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Sammanfattning 

Att skapa ett hållbart transportsystem ingår i Trafikverkets uppdrag. Trafikverket arbetar för 

att omsätta långsiktiga mål för transportsystemet från Målbild 2030, tillsammans med 

andra relevanta mål, i projektverksamheten. I dagsläget saknas en nedbrytning till 

konkretare mål, aspekter och indikatorer för användning på projektnivå.  

Vägledning kan erhållas från SUNRA som via sonderingsfrågor kan ringa in vad som är 

väsentligt ur hållbarhetssynpunkt för att sätta mål och indikatorer i ett specifikt projekt. Ett 

annat alternativ är att använda Trafikverkets leverantörers metoder, verktyg och arbetssätt 

för ökat hållbarhetsarbete. Denna rapport har syfte att påvisa hur applicerbara några av 

Trafikverkets konsulters metoder, verktyg och arbetssätt är i Trafikverkets projekt samt 

diskutera hur hållbarhet bör upphandlas i konsultuppdrag.    

Undersökningen har utförts genom en intervjustudie med några av Trafikverkets största 

leverantörer gällande tekniska tjänster som konsulter. Intervjuerna skedde i avslappnad 

form med öppet utformade frågor för att ge informanterna möjlighet att svara med egna ord.  

De förfrågade konsulterna har alla utvecklat arbetssätt och metoder, ibland genom verktyg, 

för ett strukturerat hållbarhetsarbete som är applicerbara för Trafikverkets projekt. 

Verktygen som informanterna berättat om är alla olika utformade men möjliga att använda i 

projekten och kan leda till ett förbättrat hållbarhetsarbete. Ett strukturerat 

hållbarhetsarbete ses däremot vara viktigare än själva verktyget. Ett hållbarhetsverktyg kan 

dock hjälpa till att uppnå ett strukturerat hållbarhetsarbete. Användningen av konsultens 

verktyg utesluter däremot  inte användningen av SUNRA då de kan komplettera varandra.  

Agenda 2030 är den plan som konsulterna kopplar sitt arbete mot.  

Globala målen ses som erkänt accepterade på marknaden och konsulterna vill koppla 

projekten mot dem. Arbetssätten för hållbarhet som konsulterna tagit fram har alla likheten 

att de är flexibla och med fördel startas tidigt i processen. Flertalet informanter hade åsikten 

att hållbarhetsarbetet bör vara en självklar del redan i åtgärdsvalsstudier och tidiga 

utredningar, det vill säga skedet innan Trafikverket tagit emot beställning av ett 

investeringsprojekt. Hårdare krav efterfrågas av konsulterna. De har liksom Trafikverket 

höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och har i flertalet projekt skickat en förfrågan till 

Trafikverket om att använda sina metoder, verktyg och arbetssätt för hållbarhet. 

Trafikverket bör efterfråga hållbarhet i större omfattning enligt konsulterna med väl 

tilltagen kalkyleringstid. Flertalet informanter vill att Trafikverket kravställer att konsulten 

ska driva ett systematiskt hållbarhetsarbete med identifiering av uppdragets relevanta 

hållbarhetsaspekter samt möjliga åtgärder eller aktiviteter vid upphandlingar. Arbetet ska 

kopplas till Globala målen.  

Trafikverket bör utföra en utökad undersökning om hur konsulter vill att upphandling av 

hållbarhet ska ske då informanterna delgav olika idéer. Tillgänglig intern kompetens på 

Trafikverket måste också utredas då projektledningen kan behöva utökat stöd. 
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Alla konsulternas verktyg, metoder och arbetssätt angående hållbarhet kan hjälpa att 

strukturera och stödja projektledningens hållbarhetsarbete. Vissa konsulter har kopplat sitt 

hållbarhetsverktyg till Målbild 2030 vilket visar att konsulten kan anpassa verktyget efter 

Trafikverkets önskemål. Trafikverket bör därför utreda vad som är prioriterat att upphandla. 

Utredning bör dessutom ske huruvida Trafikverket bör starta hållbarhetsarbetet i 

planeringsfasen, exempelvis vid framtagandet av åtgärdsvalsstudier, innan Trafikverket 

tagit emot beställning av ett investeringsprojekt för att inte missa alternativ och lösningar.  
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Inledning 

Trafikverket utvecklar arbetssätt för målstyrning och åtgärder för att nå hållbarhetsmålen. 

Agenda 2030 har omsatts i Målbild 2030 för Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Det har 

genererat långsiktiga mål för transportsystemet där Trafikverket arbetar för att omsätta 

detta, tillsammans med andra relevanta mål, i projektverksamheten. 

Att skapa ett hållbart transportsystem ingår i Trafikverkets uppdrag. De 17 globala 

hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är en del av riktningen som behöver analyseras och göras 

till verksamhetsanpassade mål. Detta är gjort på en övergripande transportsystemnivå i 

form av Målbild 2030 men det saknas en nedbrytning till konkretare mål, aspekter och 

indikatorer för att användas på projektnivå. Den verksamhet som bedrivs av 

verksamhetsområden Investering och Stora projekt kan bidra till uppfyllelse av Målbild 

2030 men det finns även andra målområden inom Agenda 2030 som verksamheten inom 

dessa VO berör, exempelvis mål 6 om rent vatten.  

För att ge vägledning i hållbarhetsarbetet utvecklades SUNRA 2012-2014 gemensamt av 

väg-/trafikmyndigheter i sju europeiska länder eftersom det saknades hållbarhetsverktyg 

anpassat för väginfrastruktur. SUNRA har därefter översatts till svenska och anpassats till 

Trafikverket. Det är ett excelbaserat verktyg som innehåller 26 hållbarhetsteman. 

Användaren kan via sonderingsfrågor ringa in vad som är väsentligt ur hållbarhetssynpunkt 

i ett specifikt projekt. Vägledning ges för att sätta mål och indikatorer. Verktyget kan 

användas i olika projektfaser och genererar resultat vartefter graden av måluppfyllnad 

bokförs i verktyget. För närvarande (under år 2020) genomförs en utveckling av drift- och 

underhållsaspekterna. För mer information om SUNRA, se Bilaga 1.  

Syfte 

För att förstå hur Trafikverket kan arbeta med hållbarhet i investeringsprojekt måste 

metoder och arbetssätt ses över och utvärderas. Ett alternativ är att undersöka vilka 

möjligheter Trafikverkets leverantörer ser samt hur de anser att Trafikverket bör arbeta med 

hållbarhet i projekten. Syftet med denna rapport är således att kartlägga metoder, verktyg 

och arbetssätt som används av Trafikverkets största leverantörer för att se om de är 

applicerbara i Trafikverkets projekt. Rapporten omfattar även hur konsulterna vill att 

Trafikverket inkluderar hållbarhetsarbetet vid upphandling. 

