanskas kärnmål är att det ska 
förekomma noll arbetsplatsolyckor, noll 
miljöincidenter och noll etiska 
oegentligheter i varje projekt. Projektets 
egna mål var att minska 
koldioxidförbrukning och en full beräkning 
av koldioxidutsläppet i projektet 
genomfördes med Skanska egen-
utvecklade ECO2 verktyg.  

Även om Skanskas kärnvärden är att det 
ska förekomma noll arbetsplatsolyckor, 
noll miljöincidenter och noll etiska 
oegentligheter i varje projekt, finns det 
inga bevis att några särskilda och mätbara 
mål fastställdes för projektet.  

Även om Skanskas kärnvärden är att det 
ska förekomma noll arbetsplatsolyckor, 
noll miljöincidenter och noll etiska 
oegentligheter i varje projekt, finns det 
inga bevis att några särskilda och mätbara 
mål fastställdes för projektet.  

2.5.1 

Has ongoing engagement or two-way 
dialogue between project staff and the 
construction workforce been 
undertaken with regards to 
management of environmental and 
social issues; and is there evidence that 
the suggestions from these discussions 
have been considered in the 
construction stage (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Veckomöten fungerar som en plattform 
mellan produktionsledning, arbetskraft 
och olika underentreprenörer där 
möjligheten för diskussion av miljö och 
sociala frågor förekommer. Inget protokoll 
förs under veckomötena och därmed 
saknas dokumentation som bekräftar 
dialogen mellan parterna.   

Veckomöten fungerar som en plattform 
mellan produktionsledning, arbetskraft 
och olika underentreprenörer där 
möjligheten för diskussion av miljö och 
sociala frågor förekommer. Inget protokoll 
förs under veckomötena och därmed 
saknas dokumentation som bekräftar 
dialogen mellan parterna.   

Veckomöten fungerar som en plattform 
mellan produktionsledning, arbetskraft 
och olika underentreprenörer där 
möjligheten för diskussion av miljö och 
sociala frågor förekommer. Inget protokoll 
förs under veckomötena och därmed 
saknas dokumentation som bekräftar 
dialogen mellan parterna.   

2.5.2 

Has the project team shared any 
innovation or best practice in 
sustainability-driven management and 
practice with other parts of the civil 
engineering sector or other relevant 
sectors (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  
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People and Communities 

Fråga nr. Sektion 3- People and 
Communities  Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

3.1.1 (M) 

Does the project have a policy or code 
of practice regarding considerate 
behavior by construction companies? 
Has the policy been communicated to all 
appropriate people working on the 
project? 
Is there evidence that the policy is 
embedded in the project’s management 
system? 
Were the policy and its implementation 
independently assessed and judged to 
be at least satisfactory (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Varje projekt måste följa Skanskas Miljö, 
arbetsmiljö och kvalitetssäkring-policy, 
samt varje anställd genomgår en 
introduktionskurs och informeras om 
Skanskas Code of conduct. Ovanstående 
policy är integrerade i ledningssystemet 
VSAA samt VSAV. 
Det finns dock inget bevis att 
dokumentationen för projektet 
granskades av en oberoende organisation  

Varje projekt måste följa Skanskas Miljö, 
arbetsmiljö och kvalitetssäkring-policy, 
samt varje anställd genomgår en 
introduktionskurs och informeras om 
Skanskas Code of conduct. Ovanstående 
policy är integrerade i ledningssystemet 
VSAA samt VSAV. 
Det finns dock inget bevis att 
dokumentationen för projektet 
granskades av en oberoende organisation 

Varje projekt måste följa Skanskas Miljö, 
arbetsmiljö och kvalitetssäkring-policy, 
samt varje anställd genomgår en 
introduktionskurs och informeras om 
Skanskas Code of conduct. Ovanstående 
policy är integrerade i ledningssystemet 
VSAA samt VSAV. 
Det finns dock inget bevis att 
dokumentationen för projektet 
granskades av en oberoende organisation 

3.1.2 

Are there any innovative solutions or 
other measures included in the design of 
the project that go beyond those agreed 
at an earlier planning permission or 
consenting stage that are intended to 
mitigate any nuisance caused by the 
operation of the scheme once 
constructed (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  

3.2.1 (M) 

Has a community consultation exercise 
been carried out by the Client and the 
results been passed to appropriate 
members of the project team and, as 
and where appropriate, the results fed 
back to consultees (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Innan produktionen påbörjades 
informerades alla i området med ett 
infoblad som beskrev entreprenadens 
omfattning, samt ett vykort med 
ytterligare information skickades till alla 
adresser inom ett visst avstånd från 
arbetsplatsen.  

Innan produktionen påbörjades 
informerades alla i området med ett 
infoblad som beskrev entreprenadens 
omfattning. Infobladet var tillgängligt på 
kommunens hemsida 

Innan produktionen påbörjades 
informerades alla i området med ett 
infoblad som beskrev entreprenadens 
omfattning. Infobladet var tillgängligt på 
Tyresö kommunens sida och hängdes på 
kommunens informationstavlor  
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3.2.2 (M) 

Have all appropriate Stakeholders been 
consulted regarding the effects on 
neighbors that are expected to occur 
during both the construction stage and 
operation of the completed works 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

I projektplanen framgår kommunens krav 
och alla berörda i projektet som 
entreprenören måste samordna med i 
olika frågor. 

Från Projektplanen framgår kommunens 
krav och alla berörda i projektet som 
entreprenören måste samordna med i 
olika frågor. 

Från Projektplanen framgår kommunens 
krav och alla berörda i projektet som 
entreprenören måste samordna med i 
olika frågor. 

3.3.1 a 

Have baseline studies and predictions 
for all potential effects on Neighbors 
been carried out for the project and 
have proposals been put forward for 
mitigating effects potentially occurring 
during construction? 

Riskbedömningen som genomfördes innan 
produktionen påbörjades visade att 
arbetet inte skulle orsaka 
störningar(Buller, ljus, ljud och vibration) i 
området. 

Riskbedömningen som genomfördes innan 
produktionen påbörjades visade att 
arbetet skulle orsaka störningar i området. 
Framförallt vibrationer från loss hållnings 
arbete, ljud från tunga maskiner och 
damm. 

Riskbedömningen som genomfördes innan 
produktionen påbörjades visade att 
arbetet inte skulle orsaka 
störningar(Buller, ljus, ljud och vibration) i 
området. 

3.3.1 b 

Have baseline studies and predictions 
for all potential effects on Neighbors 
been carried out for the project and 
have proposals been put forward for 
mitigating effects potentially occurring 
during operation (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. 

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad.  

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad.  

3.3.2 

a) Have appropriate proposals to 
mitigate effects to neighbors during 
construction been incorporated into the 
design(s) (as consulted with 
stakeholders)? 

Bestämda arbetstider för att minska 
störningar kvällstid. 

Bestämda arbetstider för att minska 
störningar kvällstid. Mindre laddningar för 
att minska vibrationer och mätning av 
dessa på närliggande byggnader. Alla 
arbetsmaskiner som är källa för damm har 
inbyggd dammsugare eller vatten för att 
dämpa dammbildningen   

Bestämda arbetstider för att minska 
störningar kvällstid. 

b) Have appropriate proposals to 
mitigate effects on neighbors during 
operation been incorporated into the 
design(s) (as consulted with 
stakeholders) (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. 

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad. 

Ingen riskbedömning av störningar i 
förvaltningsskede. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad. 
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3.4.1 (M) 

Has a SEMP or equivalent section in a 
Project Environmental Management 
Plan considered the effects of the 
construction process on neighbours 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

En riskbedömning har utförts för möjliga 
störningar i produktionen (buller, 
vibrationer, damm, logistik och byggtrafik)  

En riskbedömning har utförts för möjliga 
störningar i produktionen (buller, 
vibrationer, damm) 

En riskbedömning har utförts för möjliga 
störningar i produktionen (buller, 
vibrationer, damm, logistik och byggtrafik)  

3.4.2 

Is there evidence that the proposals to 
mitigate for all potential effects to 
neighbours during the construction 
period were implemented? 

Inga särskilda åtgärder för att minska 
störningar  

Bevis finns i konrolldokumentationen för 
projektet.  

Inga särskilda åtgärder för att minska 
störningar  

Has the Contractor applied any 
innovative solutions within the 
construction methodology designed to 
remove or minimise any nuisance during 
the construction phase (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Inga innovativa lösningar för att minska 
störningar  

Inga innovativa lösningar för att minska 
störningar  

Inga innovativa lösningar för att minska 
störningar  

3.4.3 

Were all aspects that could have had 
potential effects to neighbours 
(identified at question 3.3.1) monitored 
at appropriate intervals throughout the 
construction stage (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Inget att övervaka  
Kontrolldokumentationen för åtgärderna 
finns som bild och protokoll från 
sprängningsarbete 

Inget att övervaka  

3.4.4 

Did the monitoring of aspects assessed 
at Question 3.4.3 demonstrated that 
acceptable levels of emissions from all 
aspects (leading to potential effects) 
were achieved throughout the 
construction stage (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Inga mätningar genomfördes  

Inga särskilda mätningar genomfördes 
damm och bullernivåer. 
Vibrationsmätningar gjordes för varje 
sprängningstillfälle  

Inga mätningar genomfördes  

3.4.5 (M) 
On completion of the contract, have any 
penalty notices or fines been served and 
not revoked (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inga böter   Inga böter   Inga böter   

3.4.6 

On completion of the contract, has any 
physical damage been caused to 
buildings and structures by vibration 
from construction processes (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Inga skador till närliggande byggnader Inga skador till närliggande byggnader Inga skador till närliggande byggnader 
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3.4.7 (M) 

Is there evidence that measures have 
been taken to minimise the adverse 
visual impact of the site during the 
construction stage (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

En Arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera och 
minimera arbetsplatsens visuella påverkan 
i omgivningen   

En Arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera och 
minimera arbetsplatsens visuella påverkan 
i omgivningen  

En Arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera och 
minimera arbetsplatsens visuella påverkan 
i omgivningen  

3.4.8 

Have the proposals for mitigation of all 
potential effects for the operational 
stage been implemented in full as far as 
can be expected at the end of 
construction (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inga förslag för att minska störningar i 
förvaltningsskedet 

Inga förslag för att minska störningar i 
förvaltning skedet. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad 

Inga förslag för att minska störningar i 
förvaltning skedet. Frågan bör inte vara 
relevant för en utförandeentreprenad 

3.5.1 (M) 

Has a member of the project team been 
made responsible for ongoing 
community consultation (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

På infobladet som delades ut fanns det 
kontaktuppgifter för en medarbetare som 
har kännedom av projektet. 

På infobladet som delades ut fanns det 
kontaktuppgifter för en medarbetare som 
har kännedom av projektet. 

På infobladet som delades ut fanns det 
kontaktuppgifter för en medarbetare som 
har kännedom av projektet. 

3.5.2 

Has there been a continuing community 
engagement programme covering all 
relevant project stages (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Under projektets gång var angiven 
kontaktpersonen på infobladet också 
ansvarig för kommunikationen med 
berörda i närområde.   

Under projektets gång var angiven 
kontaktpersonen på infobladet också 
ansvarig för kommunikationen med 
berörda i närområde.   

Under projektets gång var angiven 
kontaktpersonen på infobladet också 
ansvarig för kommunikationen med 
berörda i närområde.   

3.5.3 

Has the community engagement 
programme assessed the community 
demographics and diversity to ensure 
that communication is appropriately 
targeted (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla i närområdet kontaktades via infoblad 
och vykort. Ett sätt för att nå alla berörda  

Alla i närområdet kontaktades via 
infoblad. Ett sätt för att nå alla berörda 

Alla i närområdet kontaktades via 
infoblad. Ett sätt för att nå alla berörda 

3.5.4 b (M) 

Has the contractor implemented the 
links identified by the client, or 
significant links that the client has not 
identified (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Lokal tipp, krossmaterial från lokala 
anläggningar, tillfälliga lokala åkerier 
användes i projektet 

Inget samarbete med lokala 
organisationer  

Inget samarbete med lokala 
organisationer  

3.6.1 

Has there been a mechanism to ensure 
that all comments from the local 
community were recorded (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Inga rutiner för insamling av synpunkter 
från lokalt berörda 

Inga rutiner för insamling av synpunkter 
från lokalt berörda 

Inga rutiner för insamling av synpunkter 
från lokalt berörda 

3.6.3 

Has the construction team assessed the 
responses from the community 
engagement programme and taken 
appropriate action within the 
construction stage (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  
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3.7.3 (M) 

Has the Client set specific targets to 
actively encourage local firms to quote 
for work, competitively or otherwise? 
Have these targets been achieved during 
construction?  
Or is evidence provided showing why 
local firms are not appropriate 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Skanska har ramavtal med ett antal 
företag i Stockholms-området. I projektet 
användes Lokala tippar, krossmaterial från 
lokala anläggningar, tillfälliga lokala 
åkerier användes i projektet 

Skanska har ramavtal med ett antal 
företag i Stockholmsområde och därmed 
finns lite utrymme för lokala företag som 
inte är upphandlade att delta i projektet. 

Skanska har ramavtal med ett antal 
företag i Stockholmsområde och därmed 
finns lite utrymme för lokala företag som 
inte är upphandlade att delta i projektet. 

3.7.4 

Is there evidence that consideration has 
been given to enhancing the project 
design features, user enjoyment and 
additional facilities for the benefit of 
users beyond functional requirements of 
the facility and that this has been fully 
achieved in the construction stage 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant  Utbredning av gång och cykelbana kan 
anses som en förbättring av design  

Utbredning av gång och cykelbana kan 
anses som en förbättring av design 
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Land use and Landscape 

Fråga nr. Section 4 - Land Use and 
Landscape Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

4.1.4 a,b 

Has a formal process for selecting 
temporary land for construction been 
employed? 
Is there evidence that the construction 
team has made effective use of land 
resources made available to them, and 
minimised the long-term adverse 
impacts of the temporary use of un-
developed land during construction 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

En arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades innan produktionen 
påbörjades för att optimera användning 
av platsen. Upplaget för materialen 
placerades vid huvudleden för att 
minimera transporter i en senare sked.  

Beställaren bestämde läget för etableringen. 
Folkparksvägen är ett tätt befolkat område och 
valen var begränsade. 

Beställaren bestämde läget för 
etableringen som entreprenören var 
tvungen att städa för att kunna använda. 
En arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades innan produktionen 
påbörjades för att optimera användning 
av platsen. 

4.2.2 

If the studies mentioned in Question 
4.2.1 have suggested that 
contamination may be present on site, 
has a suitably experienced chartered 
contaminated land specialist or even a 
specialist in land condition been 
consulted (CEEQUALs Manual, 2013)? 

En jordanalys beställdes och resultatet 
var negativt med avseende på 
föroreningar. Frågan är inte relevant i 
projektet. 

Ingen särskild jordanalys genomfördes under 
projektering.  

Luktanalys och färgspray-analys på plats 
gav negativa utslag med avseende på 
föroreningar 

4.2.3 

If contamination was present on site, 
was the site assessed in line with 
appropriate local procedures for the 
management of land contamination or 
where not available in accordance with 
other internationally recognised best 
practice (CEEQUALs Manual, 2013)? 

 Frågan är inte relevant i projektet. 

Entreprenören genomför en lukt- och 
färgsprayanalys av alla asfaltmassor på plats. I 
samband med det första positiva testet 
kontaktades beställaren som har särskilda 
rutiner för hantering av förorenade massor. 

 Frågan är inte relevant i projektet. 

4.2.4 

If the remediation options were 
evaluated and agreed by an 
appropriate expert; the selected 
remedial solution was above the 
minimum requirements of the 
regulatory authority and either used 
innovative technology or innovative 
application of existing technology; or 
increased the potential utility of the 
project site beyond the immediate 
project (CEEQUALs Manual, 2013) 

Frågan är inte relevant i projektet. 

Eftersom Stockholms stads trafikkontor är 
beställaren i projektet följde entreprenören 
deras rutiner som är standardiserade för hela 
Stockholms stads projekt.  

Frågan är inte relevant i projektet. 
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4.2.5 

If ground-generated gases were 
present, was there evidence of risk 
reduction and management in place 
and fully implemented (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

4.2.6 

Is there evidence that the impacts of 
the implementation of the remedial 
solution have been assessed and 
appropriate control measures been put 
in place (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. 
Alla transporter dokumenterades och 
schaktmassorna transporterades till en speciell 
anläggning för vidarebehandling.  

Frågan är inte relevant i projektet. 

4.2.7 

Is there evidence that the effectiveness 
and durability of the remedial solution, 
and maintenance and monitoring, have 
been considered over the lifetime of 
the project and beyond, and 
operational information conveyed to 
the operator (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

 Frågan är inte relevant i projektet. 
Eftersom rutinerna kommer från beställare, har 
beställaren ansvar för rutinerna och därmed 
resultaten av saneringsarbetena.  

 Frågan är inte relevant i projektet. 

4.2.8 

Is there evidence that pollution control 
measures are in place to prevent any 
future contamination occurring in 
relation to the site (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. 
Användning av asfalt med hög PAH halt är inte 
tillåten och därmed är ytterligare 
kontamination inte aktuellt.  

Frågan är inte relevant i projektet. 

4.3.3 

Have the proposals recommended in 
Question 4.3.2 (flood risk management 
measures) been included in the design 
and incorporated in the project 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

4.5.3 c 

Is there evidence that vegetation 
(including root protection areas) to be 
retained as part of the design has been 
adequately protected during 
construction (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. 

Kontrolldokumentation och bildbevis bekräftar 
att befintlig vegetation har skyddats i 
produktionen. Vid flera tillfällen utfördes 
schaktarbete med hjälp av sugbil för att minska 
påverkan på trädens rotsystem. 

Frågan är inte relevant i projektet. 
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4.6.1 

Was a system or plan implemented 
during the construction period to 
ensure that: 
planning and third party commitments 
were implemented;  best practice was 
applied for planting or habitat areas to 
avoid damage to landscape features; 
and 
• ensure that soil conditions met the 
requirements for 
successful establishment of the 
landscape design (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Plantering av alla växter kontrollerades 
enligt projektplanens 
kvalitetsdokumentation  

Plantering av alla växter kontrollerades enligt 
projektplanens kvalitetsdokumentation  

Plantering av alla växter kontrollerades 
enligt projektplanens 
kvalitetsdokumentation  
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The Historic Environment 

Fråga nr. Sektion 5 - The Historic 
Environment Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

5.2.1 

Have the relevant statutory consents 
been sought, approved and complied 
with at all project stages (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

5.2.2 

Have the relevant consultations been 
carried out with: 
(i) Local community government?  
(ii) National government agency?                                           
(iii) Recognised amenity societies?                                  
(iv) Other voluntary consultations with 
local and amateur public organisations 
(CEEQUALs Manual, 2013)?  

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

5.3.3 c 

If registered or non-registered historic 
environment assets have been 
demolished or removed, has an 
appropriate mitigation design been 
developed and agreed with the relevant 
conservation or heritage agency 
(CEEQUALs Manual, 2013)?  

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 
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5.3.4  (a,b,c) 

a) Is there evidence that the mitigation 
designs referred to in Questions 5.3.3 b) 
and 5.3.3 c) have been implemented, 
managed and monitored in accordance 
with a SEMP or other site management 
framework?                                                                                          
b) Have sensitive assets to be retained 
been cordoned off or other protection 
measures put in place to avoid 
accidental damage and have site staff 
received appropriate instruction (such 
as via toolbox talks or other briefings)? 
c) Has an appropriate historical 
environment professional 
(archaeologist, conservation architect or 
historic buildings specialist) been 
appointed to manage and monitor the 
mitigation works (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

5.3.5 

If restoration or enhancement works to 
heritage assets have been completed, is 
there evidence that current best 
practice has been applied and 
historically appropriate materials used? 
Has the project been able to contribute 
to maintaining key specialist 
conservation skills and creating 
sustainable heritage employment 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

5.4.1 

Have the reports and archives from the 
baseline studies stage been prepared 
and submitted before the end of 
construction? 
 