Metod 

Undersökningen har utförts genom en intervjustudie med några av Trafikverkets största 

leverantörer gällande tekniska tjänster som konsulter. Informanterna har inför intervjuerna 

delgetts en sammanfattning av frågorna för att få möjlighet till förberedelse. Frågorna var 

öppet utformade för att informanterna skulle få chans att svara med egna ord. Intervjuerna 

startade med att informanterna fick en kort dragning av projektet för att förstå projektets 

syfte samt hur intervjun skulle användas. Fortsättningsvis styrdes intervjun för att besvara 

frågorna men skedde i avslappnad form efter informanternas svar.  

En enkät hade kunnat vara passande för undersökningen eftersom konsulterna skulle 

besvara samma frågor. Då hade även fler konsulter kunnat medverka utöver de valda som 
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medverkade i denna intervjustudie eftersom den utformningen troligen skulle vara mer 

tidseffektiv. Denna studietyp valdes dock bort eftersom projektet syftar till att ge 

informanterna möjlighet att själv beskriva sitt arbete och ståndpunkter för att inte styras i 

sina svar. Alla informanter har innan rapporten publicerats delgetts sina svar för 

möjligheten att hävda misstolkningar eller felaktig information.  

Intervjufrågorna 

 Berätta om ert verktyg 

o Vad bygger den på (Globala målen/standarder etc.)? 

o Följer verktyget någon standard (klimat/LCA/EPD/etc.)? 

o Hur är den kopplad till Globala målen?  

o Är verktyget anpassat för någon särskild verksamhet? 

o Vad blir resultatet? 

o I vilket skede i projekt är det tänkt att verktyget ska användas?  

o Styrkor/svagheter ni känner till? 

 Har ni använt verktyget i något projekt? 

o Vilken typ? 

o Har ni fått synpunkter (användarvänlighet, tidsåtgång, krav på kompetens 

hos användaren/beställaren etc.)? 

o Visa gärna exempel! 

 Vilken roll skulle Trafikverket som beställare ha med verktyget? 

o Krävs särskild analys eller är den självgenererande? 

o Uppföljning, krav på verifikat etc.? 

o Har ni någon idé hur vi skulle kunna koppla till projektets kontrollprogram? 

 Kan vi få ta del av verktyget/något material? 
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Konsulternas svar 

Nedan sammanfattas konsulternas svar. Notera att vid de tillfällen flera informanter 

deltagit samtidigt vid en intervju, eller då flera intervjuer skett med samma konsult 

skildras de inte separat för att beskriva vem av dem som svarat.  

Sweco 

Sweco intervjuades i tre separata omgångar efter deras önskemål. Informanterna var Anna-

Emilia Joelsson, David Jirout och Tabita Gröndal. Anna-Emilia arbetar som 

hållbarhetskoordinator på Sweco Rail med uppgift att i projekten stötta projektledningen 

med hållbarhetsarbetet, bland annat genom deras hållbarhetsverktyg och 

hållbarhetsmetoder. Hennes roll är att  delvis genom stort engagemang agera katalysator i 

hållbarhetsarbetet. Davids roll på Sweco är som hållbarhetskoordinator med fokus på BIM, 

digitalisering och hållbarhet. Han arbetar 

med integrering av ny teknik i projekten 

för att visa alternativa tekniska 

förbättringsmöjligheter. Tabita arbetar 

som miljökonsult på Sweco med 

exempelvis strategier och processer för 

implementering av hållbarhet i projekten. 

Hon är drivande inom klimatarbete men 

har också stor erfarenhet med intern och 

extern coachning.  

Konsulten har vid skapandet av sitt 

hållbarhetsverktyg inte utgått ifrån något 

annat verktyg eller certifiering utan 

använt erfarenheter från tidigare projekt i 

kombination med Globala målen. Verktyget 

har vuxit med tiden allteftersom fler 

projektgrupper testat verktyget och utvecklat 

verktyget med exempelvis fler delfrågor. 

Hållbarhetscoachning som konsulten kallar sitt verktyg/arbetssätt har mestadels använts i 

järnvägsprojekt även om det använts i flertalet vägprojekt. 

Hållbarhetscoachningen startar med öppna frågor om hållbarhet utifrån en mall men 

kompletteras också med projektspecifika faktorer, exempelvis en MKB eller klimatkalkyl. 

Hållbarhetscoachningen utförs optimalt av ett team från konsulten innehållande en expert, 

en samtalsledare, en hållbarhetssamordnare samt uppdragsledningen och kundens 

projektledning. De identifierade förbättringsmöjligheterna används sedan som en 

utgångspunkt för hållbarhetssamordningen. Hållbarhetssamordnaren ansvarar för att driva 

hållbarhetsarbetet och aktiviteterna integrerat i uppdraget. I större projekt ska experten och 

hållbarhetscoachen bland annat ha minst 10 respektive 3 års erfarenhet inom miljö i 

infrastrukturprojekt. Hållbarhetssamordnaren ska ha erfarenhet från multidisciplinära 

infrastrukturprojekt och har med fördel även andra roller i uppdraget.  

Resultatet från hållbarhetscoachningen illustreras i form av en rapport kallad PM 

Hållbarhet. Möjliga åtgärder genereras hänvisat till Globala målen och visar då hur väl 

Figur 1. Exempel hur ett projekt kan förhålla sig 
till Globala målen illustrerat i Swecos 
hållbarhetssol. 
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projektet förhåller sig mot Globala målen. Inga hållbarhetsmål genereras av verktyget men 

kan skapas av projektgruppen utifrån det erhållna resultatet. Resultatet är tänkt att föras in i 

arbetet under projektets gång genom implementering av systematisk kravhantering i 

aktiviteter. Informanterna belyser vikten att hitta rätt kompetens i arbetet med verktyget. 

Miljöstöd och teknikexperter bör närvara och komplettera diskussionerna. Fortsättningsvis 

bör därför en kvalitetssäkring utföras med en kravprofil på deltagarna för bästa resultat. 

Konsulten har stöd som i dessa skeden är tänkta att bidra med kunskap i projekten. 

Resultatet från hållbarhetscoachningen ska till sist bland annat mynna ut i rimliga krav till 

förfrågningsunderlagen samt förbättringar i processen.   

Konsulten har också goda erfarenheter av hållbarhetssamordning i byggplatsuppföljningar. 

I totalentreprenader stöttar konsulten vid framtagandet av detaljprojekteringar genom 

kontinuerlig utvärdering av identifierade åtgärders och aktiviteters genomförbarhet. Vid 

start av byggskede sker ny workshop där hållbarhetssamordnarens roll konkretiseras för att 

kunna följa upp identifierade aktiviteter med veckovisa avstämningar. 