Has the final output from the mitigation 
works (such as archaeological 
excavation or building recording works) 
been prepared and archives submitted 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 
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5.4.2 

Has there been any public opportunity 
provided to learn about, observe or take 
part in any activity to understand or 
promote the historic environment local 
to the project (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 
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Ecology and Biodiversity 

Fråga nr. Section 6 - Ecology and 
Biodiversity Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

6.1.1 

Is the project, including land used for 
temporary works, being placed on or 
using land or seabed that has been 
identified as of high ecological value or 
as having species of high value 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

6.1.2 b (M) 

Has consultation with a relevant nature 
conservation organisation* on the 
ecological impact of the proposals been 
undertaken and communicated to 
project team members at both design 
and construction stages of the project 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Ingen dokumentation hittades Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

6.1.3 (M) 

Has an ecological works plan or an 
ecological section in the integrated 
project management plan or site 
environmental management plan been 
drawn up, and then implemented during 
construction (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Ingen ekologisk arbetsplan upprättades  En ekologisk arbetsplan upprättades av 
beställaren  

Ingen ekologisk arbetsplan upprättades, 
eftersom ingen befintlig vegetation 

påverkades av projektet.  

6.2.1 b,c 

b) Have appropriate surveys for 
protected plant and animal species been 
undertaken at each stage of the project? 
 
c) If protected plant and animal species 
were found on the project site and/or 
temporary working areas, have plans for 
protecting these been: 
• Drawn up and approved? 
• Monitored?  
• Achieved (CEEQUALs Manual, 2013)?  

Ingen dokumentation hittades 

Beställaren gjorde en undersökning och 
flera träd bevarades och skyddades i 

produktionen. I kontrolldokumentationen 
fotodokumenterades skyddsåtgärderna 

och kontrollerades av en ansvarig. 

Frågan är inte relevant i projektet. 
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6.2.2 

If there were invasive animal or plants 
species or injurious weeds present on 
site, has: 
– A method statement (or equivalent) 
been drawn up and approved for their 
control and management (CEEQUALs 
Manual, 2013)?  

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

6.3.2 

Is there evidence that the 
implementation of these 
recommendations has been monitored 
throughout the course of the contract 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet, 
eftersom inga befintliga ekologiska 

föremål förekom  
Ett flertal befintliga träd bevarades  

Frågan är inte relevant i projektet, 
eftersom inga befintliga ekologiska 

föremål förekom  

6.3.3 

Does monitoring data show that 
implementation of these measures has 
been successful (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Kontrolldokumentationen och bildbevis 
finns   Frågan är inte relevant i projektet. 

6.4.1 

Have recommendations or opportunities 
for creating new wildlife habitats been 
identified by a relevant specialist and 
incorporated in the project (CEEQUALs 
Manual, 2013)?  

Dammen och särskilda planteringar har 
skapat nya miljöer för växt och djurliv.   Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

6.4.2 

Have recommendations or opportunities 
for installing special structures or 
facilities for encouraging or 
accommodating appropriate wildlife 
been identified and incorporated in the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inga särskilda studier genomfördes för att 
identifiera behovet av specialanläggningar 

för djurlivet 
Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 
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6.4.3 

On completion of the project, is there 
any evidence of a net increase in area or 
features of high ecological value 
compared to site baseline data 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

I projektet konstruerades en damm på 
jordbruksmark som förbättrade 

möjligheten för utökning av djur och 
växtliv. 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

6.5.2 

Is there a programme in place (for the 
years after project completion) for 
monitoring the success or otherwise of 
any management, habitat creation or 
translocation and species conservation 
measures undertaken on site (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 
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Water Environment 

Fråga nr. Sektion 6 – The Water 
Environment Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

7.1.1 (M) 

b) Has a plan to control the impacts of 
the completed project on the water 
environment (fresh and/or marine as 
appropriate) been produced and 
necessary elements of the plan been 
incorporated in the design? 
Has this plan been implemented as far 
as practicable up to the end of the 
assessment (CEEQUALs Manual, 2013)? 

En plan för att kontrollera effekterna av 
projektet på den lokala vattenmiljön 

genomfördes. Genom lokal 
omhändertagande av dagvatten från alla 
hårda ytor och samling i en damm med 

oljeavskiljare. 

Projektet omfattar en utökning av 
dagvattensystemet och dimensionering av 

vattenmängden gjordes i 
projekteringsskedet.   

Avrinningsvattnet från asfaltytan samlas i 
ett dike och infiltreras på plats.  

c) Has a plan to control the impacts of 
the project on the water environment 
(fresh and/or marine as appropriate) 
during construction been produced and 
has this plan been implemented 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

I samband med riskbedömningsprocessen 
av projektet togs hänsyn till produktionens 
påverkan på vattenmiljön. Sedimentering 

av länshållningsvattnet var en av 
åtgärderna. 

Ingen särskild plan genomfördes  Ingen särskild plan genomfördes  

7.2.1 (M) 

Has consultation been undertaken with 
regulatory authorities about water 
issues related to the project, including 
the need for any consents, and has the 
outcome been communicated to project 
team members at each stage of the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla myndigheter har kontaktats  Alla myndigheter har kontaktats  Alla myndigheter har kontaktats  

7.2.2 (M) 

Have there been negative regulatory 
actions on water-related issues (such as 
prosecution for pollution of a water 
body) during construction (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Inga böter eller åtal  Inga böter eller åtal  Inga böter eller åtal  
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7.3.1 

b) Have specific measures been taken to 
prevent pollution of groundwater, 
existing freshwater features or the sea 
(as appropriate) during construction? 
 
c) Have existing water features been 
protected from degradation or physical 
damage by construction plant and 
processes (CEEQUALs Manual, 2013)? 

 
Kemikalier förvaras i särskilda behållare 

för att undvika spill och läckage. Bränslen 
förvaras i godkända tankar med lämpligt 

spill kit 
Instruktioner finns tillgängliga på hur man 

hanterar eventuellt spill av olja och 
bränsle  

 
Kemikalier förvaras i särskilda behållare 

för att undvika spill och läckage. Bränslen 
förvaras i godkända tankar med lämpligt 

spill kit 
Instruktioner finns tillgängligt på hur man 

hanterar eventuellt spill av olja och 
bränsle  

 
Kemikalier förvaras i särskilda behållare 

för att undvika spill och läckage. Bränslen 
förvaras i godkända tankar med lämpligt 

spill kit 
Instruktioner finns tillgängligt på hur man 

hanterar eventuellt spill av olja och 
bränsle  

7.3.3 b 

Is there evidence that Sustainable 
Drainage Systems (SuDS) have been 
incorporated into the project where 
appropriate (CEEQUALs Manual, 2013)?                                                                                                                 

Lokal omhändertagande av dagvatten var 
en stor del av projektet, eftersom allt 
vatten från den nya gatan samlas i 
dammen. 

Frågan är inte relevant eftersom projektet 
är en ombyggnation av befintlig väg och 
en utförandeentreprenad. 

Lokal omhändertagande av dagvatten 
genomfördes längst Tyresövägen i form av 
öppna diken längst vägkanten 

7.3.5 

If the works could affect a body of 
ground or surface waters, has the water 
quality of that water body been 
monitored before construction and then 
regularly during construction in 
accordance with the regime identified as 
appropriate in the risk assessment 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

En vattenanalys genomfördes i projektet, 
men ingen uppföljning för att jämföra 
resultaten och därmed påverkan av 
arbetet på vattnet i området 

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

7.4.1 b 

Have opportunities to improve the local 
water environment been considered 
and identified and where appropriate 
included in the design? 
 
Have the designed features been 
implemented (CEEQUALs Manual, 2013) 
? 

Dammbyggnad med oljeavskiljare 
förbättrar möjligheten för djurlivet i 
området   

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

7.4.3 

Is there evidence that the project team 
has made provision for capturing run-off 
for beneficial use on the project or 
nearby and, if appropriate, have those 
provisions actually been incorporated in 
the completed project (CEEQUALs 
Manual, 2013). 

 
Vattnet som samlas i dammen rinner i en 
bäck med kontrollerad hastighet. Vattnet 
är en viktig källa för djur och växter i 
området   

Frågan är inte relevant i projektet. Frågan är inte relevant i projektet. 

51 
 



Physical Resources Use and Management 

Fråga nr. Sektion 8 - Physical resources Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

8.1.1 b,c (M) 

b) Is there evidence that all those 
directly engaged in the project have 
formal corporate-level policies and 
targets for ensuring physical resources 
are used in the most efficient way in the 
design and construction process? 
 
c) Is there evidence that the policies and 
targets described in Question 8.1.1 a) 
and b) have been implemented and 
monitored on the project (CEEQUALs 
Manual, 2013)?                                                                                          

Samtliga projekt följer Skanskas Policy och 
dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Projektet har dessutom en Grön 
arbetsplats och alla berörda informerades 
innan och under projekts gång.   

Samtliga projekt följer Skanskas Policy och 
dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Projektet har dessutom en Grön 
arbetsplats och alla berörda informerades 
innan och under projekts gång.   

Samtliga projekt följer Skanskas Policy och 
dokumentation från ledningssystemet 
VSAA. Projektet har dessutom en Grön 
arbetsplats och alla berörda informerades 
innan och under projekts gång.   

8.2.1 (M) 
Has a Life-Cycle Assessment (LCA) been 
undertaken for the project (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Ingen livscykelanalys upprättades  Ingen livscykelanalys upprättades  Ingen livscykelanalys upprättades  

8.2.2 (M) 

What percentage of the reductions 
identified in the life-cycle assessment 
undertaken in Question 8.2.1 has 
subsequently been incorporated in the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Ingen livscykelanalys upprättades  Ingen livscykelanalys upprättades  Ingen livscykelanalys upprättades  

8.3.2 (M) 

Was a plan drawn up that identifies 
opportunities for improving material 
resource efficiency and reducing waste 
using the five key principles? 
Has this plan been implemented and 
monitored (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Ingen särskild plan upprättades  Ingen särskild plan upprättades  Ingen särskild plan upprättades  

8.3.6 
Has a soil management plan been 
prepared and implemented (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

En massbalans av projektet upprättades i 
tidiga skeden av produktionsplaneringen, 
men dokumentationen saknas 

Ingen särskild plan upprättades  En massbalans upprättades  

8.3.7 

Has all topsoil been re-used beneficially 
as topsoil on the site or on a site within 
a reasonable distance (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Cirka 5500 m3 matjord återanvändes på 
plats Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  
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8.3.8 

What percentage by volume of 
components or pre-fabricated units 
used can be easily separated on 
disassembly/de-construction into 
material types suitable for recycling 
(CEEQUALs Manual, 2013)?                                                                                      

En stor andel av materialen kan återvinnas 
och återanvändas i projektet. Exempel är 
asfalt, krossmaterial och kantstenar 

En stor andel av materialen kan återvinnas 
och återanvändas i projektet. Exempel är 
asfalt, krossmaterial och kantstenar 

En stor andel av materialen kan återvinnas 
och återanvändas i projektet. Exempel är 
asfalt, krossmaterial och kantstenar 

8.3.9 (M) 

Has a materials register been provided 
to the Client or future managing agent 
at hand-over that identifies main 
material types to facilitate recycling 
during disassembly or de-construction 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Ritningar visar materialen som användes i 
entreprenaden och som i framtiden kan 
återanvändas  

Ritningar är bevis av materialen som 
användes i entreprenaden och som kan i 
framtiden återanvändas  

Ritningar är bevis av materialen som 
användes i entreprenaden och som kan i 
framtiden återanvändas  

8.5.2 (M) 

a)  Is there evidence that the Contractor 
has considered measures to reduce the 
energy consumption and associated 
carbon emissions of the project during 
construction and have these been 
incorporated through an energy 
management plan or equivalent? 
b)  Have the measures in the plan been 
monitored throughout construction 
stage and have the measures been 
achieved (CEEQUALs Manual, 2013). 

I projektet hade produktionsledningen 
extra fokus på minskning av 
koldioxidutsläpp och en full beräkning av 
koldioxidutsläpp för projektet utfördes 
med hjälp av Skanskas ECO2 verktyg. Samt 
minskning enligt Grön arbetsplats 

Minskning av koldioxidutsläpp enligt Grön 
arbetsplats, dock ingen uppföljning  

Minskning av koldioxidutsläpp enligt Grön 
arbetsplats dock ingen uppföljning 

8.5.3 (M) 

Has the selection and 
procurement/hiring of construction 
plant been influenced by consideration 
of their energy efficiency, energy type or 
carbon emissions? 
And,Is there evidence that construction 
plant and ancillary equipment has been 
maintained to maximise fuel efficiency 
and minimise carbon emissions 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla tunga fordon som används i 
produktionen måste uppfylla kraven enligt 
Skanskas miljöpolicy. Eftersom 
underentreprenören som hyr ut 
maskinerna har ett ramavtal med Skanska 
finns miljökraven i avtalet. Varje fordon 
kontrolleras på plats innan produktionen 
påbörjades. 

Alla tunga fordon som används i 
produktionen måste uppfylla kraven enligt 
Skanskas miljöpolicy. Eftersom 
underentreprenören som hyr ut 
maskinerna har ett ramavtal med Skanska 
finns miljökraven i avtalet. Varje fordon 
kontrolleras på plats innan produktionen 
påbörjades. 

Alla tunga fordon som används i 
produktionen måste uppfylla kraven enligt 
Skanskas miljöpolicy. Eftersom 
underentreprenören som hyr ut 
maskinerna har ett ramavtal med Skanska 
finns miljökraven i avtalet. Varje fordon 
kontrolleras på plats innan produktionen 
påbörjades. 

8.5.4 (M) 

Has energy from renewable and/or low- 
or zero-carbon resources been 
considered during construction 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Skanska har ramavtal med elleverantör 
och en andel av elen kommer från 
förnyelsebara källor  

Skanska har ramavtal med elleverantör 
och en andel av elen kommer från 
förnyelsebara källor 

Skanska har ramavtal med elleverantör 
och en andel av elen kommer från 
förnyelsebara källor 
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8.6.1 b (M) 

a) Has an assessment been made at 
design stage considering the embodied 
water in the materials required during 
construction? 
b)  Have the outcomes of the 
assessment been implemented 
(CEEQUALs Manual, 2013).                                                          

Ingen utvärdering av virtuellt vatten 
upprättades i projektet 

Ingen utvärdering av virtuellt vatten 
upprättades i projektet 

Ingen utvärdering av virtuellt vatten 
upprättades i projektet 

8.6.2 c 

c) Have the measures referred to in 
Question 8.6.2 b) (measures to conserve 
water and reduce water consumption 
during operation and maintenance) 
been incorporated in the works 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

(Ingen särskild plan på grund av begränsad 
vattenanvändning i produktionen) ”frågan 
är inte relevant".  

(Ingen särskild plan på grund av begränsad 
vattenanvändning i produktionen) ”frågan 
är inte relevant". 

(Ingen särskild plan på grund av begränsad 
vattenanvändning i produktionen) ”frågan 
är inte relevant". 

8.6.3 b,c (M) 

b) Have formal project-level policies and 
identified measurable targets for 
reducing water usage during 
construction been adopted; and Has a 
plan to measure, monitor and minimise 
the consumption of mains, tankered or 
abstracted water used during the 
construction process been produced? 
c) Has the plan been implemented 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inga särskilda plan på grund av en 
begränsat vatten användning i 
produktionen.  "frågan är inte relevant"  

Inga särskilda plan på grund av en 
begränsat vatten användning i 
produktionen.  "frågan är inte relevant"  

Inga särskilda plan på grund av en 
begränsat vatten användning i 
produktionen.  "frågan är inte relevant"  

8.7.1 b (M) 
To what extent has the specification for 
responsible sourcing been achieved 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

I samband med upphandling av 
leverantörer och förberedelse av 
inköpsplan kontrollerades alla 
leverantörer enligt Skanskariktlinjerna  

I samband med upphandling av 
leverantörer och förberedelse av 
inköpsplan kontrollerades alla 
leverantörer enligt Skanskariktlinjerna 

I samband med upphandling av 
leverantörer och förberedelse av 
inköpsplan kontrollerades alla 
leverantörer enligt Skanskariktlinjerna 

8.7.2 (M) 

a) Has the Client required consideration 
be given to the use of locally sourced 
and recycled material? 
b) Have the Designer and Contractor 
researched all locally available material 
sources, including recycled materials? 
c) Have the Designer and Contractor 
adapted the designs and specifications 
to allow for their use, where appropriate 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Det mesta av projektets krossmaterial var 
återvunnet. Entreprenören frågade 
beställare om en andel av krossmaterialet 
i projektet kunde utbytas mot krossad 
återvunnen betong med svaret var nej. 
Matjorden köptes från lokala tillverkare. 

Ingen särskild plan för att använda lokala 
och återvunna materialen  

Ingen särskild plan för att använda lokala 
och återvunna materialen  
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8.7.3 

Is there evidence that the highest 
possible proportion of timber and 
timber products used in the permanent 
works has been sourced from legal and 
sustainably managed sources with 
recognised timber labelling (Forest 
Stewardship Council or equivalent), or 
from re-use (CEEQUALs Manual, 2013)?                                                 

Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  

8.7.4 

What percentage by volume of any 
existing structures and materials, such 
as roads, tanks and pipework, have been 
retained and used within the project as 
opposed to being demolished and 
crushed or disposed of (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  
Projektet var en ombyggnation av en 
befintlig gata och det mesta av befintlig 
väg yta bevarades. 

Projektet var en ombyggnation av en 
befintlig gata och det mesta av befintlig 
väg yta bevarades. 

8.7.5 (M) 

What percentage by volume of materials 
(excluding bulk fill and sub-base) for use 
in the permanent works has been 
specified and made from reclaimed or 
recycled material, whether reclaimed 
from the site or elsewhere (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Inget återvunnet material används i 
projektet 

En del av befintliga kantstenar 
återanvändes i projektet  

Inget återvunnet material används i 
projektet 

8.7.6 

What percentage by volume of bulk fill 
and sub-base material specified in the 
project was made from previously used 
material, whether reclaimed from the 
site or elsewhere (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

En stor andel av fyllningsmassor 
återanvändes i projektet 

Fyllningsmassor från projektet 
återanvändes för terrassering.  

En stor andel av fyllningsmassor 
återanvändes i projektet 

8.8.1 

Has an assessment been made at the 
design stage regarding the substitution 
of hazardous materials with less 
hazardous materials (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Materialen som 
inte är godkända får inte användas. Enligt 
Skanska miljöledningssystem ska 
upphandlade leverantörer informera om 
nya produkter som har bättre 
miljöegenskaper än tidigare använda 
produkter kommer ut på marknaden.   

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Materialen som 
inte är godkända får inte användas. Enligt 
Skanska miljöledningssystem ska 
upphandlade leverantörer informera om 
nya produkter som har bättre 
miljöegenskaper än tidigare använda 
produkter kommer ut på marknaden.   

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Materialen som 
inte är godkända får inte användas. Enligt 
Skanska miljöledningssystem ska 
upphandlade leverantörer informera om 
nya produkter som har bättre 
miljöegenskaper än tidigare använda 
produkter kommer ut på marknaden.   

8.8.2 
Have all appropriate coatings and 
treatments for permanent work 
materials been factory-applied (except 

Ingen ytbehandling på plats Ingen ytbehandling på plats Ingen ytbehandling på plats 
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for cut ends) (CEEQUALs Manual, 2013)?                                

8.8.3 

What percentage of all coatings and 
other treatments (for temporary and 
permanent works) has been specified as 
low-VOC and/or biodegradable and 
subsequently used as specified 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Produkter som har 
>10 vikt % av VOC är inte tillåtna i 
produktionen.   

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Produkter som har 
>10 vikt % av VOC är inte tillåtna i 
produktionen.   

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas. Produkter som har 
>10 vikt % av VOC är inte tillåtna i 
produktionen.   

8.8.4 

Has the health and safety assessment 
process for hazardous materials been: 
• Extended to cover the wider 
environmental impacts of those 
materials?  
• End have the results of this been used 
in drawing up the SEMP or equivalent 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas.  

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas.  

Alla produkter som används i 
produktionen kontrolleras med Skanskas 
egen Kemiska databas.  

8.9.1  (M) 

a) Has a Site Waste Management Plan 
(SWMP) or waste section of a SEMP 
been prepared and updated as 
appropriate for the duration of the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

I Skanskas ledningssystem i sektionen för 
avfall och restprodukter anges riktlinjer 
för användning av materialen och 
arbetsplatsdisposition för att minska 
avfall. Eftersom projektet klassificerades 
som Grön arbetsplats var målet att skicka 
mindre än 5 % avfall till deponi. 

I Skanskas ledningssystem i sektionen för 
avfall och restprodukter anges riktlinjer 
för användning av materialen och 
arbetsplatsdisposition för att minska 
avfall. Eftersom projektet klassificerades 
som Grön arbetsplats var målet att skicka 
mindre än 5 % avfall till deponi. 