Hållbarhetsverktyget har enligt informanterna använts i mestadels större projekt men kan 

likaväl användas i mindre. Frågorna är breda och anpassningsbara för den tid och ambition 

som kan avsättas. Vilka som inkluderas i teamet kan anpassas efter tillgängliga resurser. Det 

är också fullt rimligt att konsulten själva arbetar med verktyget men informanterna lyfter 

faran att hållbarhetsarbetet möjligtvis inte blir lika involverat i projektarbetet. Konsulten 

arbetar även gärna med officiella verktyg från samarbetspartners, såsom Trafikverkets 

hållbarhetsverktyg SUNRA.  

”Men mer generellt ser jag det som ”second best” när vi eller andra aktörer har egna 

metoder; vi vill i första hand använda officiella verktyg, i andra hand sådana som våra 

främsta samarbetspartners – som Trafikverket! – använder” 

Informanterna belyser att konsulten har andra, mer specifika hållbarhetsverktyg som passar 

för Trafikverkets projekt. Ett av dem använder optimeringsfunktioner för att hitta bästa 

möjliga lösning för brostöd och fundament, utifrån LCC och LCA, för att uppfylla krav. 

Dimensioner på fundament är ett exempel på tillfällen verktyget hade kunnat vara ett 

lämpligt område. Ett annat verktyg kallat BIM-Vision tar in BIM-filer och visar med färger 

vilka skeden och material som är klimat- och kostnadsdrivande. I dagsläget är verktyget 

applicerbart för överbyggnader men ska anpassas för fler typer av Trafikverkets 

infrastrukturprojekt under 2020.  
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Figur 2. Exempel på hur ett projekts GWP (kg CO2e) kan illustreras utfördelat på materialen skapat i Swecos 
verktyg BIM Vision. Till vänster illustreras de material som har lägre GWP medan de material med högre GWP 
visas till höger.  

Informanterna ser gärna att beställare tydligt sätter klimatmål på konsulten, exempelvis 

genom mål eller krav att minska klimatpåverkan med en viss procentsats. Fortsättningsvis 

bör beställare arbeta med bonusar för konsulter som lyckas nå dessa mål eller krav, samt 

möjlighet till ytterligare bonus vid överträffande. Organisationens betydelse ska inte 

underskattas. Alla teknikslag behöver/bör lista vad som är viktigt och om det är något som 

inte går att påverka. Timmarna som bör upphandlas är för ett workshoptillfälle, en eller flera 

coachningar med 4-5 personer, framtagande av PM, inläsning samt uppföljning av 

måluppfyllelse. Eftersom hållbarhetssamordnaren har en vital roll i hållbarhetsarbetet bör 

denna enligt informanterna ha en kravprofil vid upphandling. Dessutom anser 

informanterna att konsulten bör beskriva tänkt arbetsprocess för att sedan visa hur 

hållbarhet legat till grund för kontinuerliga beslut i projektet. 

”Hur ser organisationen ut och vilka mål finns det? Interaktionerna är nyckeln!” 
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Tabell 1. Kort sammanställning av Swecos svar utifrån några relevanta aspekter. 

Sweco Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen X 
  

Kopplat specifikt till Målbild 2030 
 

X 
 

Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X 
  

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X 
  

Anpassat för större projekt X 
  

Anpassat för mindre projekt 
 

X 
 

Strukturerar upp hållbarhetsarbetet X 
  

Resultatet ger indikatorer 
 

X 
 

Resultatet ger mål X 
  

Resultatet delges illustrativt 
Kommentar: 

 
X 

Genom en 
hållbarhetssol 

kopplat till 
Globala målen 

 
 

Tar fram möjliga åtgärder 
 

X 
 

Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

X 
  

Uppföljning av mål/indikatorer  X  
Kopplar åtgärder med kostnader 

  
X 

Verktyget är självgenererande 
Kommentar:  

  
X 

Konsulten 
skapar ex. 
bilder/PM  

Resurskrävande X 
  

Använt i Trafikverkets projekt X 
  

Testat i större projekt på TRV X 
  

Testat i mindre projekt på TRV X 
  

Är främst kvalitativ (över kvantitativ) X 
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Tyréns 

För Tyréns genomfördes ett intervjutillfälle med Per Löfgren och Sarah Isaksson som 

informanter. Per arbetar som hållbarhetschef på Tyréns kring möjligheterna och 

utmaningarna som existerar för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Han har över 20 

års erfarenhet av hållbarhetsfrågor och ser den unika position samhällsbyggnadsbranschen 

har för att skapa hållbara lösningar. Sarah arbetar som hållbarhetskonsult med 

fokusområde inom social hållbarhet. Fokus ligger på hållbarhetsfrågor i planering samt 

inom framtidsstudier med diverse metoder. Hon är även medkreatör till deras interna 

hållbarhetsverktyg.  

Tyréns har tagit fram ett verktyg med en frågebank som utgår från risker och möjligheter för 

projekt. Arbetet med framtagandet av verktyget startade 2013 och har löpande utvecklats. 

Målet är enligt informanterna att verktyget ska användas i alla projekt efter årsskiftet 2020. 

Verktyget följer inte någon specifik hållbarhetsstandard utan har skapats av erfarenheter 

från projekt. Verktyget är skapat för att vara brett och hantera alla projektens faser och 

fånga upp så många hållbarhetsaspekter som möjligt kopplat till Globala målen. Konsulten 

avser att utveckla den kopplingen med kvantifiering hur väl projektet är anpassat efter 

Globala målen. Att användarna kan lägga till hållbarhetsfrågor medför att verktyget 

kontinuerligt utvecklas. Både mindre och större projekt kan arbeta med verktyget. Verktyget 

är i dagsläget inte kopplat till Målbild 2030 men ska enligt informanterna arbetas fram 

under året.  

Verktyget fungerar enligt informanterna bäst när det påbörjas tidigt i projekten i samarbete 

mellan konsult och beställare för att skapa systematik och struktur. Det kan däremot skötas 

enbart av konsulten om så önskas av beställaren. Verktyget kommer enligt informanterna 

kräva extra avsatt tid men att det kan integreras med befintligt hållbarhetsarbete och mynna 

ut i en strukturering och möjligtvis tidsreducering.  

”Arbetet är uppbyggt för att mynna ut i hållbara val från tidiga skeden där allt ska synkas 

ihop. En gemensam kommunikationsplattform är därför viktigt. Vad gör vi med 

informationen? – det är en ledarskapsfråga, ansvaret ligger inte på 

hållbarhetssamordnaren.” 

Verktyget som kallas TYRIMPACT startar med att definiera skede i byggprocessen med ett 

arbetssätt kallat hållbarhetsstigen med delarna Utreda, Planera, Projektera, Genomföra och 

Förvalta. Sedan identifieras projektets risker och möjligheter utifrån ett befintligt 

frågebatteri inom kategorierna Rättvisa, Hälsa, Resurser och klimat, Platsens värden och 

Framtida behov. Exempel på risker och möjligheter kan vara socialt ansvar i 

leverantörskedjan, social påverkan/medbestämmande, giftfria produkter och byggmaterial, 

mark- och vattenförhållanden, förorenad mark, natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, 

störningar på omgivningen (buller, ljus, luftföroreningar, trängsel etc.), 

masshantering/återbruk/återvinning, avfallsminimering, klimatavtryck, 

klimatdeklarationer/livscykelkostnader och robusthet/resiliens/klimatanpassning. Här kan 

också projektspecifika frågor adderas. Riskerna och möjligheterna värderas och prioriteras 

sedan utifrån prioriterade projektets hållbarhetsaspekter. Den behandlar däremot inte 

indikatorer utan målsättningarna är styrkan. Listan ska sedan hanteras och uppdateras 

löpande i projektet.  
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Figur 3. Projektets risker och möjligheter identifieras i någon av de fem kategorierna rättvisa, hälsa, resurser 
och klimat, platsens värden och framtida behov. 

Ur verktyget sammanställs en hållbarhetsrapport som belyser de prioriterade 

hållbarhetsfrågorna kopplat till de fem ovan nämnda kategorierna i ett bubbeldiagram. Alla 

är kopplade till en plan hur projektet hanterar dem samt vilka önskade hållbarhetseffekter 

åtgärderna bidrar till och hur långt projektet nådde i målen. Större viktade hållbarhetsfrågor 

kommer att illustreras i form av större bubblor. Rapporten mynnar sedan ut i ett 

cirkeldiagram som illustrerar hur åtgärderna är kopplade till Globala målen. Struktur, 

förslag på risker och möjligheter, risklistor och diagram är självgenererande. Det som 

behöver hanteras och anpassas till projekten är framförallt projektanpassning av risker samt 

hanteringen av åtgärder. 

 

Figur 4. Exempel på Tyréns hållbarhetsrapport med en hållbarhetsbedömning som genereras av deras 
hållbarhetsverktyg. I mitten visas exempel på prioriterade hållbarhetsfrågor illustrerat i ett bubbeldiagram med 
kopplade hanteringar längst till höger under skede ”projektera”.   
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Konsulten har påbörjat test av verktyget i ett antal projekt, exempelvis planeras användning 

i projekt Mälarbanan. Informanterna belyser verktygets flexibilitet samt hur det kan bidra 

till att projektledningen skapar ett strukturerat hållbarhetsarbete så att de relevanta 

frågorna medvetengörs och synliggörs.  

”Hållbarhet är målkonflikter och det gäller att göra rätt avvägningar inom rätt områden” 

I en upphandlingsfas menar informanterna att det är viktigt med att kravställa systematik 

och struktur. De hade gärna sett att Trafikverket kräver att konsulten ska beskriva hur de 

systematiskt tänker arbeta med hållbarhet i projektet innan kontraktsskrivning.  
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Tabell 2. Kort sammanställning av Tyréns svar utifrån några relevanta aspekter. 

Tyréns Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen  X  
Kopplat specifikt till Målbild 
2030 

  X 
Tänkt att 

inkluderas 
under 
2020 

Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X   

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X   

Anpassat för större projekt X   
Anpassat för mindre projekt X   
Strukturerar upp 
hållbarhetsarbetet 

X   

Resultatet ger indikatorer   X 
Resultatet ger mål X   
Resultatet delges illustrativt 

Kommentar: 
X 

Prioriterade 
frågor i 

bubbeldiagram 
kopplat till 

deras 5 
kategorier samt 
Globala målen 

  

Tar fram möjliga åtgärder X   
Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

 X 
Frågorna prioriteras 

av beställare 

 

Uppföljning av mål/indikatorer X   
Kopplar åtgärder med kostnader   X 
Verktyget är självgenererande 

Kommentar:  
X 

Behöver endast 
projektanpassas 

 
 

 

Resurskrävande   X 
Använt i Trafikverkets projekt X   

Testat i större projekt på TRV X   
Testat i mindre projekt på TRV   X 

Är främst kvalitativ (över 
kvantitativ) 

X   
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AFRY 

Intervju med AFRY genomfördes vid ett tillfälle med Therese Wernstedt och Michaela 

Rosenholm som informanter. Therese arbetar på AFRY som hållbarhetskonsult med 

hållbarhetsfrågor brett i organisationen i diverse projekt. Hon arbetar med hållbar 

stadsutveckling och som stöd i projekt med viss erfarenhet av järnväg. Michaela arbetar som 

gruppchef inom Miljö och är miljösamordnare, specifikt mot stora projekt. Hon arbetar 

mest mot miljö men har även uppgifter inom hållbarhet i stort. Projekten hon medverkar i 

är framförallt stora projekt mot väg och järnväg.  

Enligt informanterna har AFRY inget eget hållbarhetsverktyg utan arbetar utifrån en 

systematisk hållbarhetsmetodik. De är öppna för att arbeta med andra verktyg eller 

certifieringar såsom SUNRA, ISO 26000, CEEQUAL och Citylab. Konsultens skapade 

arbetssätt inleds med en hållbarhetsscanning som utgår från mallar med hållbarhetsfrågor 

projektledningen bör ha i åtanke och analysera i början av projektet. Denna är utformad för 

att kunna kombineras med andra verktyg och certifieringar om så önskas av beställaren.  

”Det finns många bra hållbarhetsverktyg på marknaden, men det är hur de används som 

är det viktiga!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. AFRYs arbete med hållbarhetsmetodik från start till slut av projektet. 

Eftersom konsulten inte ser sitt arbetssätt som ett verktyg utan som ett arbetssätt utförs det 

bäst i samverkan mellan konsult och beställare så tidigt som möjligt vid projektets start. 

Syftet är att få en uppfattning om de viktigaste hållbarhetsfrågorna i just det projektet och 

därefter implementera en systematisk hantering av dessa frågor i projektet så att projektet 

har kontroll på målkonflikter och synergier samt kan öka hållbarhets- och samhällsnyttan så 

långt möjligt. Arbetssättet kräver god kommunikation där olika teknikslag med fördel 

inkluderas i diskussioner. Hållbarhetsarbetet kan utföras enbart av konsult om det skulle 

önskas av beställaren men informanterna menar att kvaliteten och implementeringen i det 

dagliga arbetet blir lidande. Poängen med att ’inget faller mellan stolarna’ kan då spolieras. 

Därför är det lämpligt om beställaren är engagerad i hållbarhetsarbetet och rätt specialister 

involveras. 