I Skanskas ledningssystem i sektionen för 
avfall och restprodukter anges riktlinjer 
för användning av materialen och 
arbetsplatsdisposition för att minska 
avfall. Eftersom projektet klassificerades 
som Grön arbetsplats var målet att skicka 
mindre än 5 % avfall till deponi. 

b) Have the targets or key performance 
indicators for waste reduction and 
waste recovery been met (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Slutsammanställning med mätningar från 
avfallsanläggningen 

Inga mätningar som styrker att målet 
uppnåddes  

Inga mätningar som styrker att målet 
uppnåddes  

8.9.2 (M) 

Is there evidence that all waste 
produced on site has been managed to 
meet duty of care requirements 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Allt avfall skickades till auktoriserade 
avfallsanläggningar, bevisdokumentation 
är transportsedel och därmed fakturerad 
mängd.  

Allt avfall skickades till auktoriserade 
avfallsanläggningar, bevisdokumentation 
är transportsedel och därmed fakturerad 
mängd. 

Allt avfall skickades till auktoriserade 
avfallsanläggningar, bevisdokumentation 
är transportsedel och därmed fakturerad 
mängd. 

8.9.3 

If transfer stations and/or recycling 
facilities were used is there evidence 
that the recycling rate of the facilities 
was considered prior to placing the 
order (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Skanska har ett avtal med de flesta 
auktoriserade avfallsanläggningar. Det är 
möjligt att skapa ett projektkonto med 
inloggningsuppgifter och därmed 
kontrollera andel avfall från projektet som 
återvinns i avfallsanläggningen.  

Skanska har ett avtal med de flesta 
auktoriserade avfallsanläggningar. Det är 
möjligt att skapa ett projektkonto med 
inloggningsuppgifter och därmed 
kontrollera andel avfall från projektet som 
återvinns i avfallsanläggningen. 

Skanska har ett avtal med de flesta 
auktoriserade avfallsanläggningar. Det är 
möjligt att skapa ett projektkonto med 
inloggningsuppgifter och därmed 
kontrollera andel avfall från projektet som 
återvinns i avfallsanläggningen. 
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8.9.4 

Have the appropriate permits, licenses 
or exemptions been obtained for waste 
that has been treated on site or for 
waste imported to site (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

 Inget avfall behandlades på plats   Inget avfall behandlades på plats   Inget avfall behandlades på plats  

8.9.5 a,b 

Is there evidence that hazardous 
(special) waste has been appropriately 
segregated (from other controlled 
waste) and stored appropriately on site? 

Has this waste been taken to a suitable 
facility and the construction site 
registered as a hazardous waste 
producer where appropriate (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Farligt avfall förvaras i stängda utrymmen 
och transporteras av behörig personal 
från ett auktoriserat företag för 
behandling i avfallshanteringanläggningen  

Farligt avfall förvaras i stängda utrymmen 
och transporteras av behörig personal 
från ett auktoriserat företag för 
behandling i avfallshanteringanläggningen  

Farligt avfall förvaras i stängda utrymmen 
och transporteras av behörig personal från 
ett auktoriserat företag för behandling i 
avfallshanteringanläggningen  

8.10.1 a,b 

Have the most environmentally 
beneficial ways of dealing with clearance 
and disposal of existing vegetation been 
explored and recommendations been 
made? 

Have these recommendations been 
implemented for the majority of 
vegetation cleared (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  Frågan är inte relevant för projektet.  

8.10.2 

What percentage by volume of material 
from demolition or de- construction on 
site has been incorporated into the 
project (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Frågan är inte relevant för projektet.  Befintliga kantstenar återanvändes i 
projekt  Frågan är inte relevant för projektet.  

8.10.3 

What percentage by volume of 
excavated material has been beneficially 
re-used on-site (CEEQUALs Manual, 
2013)? 

En stor handel schaktmassor 
återanvändes i projekt  

Inga schaktmassor återanvändes i 
produktionen, men asfalten var förorenad 
och massorna kunde därmed inte 
återanvändas utan behandling  

En stor handel schaktmassor återanvändes 
i projekt  

8.10.4 

What percentage by volume of inert 
waste material has been segregated (on 
or off site) in accordance with the 
SWMP and diverted from landfill 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inga massor kördes till deponi Frågan är inte relevant för projektet.  Inga massor kördes till deponi 
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8.10.5 

What percentage by volume of non-
hazardous waste material has been 
segregated (on or off site) in accordance 
with the SWMP and diverted from 
landfill (CEEQUALs Manual, 2013)? 

På arbetsplatsen sorterades avfall på olika 
fraktioner för att minska osorterad 
avfallsmängd som transporterades till 
deponi. 

Asfalt har separerats på plats och skickats 
till anläggningsföretag för behandling på 
grund av hög PAH värde. Schaktmassorna 
skickades till avfallsanläggning för vidare 
behandling. På arbetsplatsen fanns det 
flera olika fraktioner för återvinning av 
avfall.  

Begränsad mängd osorterat avfall 
transporterades till deponi. 

8.10.6 (M) 

Has an assessment been undertaken 
and implemented to reduce the amount 
of surplus materials ordered (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

 Inga speciella åtgärder för att minska 
överbeställning  

Inga speciella åtgärder för att minska 
överbeställning  

Inga speciella åtgärder för att minska 
överbeställning  

8.10.7 (M) 
Is there evidence that materials have 
been stored appropriately to avoid 
wastage (CEEQUALs Manual, 2013)? 

 En arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera upplaget 
och materialhantering  

 En arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera upplaget 
och materialhantering  

 En arbetsplatsdispositionsplan 
upprättades för att organisera upplaget 
och materialhantering  

8.10.8 (M) 

What percentage of unused (surplus) 
materials have been beneficially re-used 
(or stored for re-use) (CEEQUALs 
Manual, 2013)? 

Ingen dokumentation som visar att extra 
material återanvänds eller lagras för 
användning i andra projekt.  

 Ingen dokumentation som visar att extra 
material återanvänds eller lagras för 
användning i andra projekt.  

Materialen transporterades till ett annat 
projekt för användning.  
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Transport 

Fråga nr. Sektion 9 - Transport Skarplöt Folkparksvägen Tyresövägen 

9.3.3 

Have measures been included in the 
project specification and construction 
management that minimise disruption 
caused by construction traffic, whether 
on the public network, from 
construction vehicles on site, or on both 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Arbetsplatsen är placerad nära riksväg 73, 
transporter av material orsakade inga 
störningar i området. En 
trafikanordningsplan med alla nödvändiga 
trafiksignaler upprättades och 
kontrollerades regelbundet enligt 
projektplanen. 

Arbetsplatsen är placerad i ett tätbyggt 
område. En trafikanordningsplan med alla 
nödvändiga trafiksignaler upprättades och 
kontrollerades regelbundet enligt 
projektplanen. Beställaren begränsade 
arbetet till följande tider: måndag till 
fredag från kl. 7.00 till kl. 16:00 för att 
begränsa störningar.  

Arbetsplatsen består av en 
motorvägssträcka, hastigheten 
begränsades under produktionen och 
vissa delar hade vägen hade begränsat 
trafik under entreprenadstiden, dock var 
störningar till omgivningen begränsade. En 
trafikanordningsplan med alla nödvändiga 
trafiksignaler upprättades och 
kontrollerades regelbundet enligt 
projektplanen. Beställaren avgränsade 
arbetet till följande tider: måndag till 
fredag från kl. 7.00 till kl. 16:00 för att 
begränsa störningar.  

9.3.4 

Is there evidence available at the end of 
the construction stage to demonstrate 
that measures to minimise the impacts 
of construction traffic have been 
monitored and been successful 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Alla nödvändiga trafikanordningsplan 
kontrollerades regelbundet för att minska 
störningar i omgivningen, samt i samband 
med skyddsronder undersöka möjliga 
störningsaktiviteter som kan förekomma.  

Alla nödvändiga trafikanordningsplan 
kontrollerades regelbundet för att minska 
störningar i omgivningen, samt i samband 
med skyddsronder undersöka möjliga 
störningsaktiviteter som kan förekomma. 

Alla nödvändiga trafikanordningsplan 
kontrollerades regelbundet för att minska 
störningar i omgivningen, samt i samband 
med skyddsronder undersöka möjliga 
störningsaktiviteter som kan förekomma. 

9.3.5 a,b (M) 

a) Has the project team considered 
possible use of other, more- sustainable 
transport routes (other than road), such 
as rail and/or water, for the movement 
of construction materials and/or waste? 
b) Has the outcome of this assessment 
implemented some or all of the 
measures (CEEQUALs Manual, 2013)? 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa transportvägar. 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa transportvägar. 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa transportvägar. 
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9.4.1a, b (M) 

a) Is there a travel plan in place for each 
of the organisations responsible for 
delivering the project that is aimed at an 
appropriate balance of effectiveness for 
the travellers, and at minimising adverse 
environmental and social impacts 
associated with the travel involved? 
b) For each travel plan identified in 
Question 9.4.1 a) have the Plans been 
successfully implemented for each of 
the project team organisations 
(CEEQUALs Manual, 2013)? 

Skanska har en policy avseende resor till 
arbetsplatsen som uppmuntrar anställda 
att använda kollektivtrafik. Anställda får 
dessutom ersättning för kostnaden av 
kollektivtrafiksbiljett.  

Skanska har en policy avseende resor till 
arbetsplatsen som uppmuntrar anställda 
att använda kollektivtrafik. Anställda får 
dessutom ersättning för kostnaden av 
kollektivtrafiksbiljett. På arbetsplatsen 
fanns dessutom ett flertal cyklar för resor 
inom arbetsplatsområdet.   

Skanska har en policy avseende resor till 
arbetsplatsen som uppmuntrar anställda 
att använda kollektivtrafik. Anställda får 
dessutom ersättning för kostnaden av 
kollektivtrafiksbiljett. 
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Intervjufrågor 
Svar av Pär Enlove, Produktionschef, Skanska Sverige AB 

Fråga 
nr. 

Section 1 - Project 
Strategy Folkparksvägen Produktionsplanering Produktion 

Sammanställning 
av 

dokumentation 
Kommentar 

1.2.2 

a) Has the construction team 
developed their own resources 
strategy for the construction 
stage of the project, or reviewed 
and refined the strategy 
developed by the Client and 
Designers.                          b) To 
what extent have the actions (by 
number) identified in the 
construction stage resources 
strategy been implemented? 