”Hur kopplas hållbarhet till projektet? – Det är viktigt att utvärdera vilka aspekter som är 

prioriterade samt hur projektet påverkar och påverkas av omvärlden.” 
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Hållbarhetsscanningen innebär att gå igenom och besvara projektets relevans för 

scanningens hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsaspekterna utgår från etablerade ramverk, ofta 

FN:s globala mål. Det kan exempelvis vara att bedöma hur projektet påverkar hållbart 

resande i regionen genom överflyttning av transporter från väg till järnväg eller att bedöma 

hur projektet påverkar det lokala näringslivets förutsättningar, men även miljöaspekter som 

t.ex. påverkan på naturvärden vägs in. Enligt informanterna är det viktigaste att 

projektledningen identifierar vad hållbarhet är i det specifika projektet där det antingen 

påverkar och påverkas av omvärlden. Det är viktigt att hitta projektspecifika mål tidigt i 

projektet. Möjligheten finns även att lägga till egna frågeställningar i hållbarhetsscanningen 

om det skulle vara aktuellt. Dessa bryts sedan ner till mål och visioner med kopplade 

kvaliteter och effekter definierade i kvalitativa faktorer med indikatorer och delindikatorer 

för måluppfyllelse. Eftersom ett stort antal aspekter identifieras i det dialogbaserade 

arbetssättet sållas de viktigaste ut. Vid valet av hållbarhets-/projektmål utvärderas 

kopplingen till projektets fokusområden samt beställarens ambitionsnivå. Kopplingen 

mellan Globala Målen, påverkansfaktorer som är relevanta för projektet, samt bedömning 

av relevans kan illustreras i tabeller.  

Konsulten har använt hållbarhetsscanning i flertalet projekt, inklusive några av 

Trafikverkets, med goda resultat enligt informanterna. Återkopplingen är enligt dem 

mestadels positiv då arbetssättet upplevts som tidseffektivt av beställaren där deras 

ambitionsnivå bestämmer arbetsmängden. Konsulten har i de fallen förberett arbetet, så 

kallat skuggscannat, vilket gjort att mötena upplevts som effektiva. Eftersom 

ambitionsnivån är styrande menar informanterna att hållbarhetsscanningen även är lämplig 

att använda i mindre projekt. Då frågebatteriet är stort kan konsulten med fördel 

skuggscanna för att inför en hållbarhetsworkshop rensa bort frågeställningar som ses som 

orimliga eller irrelevanta. Anledning till bortval kan exempelvis vara grundad i höga 

åtgärdskostnader eller ett svagt samband mellan projektet och hållbarhetsaspekten.  

I en upphandling ser informanterna gärna att beställaren ställer krav på att konsulten innan 

kontraktskrivande ska förklara hur de tänkt lägga upp arbetet med hållbarhet med 

hållbarhetsmål och målstyrning kopplat till Globala målen. Konsulten bör göra en inledande 

hållbarhetsanalys tillsammans med beställaren för att hitta de viktigaste aspekterna och 

sedan ta fram indikatorer. De anser även att kompetenskrav bör ställas på konsulten.   

Figur 6. Exempel på illustrering av hållbarhetsscanningen med kopplingen mellan Globala målen och påverkan i 
ett projekt, med exempelmål delmål 9.1 under Industri, innovation och infrastruktur. 
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Tabell 3. Kort sammanställning av AFRYs svar utifrån några relevanta aspekter. 

AFRY Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen X   
Kopplat specifikt till Målbild 2030   X 
Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X   

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X   

Anpassat för större projekt X   
Anpassat för mindre projekt  X  
Strukturerar upp hållbarhetsarbetet X   
Resultatet ger indikatorer X   
Resultatet ger mål X   
Resultatet delges illustrativt 

Kommentar: 
 X 

I tabellformat 
 

Tar fram möjliga åtgärder X  
 

Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

 X 
 

Uppföljning av mål/indikatorer X   
Kopplar åtgärder med kostnader  X  
Verktyget är självgenererande 

Kommentar:  
  X 

Konsulten 
styr arbetet 

Resurskrävande  X  
Använt i Trafikverkets projekt X   

Testat i större projekt på TRV X   
Testat i mindre projekt på TRV   X 

Är främst kvalitativ (över kvantitativ) X   
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WSP 

Intervju med WSP genomfördes vid ett tillfälle med Ulrik Axelsson och Stefan Uppenberg 

som informanter. Stefan arbetar som hållbarhetskonsult på WSP och har över 20 års 

erfarenhet inom hållbarhet med exempelvis framtagning av LCA och miljödeklarering. Han 

är med och stöttar projektledningen i deras arbete med hållbarhet i projekt. Han har även 

intresse och erfarenhet inom cirkulärt och hållbart anläggningsbyggande. Ulrik arbetar som 

senior hållbarhetskonsult och tidigare även avdelningschef på WSP Management och har 

cirka 25 års erfarenhet inom miljö och hållbarhet, bland annat som resurssamordnare för 

teknikområde Miljö och Arbetsmiljö. Idag arbetar han mycket med framtagning av 

arbetssätt för att inkludera hållbarhet i projekten och projektledningens dagliga arbete. 

Konsultens hållbarhetsstyrning kopplat till 

projekt startade vid 2012-2013 inspirerat av 

andra hållbarhetsverktyg och certifieringar. 

CEEQUAL har till stor del legat grund till det 

enklare Excel-baserade verktyget som 

konsulten har idag. Arbetssättet kallat 

Hållbarhetsscanning har vuxit fram och 

också baserats utifrån Globala målen och 

har används i flertalet projekt konsulten 

driver, inklusive vissa där Trafikverket är 

beställare. Verktyget har även blivit kopplat 

till Målbild 2030 för Trafikverkets projekt. 

Hållbarhetsscanningens första steg är att 

besvara hållbarhetsfrågor inom områdena 

Resurser, Klimat och energi, Miljökvalitet, 

Ekonomi, Engagemang, Samhälle, Mobilitet 

och Välbefinnande för att hitta beställarens 

relevanta och prioriterade aspekter för 

projektet. Exempel på frågor är om arbetssätt 

för att säkerställa resurseffektivitet tillämpas 

(både materiella och massbalans), om det 

finns risk för mer/nya föroreningar (exempelvis genom ökad trafik) och om arbetssätt för att 

minska förekomsten av material med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter i 

leverantörsledet implementeras (exempelvis genom riskanalys avseende social hållbarhet i 

leverantörskedjan).  

Arbetet mynnar ut i krav, mål och prioriteringar som sedan diskuteras och aggregeras i 

hållbarhetsarbetet. Slutligen skapas en lista med de aspekter som bestämts prioriterade 

samt en handlingsplan för åtgärder. Enligt informanterna kan verktyget och 

hållbarhetsarbetet drivas enbart av konsulten men bör för bästa resultat skapas och drivas 

gemensamt av konsult och beställare. Verktyget menar de främst är tänkt att hitta de 

viktigaste aspekterna samt för att lägga en grund för ett systematiskt hållbarhetsarbete 

genom projektet.  

Figur 7. Exempel hur projektens frågeställningar kan 
vara kopplade till Globala målen. 
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Figur 8. Exempel från WSPs verktyg där de olika områdena behandlas. 