Ingen dokumentation som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot 
en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan 
på miljön i tillverkningsprocessen 
eller en miljöanpassad 
energiförsörjning strategi. Eftersom 
projektet är en 
utförandeentreprenad anser vi att 
entreprenören har lite påverkan i 
materialvalet och frågan är därför 
viktigare i projekteringsskede.  

8,00 h     

Räknar med en rejäl 
genomgång av 
material, samt 
uppföljning 

1.2.4 

a) Have the environmental 
aspects of the Construction 
Management Plan been 
implemented? b) This question is 
seeking for the Contractor to 
have actively assessed in advance 
the environmental aspects and 
impacts of the works including 
those generated by their supply 
chain, and planned the works 
accordingly. 

Ingen Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera 
potentiella effekter av produktionen 
på omgivningen.  

6,00 h     
Denna uppskattning 
är satt då man hittat 
en åtgärd att utföra 

Fråga 
nr. 

Section 2 - Project 
Management Folkparksvägen         

2.2.3 

Have the results (success or 
otherwise) of the implementation 
of the environment and social 
aspects management 
mechanisms been assessed? 

Ingen bedömning på projektet 
genomfördes   0,50 h/vecka 6,00 h 

Mest arbete med att 
framställa något att 
göra. 
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2.3.1 

Have all those directly engaged in 
the project been informed of the 
significant environmental impacts 
and opportunities, and associated 
social issues, of their part and/or 
stage of the project? 

En miljökonsekvensbeskrivning 
krävs för att uppfylla kraven 3,00 h     

Ett startmöte, ett 
slutmöte för 
uppföljning. 
Eventuellt ett möte 
mitt i projektet. 

2.3.4 

Has the resource efficiency 
strategy sought in Section 1 been 
implemented?       OR If no such 
strategy has been developed: Is 
there evidence that steps have 
been taken identify and 
implement opportunities to 
improve the resource efficiency 
of the project? And Are resource 
efficiency objectives and (where 
appropriate) benchmarks and/or 
targets included within relevant 
contract documentation? 

Det fanns ingen dokumentation 
som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot 
en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan 
på miljön i tillverkningsprocessen 
eller en miljöanpassad 
energiförsörjningsstrategi. Det finns 
inga mätbara mål för att minska 
resursanvändning 

  0,50 h/vecka 10,00 h Fullt genomförbart. 

2.4.3 

Is there evidence that the design 
team and/or construction teams 
have addressed the 
environmental and social 
implications of different 
construction methods and 
materials for the project that will 
improve its whole-life 
performance? 

I samband med anbudskalkylering 
undersöker kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och minska 
resursförbrukningen. 
Dokumentationen som redovisar 
olika alternativ saknas och därmed 
uppfylls inte kraven. 

6,00 h 0,50 h/vecka   

Svårt i denna 
entreprenadform, 
men skadar inte att 
försöka. 

2.4.4 

Have specific targets been set 
during the concept and design 
process for the environmental 
and social performance of the 
project during construction? AND 
Is progress towards them 
monitored, reported and shared 
with the staff and workforce at 
construction stage? 

Även om Skanskas kärnmål är att 
det ska förekomma noll 
arbetsplatsolyckor, noll 
miljöincidenter och noll etiska 
oegentligheter i varje projekt, finns 
det inga bevis att några särskilda 
och mätbara mål fastställdes för 
projektet.  

  0,50 h/vecka   
Inga specifika mål 
eller uppföljning 
gjorda sedan tidigare. 
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2.5.1 

Has ongoing engagement or two-
way dialogue between project 
staff and the construction 
workforce been undertaken with 
regards to management of 
environmental and social issues; 
and is there evidence that the 
suggestions from these 
discussions have been considered 
in the construction stage? 

Veckomöten fungerar som en 
plattform mellan 
produktionsledning, arbetskraft och 
olika underentreprenörer där 
möjlighet för diskussion av miljö och 
sociala frågor förekommer. Inget 
protokoll fördes under 
veckomötena och därmed saknas 
dokumentation för att bevisa 
dialogen mellan parterna.   

2,00 h 0,25 h/vecka 1,00 h 
Inte svårt att 
inrymma i ordinarie 
mötesformalia. 

Fråga 
nr. 

Section 3- People and 
Communities  Folkparksvägen         

3.4.2 b 

Has the Contractor applied any 
innovative solutions within the 
construction methodology 
designed to remove or minimise 
any nuisance during the 
construction phase? 

Inga innovativa lösningar för att 
minska störningar  2,00 h 0,25 h/vecka 6,00 h 

Kan krävas mer om 
större 
lösningsmöjligheter 
kom fram. 

3.4.4 

Did the monitoring of aspects 
assessed at Question 3.4.3 
demonstrated that acceptable 
levels of emissions from all 
aspects (leading to potential 
effects) were achieved 
throughout the construction 
stage? 

Inga särskilda mätningar 
genomfördes med hänsyn på 
bullernivåer. Vibrationsmätningar 
gjordes för varje sprängningstillfälle  

4,00 h 0,50 h/vecka 8,00 h 

Kan krävas mer om 
större 
lösningsmöjligheter 
kom fram. 

3.5.4 

Is there evidence that partnership 
links have been actively pursued 
through the design process and 
promoted for the construction 
stage? 

Inget samarbete med lokala 
organisationer  4,00 h   4,00 h 

Man kan ju prova i 
uppstarten, samt 
göra uppföljning, 
dock bedöms det inte 
så mycket på denna 
punkt. 

3.6.1 

Has there been a mechanism to 
ensure that all comments from 
the local community were 
recorded? 

Inga rutiner för insamling av 
synpunkter från lokala berörda 2,00 h 0,25 h/vecka 2,00 h 

I byggmöten och 
skyddsrondsprotokoll. 
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3.7.3 

Has the Client set specific targets 
to actively encourage local firms 
to quote for work, competitively 
or otherwise? Have these targets 
been achieved during 
construction? Or is evidence 
provided showing why local firms 
are not appropriate? 

Skanska har ramavtal med ett antal 
företag i Stockholmsområde och 
därmed finns lite utrymme för 
lokala företag som inte är 
upphandlade att delta i projektet. 

2,00 h     
Tycker att detta 
inryms i den tidigare 
frågan gällande detta. 

Fråga 
nr. 

Section 7 – The Water 
Environment Folkparksvägen         

7.1.1 c 

c) Has a plan to control the 
impacts of the project on the 
water environment (fresh and/or 
marine as appropriate) during 
construction been produced and 
has this plan been implemented? 

Ingen särskild plan genomfördes  2,00 h   2,00 h   

Fråga 
nr. 

Section 8 - Physical 
resources Folkparksvägen         

8.2.1 Has a Life-Cycle Assessment (LCA) 
been undertaken for the project? Ingen livscykelanalys upprättades        Bra för större projekt. 

8.2.2 

What percentage of the 
reductions identified in the life-
cycle assessment undertaken in 
Question 8.2.1 has subsequently 
been incorporated in the project? 

Ingen livscykelanalys upprättades          

8.3.2 

Was a plan drawn up that 
identifies opportunities for 
improving material resource 
efficiency and reducing waste 
using the five key principles?  Has 
this plan been implemented and 
monitored? 

Ingen särskild plan upprättades  6,00 h 1,00 h/vecka 8,00 h 
Kantsten, skyltar, 
belysning mm. 

8.3.6 Has a soil management plan been 
prepared and implemented? Ingen särskild plan upprättades  2,00 h 0,25 h/vecka   

Ej mycket ytor där A-
massor får användas i 
detta projekt. 
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8.5.2 

a)  Is there evidence that the 
Contractor has considered 
measures to reduce the energy 
consumption and associated 
carbon emissions of the project 
during construction and have 
these been incorporated through 
an energy management plan or 
equivalent?                                                                         
b)  Have the measures in the plan 
been monitored throughout 
construction stage and have the 
measures been achieved. 

Minskning av koldioxidutsläpp enligt 
Grön arbetsplats, fast ingen 

uppföljning  
6,00 h 0,50 h/vecka 8,00 h 

Framförallt åkeriets 
körsträckor går att 
påverka, samt 
tomgångskörning. 
Uppgifter fås och tas 
fram tillsammans 
med åkeriet. 

8.6.1 b 

a) Has an assessment been made 
at design stage considering the 
embodied water in the materials 
required during construction? b)  
Have the outcomes of the 
assessment been implemented      

Ingen utvärdering av virtuellt vatten 
upprättades i projektet 4,00 h   8,00 h 

Vet ej hur man får 
veta detta, men man 
kan ju alltid plugga på 
samt fråga 
leverantörer, så något 
går säkert att utreda. 

8.7.2 

a) Has the Client required 
consideration be given to the use 
of locally sourced and recycled 
material? b) Have the Designer 
and Contractor researched all 
locally available material sources, 
including recycled materials? c) 
Have the Designer and Contractor 
adapted the designs and 
specifications to allow for their 
use, where appropriate? 

Ingen särskild plan för att använda 
lokala och återvunna materialen  4,00 h 0,50 h/vecka 4,00 h 

Görs gemensamt med 
åkeriet, men bör 
utvecklas. 

8.9.1 b 

b) Have the targets or key 
performance indicators for waste 
reduction and waste recovery 
been met? 

Inga mätningar som styrker att 
målet uppnåddes  2,00 h   2,00 h 

Låga mål, kort tid. 
Men högre mål längre 
tid. 
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8.9.3 

If transfer stations and/or 
recycling facilities were used is 
there evidence that the recycling 
rate of the facilities was 
considered prior to placing the 
order? 

Ingen dokumentation som visar att 
avfallsanläggningen prestanda 

granskades 
      Nej, för lite avfall. 

8.10.6 

Has an assessment been 
undertaken and implemented to 
reduce the amount of surplus 
materials ordered? 

Inga speciella åtgärder för att 
minska överbeställning  6,00 h 0,25 h/vecka 4,00 h 

Fler och mer precisa 
beställningar, dock 
ett chanstagande. 

8.10.8 

What percentage of unused 
(surplus) materials* have been 
beneficially re-used (or stored for 
re-use)? 

 Ingen dokumentation som visar att 
extra material återanvänds eller 
lagras för användning i andra 
projekt.  

    6,00 h 

Fiberduk och hela rör 
har skickats direkt till 
annat projekt. Övrigt, 
t ex kantsten 
skickades tillbaka till 
leverantör. 

Fråga 
nr. Section 9 - Transport Folkparksvägen         

9.3.5 
a,b 

a) Has the project team 
considered possible use of other, 
more- sustainable transport 
routes (other than road), such as 
rail and/or water, for the 
movement of construction 
materials and/or waste? b) Has 
the outcome of this assessment 
implemented some or all of the 
measures? 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa 
transportvägar/medlar. 

2,00 h   2,00 h 

Endast vid långa 
transporter, 
leverantör 
bestämmer detta. 
Men vi har inte ställt 
denna fråga tidigare. 
Finns inga lokala 
grunder för att 
använda detta, 
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Svar av Maria Lindgren, Projektingenjör, Skanska Sverige AB 

Fråga 
nr. 

Section 1 - Project 
Strategy Skarplöt  Produktionsplanering Produktion 

Sammanställning 
av 

dokumentation 
Kommentar 

1.2.2 

a) Has the construction team 
developed their own resources 
strategy for the construction 
stage of the project, or reviewed 
and refined the strategy 
developed by the Client and 
Designers.                          b) To 
what extent have the actions (by 
number) identified in the 
construction stage resources 
strategy been implemented? 

Ingen dokumentation som bekräftar 
produktionsledningens arbete mot 
en resursstrategi som tar hänsyn till 
de viktigaste materialens påverkan 
på miljön i tillverkningsprocessen 
eller en miljöanpassad 
energiförsörjningsstrategi. 

24,00 h     

  

1.2.4 

a) Have the environmental 
aspects of the Construction 
Management Plan been 
implemented? b) This question is 
seeking for the Contractor to 
have actively assessed in 
advance the environmental 
aspects and impacts of the works 
including those generated by 
their supply chain, and planned 
the works accordingly. 

Ingen Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera 
potentiella effekter av produktionen 
på omgivningen.  

32,00 h     

  
Fråga 
nr. 

Section 2 - Project 
Management Skarplöt       

  

2.3.1 

Have all those directly engaged 
in the project been informed of 
the significant environmental 
impacts and opportunities, and 
associated social issues, of their 
part and/or stage of the project? 

En miljökonsekvensbeskrivning krävs 
för att uppfylla kraven 2,00 h     
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2.3.4 

Has the resource efficiency 
strategy sought in Section 1 been 
implemented?       OR If no such 
strategy has been developed: Is 
there evidence that steps have 
been taken identify and 
implement opportunities to 
improve the resource efficiency 
of the project? And Are resource 
efficiency objectives and (where 
appropriate) benchmarks and/or 
targets included within relevant 
contract documentation? 

Det fanns ingen dokumentation som 
bekräftar produktionsledningens 
arbete mot en resursstrategi som tar 
hänsyn till de viktigaste materialens 
påverkan på miljön i 
tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad 
energiförsörjningsstrategi. Det finns 
inga mätbara mål för att minska 
resursanvändning 

  2,00 h/vecka 10,00 h 

  

2.4.3 

Is there evidence that the design 
team and/or construction teams 
have addressed the 
environmental and social 
implications of different 
construction methods and 
materials for the project that will 
improve its whole-life 
performance? 

I samband med anbudskalkylering 
undersöker kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och minska 
resursförbrukningen. 
Dokumentationen som redovisar 
olika alternativ saknas och därmed 
uppfylls inte kraven. 

20,00 h     

  

2.5.1 

Has ongoing engagement or two-
way dialogue between project 
staff and the construction 
workforce been undertaken with 
regards to management of 
environmental and social issues; 
and is there evidence that the 
suggestions from these 
discussions have been 
considered in the construction 
stage? 

Veckomöten fungerar som en 
plattform mellan 
produktionsledning, arbetskraft och 
olika underentreprenörer där 
möjlighet för diskussion av miljö och 
sociala frågor förekommer. Inget 
protokoll fördes under veckomötena 
och därmed saknas dokumentation 
för att bevisa dialogen mellan 
parterna.   

3,00 h 0,50 h/vecka 1,00 h 
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Fråga 
nr. 

Section 3- People and 
Communities  Skarplöt       

  

3.4.2 b 

Has the Contractor applied any 
innovative solutions within the 
construction methodology 
designed to remove or minimise 
any nuisance during the 
construction phase? 

Inga innovativa lösningar för att 
minska störningar  4,00 h 0,50 h/vecka 6,00 h 

  

3.6.1 

Has there been a mechanism to 
ensure that all comments from 
the local community were 
recorded? 

Inga rutiner för insamling av 
synpunkter från lokala berörda 2,00 h 0,25 h/vecka 4,00 h 

  
Fråga 
nr. 

Section 6 - Ecology and 
Biodiversity Skarplöt       

  

6.1.2 b 

Has consultation with a relevant 
nature conservation 
organisation* on the ecological 
impact of the proposals been 
undertaken and communicated 
to project team members at both 
design and construction stages of 
the project? 

Ingen dokumentation hittades 2,00 h     

  

6.1.3 

Has an ecological works plan or 
an ecological section in the 
integrated project management 
plan or site environmental 
management plan been drawn 
up, and then implemented 
during construction? 

Ingen ekologisk arbetsplan 
upprättades  3,00 h     

  

6.4.2 

Have recommendations or 
opportunities for installing 
special structures or facilities for 
encouraging or accommodating 
appropriate wildlife been 
identified and incorporated in 
the project? 

Inga särskilda studier genomfördes 
för att identifiera behovet av 

specialanläggningar för djurlivet 
2,00 h     
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Fråga 
nr. 

Section 6 – The Water 
Environment Skarplöt       

  

7.3.5 

If the works could affect a body 
of ground or surface waters, has 
the water quality of that water 
body been monitored before 
construction and then regularly 
during construction in 
accordance with the regime 
identified as appropriate in the 
risk assessment? 

En vattenanalys genomfördes i 
projektet, men ingen uppföljning för 
att jämföra resultaten och därmed 

påverkan av arbetet på vattnet i 
området 

2,00 h   2,00 h 

  
Fråga 
nr. 

Section 8 - Physical 
resources Skarplöt       

  

8.2.1 
Has a Life-Cycle Assessment 
(LCA) been undertaken for the 
project? 

Ingen livscykelanalys upprättades        
  

8.2.2 

What percentage of the 
reductions identified in the life-
cycle assessment undertaken in 
Question 8.2.1 has subsequently 
been incorporated in the 
project? 

Ingen livscykelanalys upprättades        

  

8.3.2 

Was a plan drawn up that 
identifies opportunities for 
improving material resource 
efficiency and reducing waste 
using the five key principles?  Has 
this plan been implemented and 
monitored? 

Ingen särskild plan upprättades  8,00 h 2,00 h/vecka 20,00 h 

  

8.3.6 
Has a soil management plan 
been prepared and 
implemented? 

En massbalans av projektet 
upprättades i tidiga skedet av 
produktionsplaneringen, men 

dokumentationen saknas  

3,00 h 0,25 h/vecka   
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8.6.1 b 

a) Has an assessment been made 
at design stage considering the 
embodied water in the materials 
required during construction? b)  
Have the outcomes of the 
assessment been implemented      

Ingen utvärdering av virtuellt vatten 
upprättades i projektet 8,00 h   16,00 h 

  

8.7.5 

What percentage by volume of 
materials (excluding bulk fill and 
sub-base) for use in the 
permanent works has been 
specified and made from 
reclaimed or recycled material, 
whether reclaimed from the site 
or elsewhere? 

Det finns ingen dokumentation som 
visar andel återvunnet material.  8,00 h 0,50 h/vecka 10,00 h 

  

8.9.3 

If transfer stations and/or 
recycling facilities were used is 
there evidence that the recycling 
rate of the facilities was 
considered prior to placing the 
order? 

Ingen dokumentation som visar att 
avfallsanläggningen prestanda 

granskades 
1,00 h   0,50 h 

  

8.10.6 

Has an assessment been 
undertaken and implemented to 
reduce the amount of surplus 
materials ordered? 

 Inga speciella åtgärder för att 
minska överbeställning  8,00 h 1,00 h/vecka 8,00 h 

  

8.10.8 

What percentage of unused 
(surplus) materials* have been 
beneficially re-used (or stored for 
re-use)? 

Ingen dokumentation som visar att 
extra material återanvänds eller 

lagras för användning i andra 
projekt.  

    8,00 h 
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Fråga 
nr. Section 9 - Transport Skarplöt       

  

9.3.5 
a,b 

a) Has the project team 
considered possible use of other, 
more- sustainable transport 
routes (other than road), such as 
rail and/or water, for the 
movement of construction 
materials and/or waste? b) Has 
the outcome of this assessment 
implemented some or all of the 
measures? 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa 
transportvägar/medlar. 

2,00 h   2,00 h 

  

Svar av Linda Strand, Projektledare, Skanska Sverige AB 

Fråga 
nr. 

Section 1 - Project 
Strategy Tyresövägen Produktionsplanering Produktion 

Sammanställning 
av 
dokumentation 

Kommentar 

1.2.2 

a) Has the construction 
team developed their own 
resources strategy for the 
construction stage of the 
project, or reviewed and 
refined the strategy 
developed by the Client 
and Designers.                          
b) To what extent have 
the actions (by number) 
identified in the 
construction stage 
resources strategy been 
implemented? 

Ingen dokumentation som 
bekräftar 
produktionsledningens arbete 
mot en resursstrategi som tar 
hänsyn till de viktigaste 
materialens påverkan på miljön 
i tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad 
energiförsörjningsstrategi. 
Eftersom projektet är en 
utförande entreprenad anser vi 
att entreprenören har liten 
påverkan i materialvalet och 
frågan är därför viktigare i 
projekteringsskedet. 

2,00 h     
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1.2.4 

a) Have the environmental 
aspects of the 
Construction 
Management Plan been 
implemented? b) This 
question is seeking for the 
Contractor to have 
actively assessed in 
advance the 
environmental aspects 
and impacts of the works 
including those generated 
by their supply chain, and 
planned the works 
accordingly. 

Ingen 
Miljökonsekvensbeskrivning 
genomfördes för att identifiera 
potentiella effekter av 
produktionen på omgivningen.  

16,00 h     

  
Fråga 
nr. 

Section 2 - Project 
Management Tyresövägen         

2.2.3 

Have the results (success 
or otherwise) of the 
implementation of the 
environment and social 
aspects management 
mechanisms been 
assessed? 