Informanterna belyser flexibiliteten som en styrka verktyget innehar då det enkelt 

implementeras till andra certifieringar och krav samt eftersom ambitionsnivå bestämmer 

arbetsmängden. Exempelvis kan det kopplas ihop med konsultens klimat- och 

energieffektiviseringsarbete som komplement med frågeställningar om 

koldioxidbesparingar till verktyget. Både mindre och större projekt kan därför använda 

verktyget. En annan fördel som de menar uppkommer är att olika discipliner samlas och att 

’stuprör således diskuteras bort’. Den negativa kritiken som informanterna menar 

uppkommit är att verktyget kan kännas som ett komplicerat verktyg. Enligt dem arbetar 

konsulten kontinuerligt därför med att bryta ner komplexiteten till en enklare nivå. 

”Det finns flertalet bra verktyg på marknaden, men hur de används i projektet är det 

viktiga. Upphandlingen är grundläggande, exempelvis med daglig uppföljning av 

hållbarhet så det kommer in i avstämningsmöten.” 

Vid upphandling ser informanterna helst att beställaren kravställer att konsulten ska 

använda ett hållbarhetsverktyg för att identifiera de viktigaste aspekterna, skapa en 

arbetsplan för hållbarhetsarbetet samt bestämma SMARTA hållbarhetsmål. De föreslår 

också kompetenskrav vilket kan bevisas i en intervju innan kontraktskrivande där de 

beskriver kompetenser och tänkt hållbarhetsarbete. Timmarna som ska avsättas måste vid 

upphandling värdesättas av beställare, annars är det lätt att hållbarhetsarbetet blir 

undermåligt. 
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Tabell 4. Kort sammanställning av WSPs svar utifrån några relevanta aspekter. 

WSP Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen X   
Kopplat specifikt till Målbild 2030 X   
Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X   

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X   

Anpassat för större projekt X   
Anpassat för mindre projekt X   
Strukturerar upp hållbarhetsarbetet X   
Resultatet ger indikatorer   X 
Resultatet ger mål X   
Resultatet delges illustrativt 

Kommentar: 
 X 

Hjuldiagram 
kan skapas 
som genom 
färgkodning 

visar koppling 
till Globala 

målens delmål. 

 

Tar fram möjliga åtgärder X  
 

Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

 X 
 

 

Uppföljning av mål/indikatorer   X 
Kopplar åtgärder med kostnader   X 
Verktyget är självgenererande 

Kommentar:  
  X 

Konsulten 
skapar 

resultatet 
Resurskrävande X   
Använt i Trafikverkets projekt X   

Testat i större projekt på TRV X   
Testat i mindre projekt på TRV   X 

Är främst kvalitativ (över kvantitativ) X   
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Projektengagemang (PE) 

Intervju med PE genomfördes vid ett tillfälle med Peter Stigson som informant. Peter 

arbetar som gruppchef Hållbarhet men sitter även med i PEs hållbarhetsråd. Han har över 

10 års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor, exempelvis tidigare som hållbarhetschef 

hos annan konsult. Hans fokus ligger bland annat på systemanalyser, resurseffektivitet och 

organisatoriska förändringar. 

Konsultens hållbarhetsarbete utgår från Globala målen vilket de också valt att bygga sitt 

hållbarhetsverktyg på. I övrigt fanns ingen direkt inspiration från någon certifiering eller 

annat hållbarhetsverktyg enligt informanten. Deras idé är en paketlösning som kan anpassas 

efter storlek på projektet, mycket beroende på antalet aktörer som medverkar i arbetet. 

Verktyget är skapat för att kunna samverka med andra verktyg och certifieringar, 

exempelvis SUNRA. Upplägget kan enligt informanten ändras efter beställarens önskemål 

men enklast och billigast blir deras paketlösning. 

 

Figur 9. PEs arbetssätt med hållbarhet i projekten från nedbrytning av övergripande hållbarhetsambition, 
prioritering av möjliga åtgärder till skapandet av en plan för att nå målen. 

Arbetet startar med att projektledningen tillsammans med konsultens uppdragsledning 

diskuterar och besvarar ett frågebatteri som strategiskt belyser hållbarhet ur ett 

helhetsperspektiv. Dessa frågor berör olika aspekter av hållbarhet som klimatpåverkan och -

anpassning, hälsa, vatten, material, social ansvar, ekologi och ledning utifrån hur de 

tillämpas i projekt. Informanten belyser vikten med att hitta rätt personer som ska delta i 

arbetet, exempelvis bör relevanta teknikstöd kritiskt analysera och komplettera arbetet. Fler 

frågor kan läggas till men då frångås paketet och ekonomiska effektiviteten riskerar att 

minska på grund av ökade anpassningskostnader. Möjliga åtgärder prioriteras och 

resulterar i en plan för att nå satt ambition. Resultatet illustreras i form av staplar och 

spindeldiagram. Negativa staplar skapas för genomförbara åtgärder som inte utförs. Detta 

utförs genom algoritmer som bygger på företagets samlade kompetens och även på studier 

som LCC och LCA.  

”Finns hållbara projekt? – Allt måste sättas i en större kontext då inte endast 

infrastrukturen avgör infrastrukturens hållbarhet” 

Informantens erfarenhet är att hållbarhetsprioriteringar generellt tar lång tid att 

implementera i projekten. Så för bästa resultat bör hållbarhetsarbetet inklusive verktyget 

introduceras tidigt i projekten. Verktyget kan enligt informanten redan startas upp vid 
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framtagning av åtgärdsvalsstudier, vilket annars är ett skede då hållbarhet lätt missas i den 

tidiga dialogen. Förståelsen och möjligheten att agera i tidiga skeden kan ses komplicerat. 

Det går inte att endast under projektets varaktighet bygga hållbart. Informanten menar 

istället att hållbarhet endast kan skapas om projektets placeras i sin samhällskontext. 

Samhällsutveckling kopplat till projektet måste därför belysas. Därför är det viktigt att 

analysera projektet över hela dess livscykel. Utifrån dessa aspekter kan konsultens verktyg 

vägleda projektledningen genom att föreslå aktiviteter och åtgärder för att möjliggöra 

skapandet av hållbara projekt. Med enklare justeringar menar informanten att verktyget 

dessutom kan jämföra olika alternativ utifrån en kostnad- och hållbarhetsanalys för att 

skapa bra beslutsunderlag. Konsulten kan utföra hållbarhetsarbetet på egen hand men 

verktyget ger troligen bäst resultat i samverkan mellan konsultens uppdragsledning och 

projektledningen.  

 

Figur 10. Möjliga tillämpningar av hållbarhet för Trafikverket utifrån PEs arbetssätt. 

Verktyget har använts i projekt med olika beställare. I och med att verktyget är framtaget av 

forskare med anpassningsbara algoritmer har verktyget då generellt setts som trovärdigt av 

beställaren enligt informanten. Många andra verktyg på marknaden menar informanten är 

dialogbaserade vilket är bra för att lyfta hållbarhetsfrågor, medan PEs är mer kvantitativt 

med bättre grund med snabba resultat till liten insats. 

”Verktyget blir inte bättre än kunskapen och engagemanget är hos de som använder det.” 

Vid upphandlingar menar informanten att projektet måste utvärderas ur ett större 

perspektiv för att hitta systemlösningar. Det går exempelvis aldrig att bygga en hållbar väg 

utan det kan endast ske i kombination med samhället. Fortsättningsvis efterfrågar 

informanten krav på att konsulter ska redovisa sitt tänkta hållbarhetsarbete med 

prioriterade hållbarhetsfrågeställningar i projektet inför kontraktsskrivning.  
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Tabell 5. Kort sammanställning av PEs svar utifrån några relevanta aspekter. 

PE Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen X   
Kopplat specifikt till Målbild 2030   X 
Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X   

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X   

Anpassat för större projekt X   
Anpassat för mindre projekt X   
Strukturerar upp hållbarhetsarbetet X   
Resultatet ger indikatorer X   
Resultatet ger mål X   
Resultatet delges illustrativt 

Kommentar: 
X 

Som staplar 
och 

spindeldiagram 

  

Tar fram möjliga åtgärder X   
Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

X   

Uppföljning av mål/indikatorer X   
Kopplar åtgärder med kostnader X   
Verktyget är självgenererande 

Kommentar:  
X   

Resurskrävande   X 
Använt i Trafikverkets projekt X   

Testat i större projekt på TRV X   
Testat i mindre projekt på TRV   X 

Är främst kvalitativ (över kvantitativ)   X 
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Ramboll  

Intervju med Ramboll genomfördes vid ett tillfälle med Anna Essehag och Åsa Soutukorva 

Swanberg som informanter. Anna arbetar som Manager Sustainability Transformation. 

Hennes engagemang och helhetssyn ligger till grund för arbetet med att hitta hållbara 

lösningar i samhället, både mot kunder och internt. Åsa arbetar som senior konsult inom 

miljöekonomi med bland annat metodutveckling kring hållbarhetsfrågor. Med över 20 års 

erfarenhet är Åsa expert inom samhällsekonomisk analys, till exempel kostnadsnyttoanalys, 

multikriterieanalys och ekonomisk värdering av miljöförändringar. 

Hållbarhetsarbete är enligt 

informanterna en viktig 

pusselbit i koncernen sedan 

starten 1945. FN:s 

resolution Agenda 2030 

skrevs under hösten 2015 av 

medlemsländerna och 

Ramboll har sedan 2016 

arbetat aktivt med att 

koppla ihop FN:s 

hållbarhetsmål med 

verksamhetens projekt. För 

att konkretisera 

hållbarhetsarbetet arbetar 

Ramboll idag på 

delmålsnivå. 

Konsulten har i dagsläget 

inte ett verktyg för att driva 

hållbarhet och menar att 

bredden av de verktyg som 

finns tillgängliga är en 

styrka. Det är en klar fördel 

att kunna välja verktyg 

utifrån det specifika 

projektets förutsättningar, 

storlek, aktör etc.   

 

”I Sverige behöver vi alla hjälpas åt att flytta fram positionen för Agenda 2030” 

Ett verktyg som informanterna menar bör vara av speciellt intresse för Trafikverket generellt 

är det verktyg för hållbarhetsbedömningar som just nu utvecklas inom ramen för 

lokaliseringsutredning för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Arbetet startade i ett tidigt 

skede med att konsulten och projektledningen preciserade projektanpassade mål som 

bygger på Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor. En viktig grund för detta 

Figur 11. Utklipp från ett av Rambolls hållbarhetsverktyg som finns 
tillgängligt. öppet på deras hemsida. 
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arbete är Trafikverkets arbete med Globala målen. Vid framtagandet av dessa övergripande 

mål har Globala målen och de svenska miljökvalitetsmålen integrerats genom en relevans- 

och väsentlighetsanalys. Konsulten driver arbetet med hållbarhetsbedömningar men 

genomförandet sker i nära samarbete med beställaren. Utvecklingen av hållbarhetsverktyget 

innebär att hållbarhetsparametrar tas fram som fångar in vad som bedöms vara mest 

relevant för projektet inom de sociala, ekologiska och ekonomiska 

hållbarhetsdimensionerna. Indikatorer skapas för att möjliggöra mätning av måluppfyllelse. 

Slutligen kan måluppfyllelsen för de olika hållbarhetsparametrarna illustreras med hjälp av 

spindeldiagram, se Figur 12. Rambolls utgångspunkt är att alla hållbarhetsfrågor är lika 

viktiga men finns det skäl att prioritera annorlunda kan detta ändras för projektet. 

Hållbarhetsverktyget mäter graden av måluppfyllelse och inte konsekvenser i förhållande till 

ett nollalternativ. Enligt informanterna har arbetet krävt mycket resurser i form av tid, 

expertis och pengar vilket är naturligt i projekt av den digniteten. Informanterna menar 

dock att arbetet med verktyget kan skalas av och anpassas för mindre projekt också efter de 

resurser som finns tillgängliga. Informanterna belyser att konsulten besitter rätt kompetens 

för att använda verktyget i mindre liksom större projekt. 

 

Vid upphandling anser informanterna att konsulten bör visa upp hur de ska koppla 

projektet mot Globala målen och de tre hållbarhetsdimensionerna. Informanterna ser 

dessutom gärna kravställning på multikriterieanalys inom hållbarhetsområdet. 

Koldioxidbudgetar är en enkel kravställning för att minska koldioxidutsläppen för att visa 

hur projektet arbetar för att bidra till Parisavtalet – så kallad Parisstyrning. Informanterna 

belyser även barnrättsperspektivet som extra viktigt vid samhällsplanering vilket bör 

uppmärksammas och kravställas mer i projekt. 

Informanterna har tidigare varit med om bra krav gällande hållbarhet och lyfter 

järnvägsprojektet mellan Göteborg och Borås som ett extra gott exempel. Där lyckades 

Trafikverket koppla kraven till Globala målen och de tre hållbarhetsdimensionerna vilket är 

viktigt som kvalitetssäkring. De tre dimensionerna utvärderades likvärdigt, det vill säga att 

social hållbarhet är lika viktigt som ekologisk och ekonomisk. Utklipp från upphandlingen 

kan ses i Bilaga 2 och fast att texten är inriktad på en analys av hållbarhetsalternativ ser 

informanterna inget hinder för att det skulle kunna användas i andra typer av projekt efter 

mindre korrigeringar.   

Figur 12. Exempel på hur en lokalisering eller ett projekt kan förhålla sig till hållbarhet illustrerat i en värderos. 
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Tabell 6. Kort sammanställning av Rambolls svar utifrån några relevanta aspekter. 