Ingen bedömning på projektet 
genomfördes     3,00 h 

  

2.3.1 

Have all those directly 
engaged in the project 
been informed of the 
significant environmental 
impacts and 
opportunities, and 
associated social issues, of 
their part and/or stage of 
the project? 

En miljökonsekvensbeskrivning 
krävs för att uppfylla kraven 0,50 h     
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2.3.4 

Has the resource 
efficiency strategy sought 
in Section 1 been 
implemented?       OR If no 
such strategy has been 
developed: Is there 
evidence that steps have 
been taken identify and 
implement opportunities 
to improve the resource 
efficiency of the project? 
And Are resource 
efficiency objectives and 
(where appropriate) 
benchmarks and/or 
targets included within 
relevant contract 
documentation? 

Det fanns ingen dokumentation 
som bekräftar 
produktionsledningens arbete 
mot en resursstrategi som tar 
hänsyn till de viktigaste 
materialens påverkan på miljön 
i tillverkningsprocessen eller en 
miljöanpassad 
energiförsörjningsstrategi. Det 
finns inga mätbara mål för att 
minska resursanvändning 

  1,00 h/vecka 4,00 h 

  

2.4.3 

Is there evidence that the 
design team and/or 
construction teams have 
addressed the 
environmental and social 
implications of different 
construction methods and 
materials for the project 
that will improve its 
whole-life performance? 

I samband med 
anbudskalkylering undersöker 
kalkylingenjören olika 
byggmetoder för att optimera 
produktionskostnader och 
minska resursförbrukningen. 
Dokumentationen som redovisa 
olika alternativ saknas och 
därmed uppfylls inte kraven. 

6,00 h     

  

2.4.4 

Have specific targets been 
set during the concept 
and design process for the 
environmental and social 
performance of the 
project during 
construction? AND Is 
progress towards them 
monitored, reported and 
shared with the staff and 
workforce at construction 
stage? 

Även om Skanskas kärnmål är 
att det ska förekomma noll 
arbetsplatsolyckor, noll 
miljöincidenter och noll etiska 
oegentligheter i varje projekt, 
finns det inga bevis att några 
särskilda och mätbara mål 
fastställdes för projektet.  

  1,00 h/vecka   
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2.5.1 

Has ongoing engagement 
or two-way dialogue 
between project staff and 
the construction 
workforce been 
undertaken with regards 
to management of 
environmental and social 
issues; and is there 
evidence that the 
suggestions from these 
discussions have been 
considered in the 
construction stage? 

Veckomöten fungerar som en 
plattform mellan 
produktionsledning, arbetskraft 
och olika underentreprenörer 
där möjlighet för diskussion av 
miljö och sociala frågor 
förekommer. Inget protokoll 
fördes under veckomötena och 
därmed saknas dokumentation 
för att bevisa dialogen mellan 
parterna.   

  1,00 h/vecka   

  
Fråga 
nr. 

Section 3- People 
and Communities  Tyresövägen       

  

3.4.2 b 

Has the Contractor 
applied any innovative 
solutions within the 
construction methodology 
designed to remove or 
minimise any nuisance 
during the construction 
phase? 

Inga innovativa lösningar för att 
minska störningar  1,50 h 0,50 h/vecka 3,00 h 

  

3.5.4 

Is there evidence that 
partnership links have 
been actively pursued 
through the design 
process and promoted for 
the construction stage? 

Inget samarbete med lokala 
organisationer  1,00 h   2,00 h 

  

3.6.1 

Has there been a 
mechanism to ensure that 
all comments from the 
local community were 
recorded? 

Inga rutiner för insamling av 
synpunkter från lokala berörda 2,00 h 0,50 h/vecka 2,00 h 
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3.7.3 

Has the Client set specific 
targets to actively 
encourage local firms to 
quote for work, 
competitively or 
otherwise? Have these 
targets been achieved 
during construction? Or is 
evidence provided 
showing why local firms 
are not appropriate? 

Skanska har ramavtal med ett 
antal företag i 
Stockholmsområde och därmed 
finns hlite utrymme för lokala 
företag som inte är 
upphandlade att delta i 
projektet. 

2,00 h     

  
Fråga 
nr. 

Section 7 – The 
Water Environment Tyresövägen       

  

7.1.1 c 

c) Has a plan to control 
the impacts of the project 
on the water environment 
(fresh and/or marine as 
appropriate) during 
construction been 
produced and has this 
plan been implemented? 

Ingen särskild plan 
genomfördes  0,50 h     

  
Fråga 
nr. 

Section 8 - Physical 
resources Tyresövägen         

8.2.1 

Has a Life-Cycle 
Assessment (LCA) been 
undertaken for the 
project? 

Ingen livscykelanalys 
upprättades        

  

8.2.2 

What percentage of the 
reductions identified in 
the life-cycle assessment 
undertaken in Question 
8.2.1 has subsequently 
been incorporated in the 
project? 

Ingen livscykelanalys 
upprättades        

  

76 
 



8.3.2 

Was a plan drawn up that 
identifies opportunities 
for improving material 
resource efficiency and 
reducing waste using the 
five key principles?  Has 
this plan been 
implemented and 
monitored? 

Ingen särskild plan upprättades  5,00 h 0,50 h/vecka 4,00 h 

  

8.5.2 

a)  Is there evidence that 
the Contractor has 
considered measures to 
reduce the energy 
consumption and 
associated carbon 
emissions of the project 
during construction and 
have these been 
incorporated through an 
energy management plan 
or equivalent?                                                                         
b)  Have the measures in 
the plan been monitored 
throughout construction 
stage and have the 
measures been achieved. 

Minskning av koldioxidutsläpp 
enligt Grön arbetsplats  8,00 h 0,50 h/vecka 4,00 h 

  

8.6.1 b 

a) Has an assessment 
been made at design stage 
considering the embodied 
water in the materials 
required during 
construction? b)  Have the 
outcomes of the 
assessment been 
implemented      

Ingen utvärdering av virtuellt 
vatten upprättades i projektet 2,00 h   2,00 h 
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8.7.2 

a) Has the Client required 
consideration be given to 
the use of locally sourced 
and recycled material? b) 
Have the Designer and 
Contractor researched all 
locally available material 
sources, including recycled 
materials? c) Have the 
Designer and Contractor 
adapted the designs and 
specifications to allow for 
their use, where 
appropriate? 

Ingen särskild plan för att 
använda lokala och återvunna 

materialen  
1,00 h 0,50 h/vecka 1,00 h 

  

8.7.5 

What percentage by 
volume of materials 
(excluding bulk fill and 
sub-base) for use in the 
permanent works has 
been specified and made 
from reclaimed or 
recycled material, 
whether reclaimed from 
the site or elsewhere? 

Inget återvunnet material 
används i projektet 4,00 h 0,25 h/vecka 4,00 h 

  

8.9.1 b 

b) Have the targets or key 
performance indicators 
for waste reduction and 
waste recovery been met? 

Inga mätningar som styrker att 
målet uppnåddes  0,50 h   0,50 h 

  

8.9.3 

If transfer stations and/or 
recycling facilities were 
used is there evidence 
that the recycling rate of 
the facilities was 
considered prior to 
placing the order? 

Ingen dokumentation som visar 
att avfallsanläggningen 
prestanda granskades 

0,50 h   0,50 h 

  

8.10.6 

Has an assessment been 
undertaken and 
implemented to reduce 
the amount of surplus 
materials ordered? 

Inga speciella åtgärder för att 
minska överbeställning  2,00 h 0,25 h/vecka 2,00 h 
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Fråga 
nr. 

Section 9 - 
Transport Tyresövägen         

9.3.5 a,b 

a) Has the project team 
considered possible use of 
other, more- sustainable 
transport routes (other 
than road), such as rail 
and/or water, for the 
movement of construction 
materials and/or waste? 
b) Has the outcome of this 
assessment implemented 
some or all of the 
measures? 

Inget bevis att projektledningen 
undersökte alternativa 

transportvägar. 
2,00 h   2,00 h 

  

 

Resultat av intervjuer 

  Skarplöt  Folkparksvägen Tyresövägen Medelvärde 

Produktionsplanering 134 h 73 h 57 h 88 h 

Bevissamling under 
produktionen 7 h/vecka 6 h/vecka 6 h/vecka 7 h/vecka 

Sammanställning av 
slutdokumentationen 88 h 81 h 34 h 68 h 
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Frågeformulär  
Svar av Gustav Larsson, Miljösamordnare, Skanska Sverige AB (Åkvarteren, Lomma Hamn, 
Trafikplats Jära Gård, Jönköping) 

Svar av Linda Strand, Projektledare, Skanska Sverige AB (Trafikplats Ingenting, Solna) 

Svar av Hannes Nordefjäll, projektingenjör, Skanska Sverige AB(Trafikplats Jung, Vara) 

Svar av Johanna Löfroth, projektingenjör, Skanska Sverige AB(TGOJ-Porten, Grängesberg, E18 
Sagån- Västerås) 
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Projektet påbörjade  2011 2011 2011 2012 2012 2013  

Aktivitet Beskrivning 
Åkvarteren, 

Lomma 
Hamn 

Trafikplats 
Jära Gård, 
Jönköping 

TGOJ-Porten, 
Grängesberg 

Trafikplats 
Jung, Vara 

Trafikplats 
Ingenting, 

Solna 

E18 Sagån- 
Västerås Medelvärde 

Projekt anmälan.  

Framtagning av 
projektbeskrivning och 
anmälan av projektet 

inför CEEQUAL 
certifiering    

  3 h 16 h 10 h 3 h 8 h 

Planering och 
måluppsättning för 

projektet  

Planering av ”scope-out” 
frågor, samt 

certifieringsnivå som ska 
uppnås och vem som är 
ansvarig för framtagning 

av dokumentationen 

12 h 10 h 10 h 40 h 24 h 15 h 19 h 

”Scope-out”-möte 
Tid för sista 

förberedelsen och möte 
med CEEQUAL ”verifier” 

40 h 35 h 5 h 24 h 8 h 8 h 20 h 

Verifieringsprocess  
Tid för verifiering, samt 

eventuella uppföljningar 
och kompletteringar  

8 h 8 h 8h 30 h 12 h 8 h 12 h 
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CEEQUALs prislista för Zon 1 
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Godkännande för användning av CEEQUAL logo 
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