Ramboll Starkt/Ja Måttligt/delvis Inget/Nej 

Kopplat till Globala målen X   
Kopplat specifikt till Målbild 2030   X 
Alla faser inkluderade 
(projektering/bygg/användning) 

X   

Inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner 

X   

Anpassat för större projekt X   
Anpassat för mindre projekt  X  
Strukturerar upp hållbarhetsarbetet X   
Resultatet ger indikatorer X   
Resultatet ger mål X   
Resultatet delges illustrativt 

Kommentar: 
X 

Spindeldiagram 
och 

färgillustrationer 

  

Tar fram möjliga åtgärder   X 
Värderar/poängsätter 
faktorerna/åtgärderna 

X 
Kan exkluderas 
och anpassas 

efter önskemål 

  

Uppföljning av mål/indikatorer X   
Kopplar åtgärder med kostnader   X 
Verktyget är självgenererande 

Kommentar:  
  X 

Konsulten 
sköter 

verktyget 
Resurskrävande X   
Använt i Trafikverkets projekt X   

Testat i större projekt på TRV X   
Testat i mindre projekt på TRV   X 

Är främst kvalitativ (över 
kvantitativ) 

X   
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Sammanställning av konsulternas svar 

Hållbarhetsarbete är viktigare än hållbarhetsverktyg 

Alla informanterna belyste vikten av ett strukturerat hållbarhetsarbete snarare än ett 

hållbarhetsverktyg för att nå bra hållbarhetsresultat. Ett hållbarhetsverktyg är, som namnet 

antyder, endast ett verktyg för att hjälpa till med struktureringen samt för att synliggöra 

frågor som annars riskerar att missas. Flertalet informanter åskådliggjorde projektgruppens 

roll i hållbarhetsarbetet. De menade att olika discipliner ofta blir ’stuprör’ jämtemot 

varandra, det vill säga att deras respektive arbete inte integreras. Flertalet discipliner 

behöver därför medverka för skapandet av ett gediget hållbarhetsarbete. Det viktiga är 

således att hållbarhetsarbetet implementeras i projektgruppens arbete då dessa är de som 

tar beslut och driver projektets arbete. Detta kan givetvis medföra ökade kostnader men 

kan, eller bör, enligt flertalet informanter minska kostnader då hållbarhetsarbetet sker 

strukturerat och inte utspritt mellan olika discipliner. Fortsättningsvis kan, eller bör, 

hållbarhetsarbetet ge långsiktiga vinster. 

Alla informanter menade att deras verktyg bidrar till ett systematiskt hållbarhetsarbete om 

det används korrekt. Styrkan alla belyser är att deras respektive verktyg kan kombineras 

med externa verktyg, standarder, krav, certifieringar och dylikt. Användningen av 

konsultens verktyg utesluter därför inte användningen av SUNRA då de kan komplettera 

varandra. Krav på miljökonsekvensbeskrivningar och klimatkalkyler förekommer i 

Trafikverkets projekt vilka inte hanteras parallellt utan integrerat med hållbarhetsverktygen. 

Allt arbete som berör någon av de tre hållbarhetsdimensionerna såsom säkerhet, arbetsmiljö 

och LCC inkluderas. Samtidigt finns också möjlighet att lägga till projektspecifika krav som 

enkelt integreras i verktygen. 

Starka kopplingen till Globala målen 

Tydligt i intervjuerna är att flertalet av konsulterna byggt sitt hållbarhetsarbete kring 

Globala målen och implementerat dem i verktygen. Ett tydligt exempel på detta är Ramboll 

som direkt insåg deras betydelse vid uppkomsten 2015 och format hela sin 

hållbarhetsstrategi efter dem. Övriga intervjuade konsulters verktyg har också en stark 

koppling till Globala målen där exempelvis kopplade behov av åtgärder ofta illustreras 

tydligt i resultatet. Flera konsulter har dessutom kopplat verktyget till Globala målens 

delmål för att bryta ner målen och konkretisera arbetet.  

Flertalet konsulter är öppna för att koppla sina verktyg även till Trafikverkets Målbild 2030 i 

de fall där Trafikverket är beställare. En konsult, WSP, har redan gjort det i ett 

investeringsprojekt.  

Nyckeln är flexibilitet och proaktivitet 

Alla informanter delgav vikten av att verktyget är flexibelt och öppet för anpassning efter 

beställarens begäran. Generellt uttrycker informanterna att framgången beror på kundens 

ambitioner, mål, hållbarhetsarbetsengagemang, grad av implementering av  

hållbarhetsarbetet samt typ av projekt. Verktygen och hållbarhetsarbetet konsulterna 

bedriver i stort startar med ett framtaget frågebatteri. Enligt de flesta informanterna är det 

optimala om många discipliner närvarar vid den startande workshopen eller 
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hållbarhetsmötet. Specialisterna ska sedan hållas inkopplade under det fortsatta arbetet. 

Frågebatteriet kan i alla verktyg anpassas, antingen tas bort eller adderas, efter projektets 

förutsättningar. Verktygens anpassningsbarhet beror på flertalet faktorer, exempelvis 

graden av självgenererande resultat som tenderar att kunna låsa arbetet något. Konsulten 

kan enligt alla informanter på egen hand driva hållbarhetsarbetet samt sköta verktyget. 

Däremot kan resultatet bli lidande om inte beställaren är drivande i arbetet, mycket på 

grund av att den i slutändan tar besluten och då bör vara väl insatta.  

Ofta är det lättare att få till mer resurser till större projekt än till mindre vilket kräver att 

verktygen går att anpassa efter projektets storlek om alla projekt på Trafikverket ska kunna 

använda dem. Alla informanter menar att deras verktyg och hållbarhetsarbete går att 

anpassa efter storleken på avsatta hållbarhetsresurser. Däremot är verktygen olika 

lättanpassade efter storleken på projektens resurser. I Figur 13 illustreras att Tyréns, WSP 

och PE har verktygen som  är lättast att anpassa till mindre projekt. Detta betyder däremot 

inte att övriga konsulters verktyg är sämre i mindre projekt. 

Majoriteten av informanterna menar att deras verktyg och hållbarhetsarbete går att 

implementera i alla projektets faser. Alla informanter belyser däremot att det alltid är 

fördelaktigt att starta tidigt med hållbarhetsarbetet i projekten då hållbarhetsfrågor annars 

tenderar att missas. Exempelvis framför informanter från PE och Sweco att de gärna 

använder sitt verktyg redan vid framtagandet av åtgärdsvalsstudier, vilket är i fasen innan 

VO Investering får beställningar av projekt. Hade hållbarhetsverktyg implementerats redan i 

denna fas tror de att fler betydande hållbarhetsaspekter kan fångas upp. 

Mer och tuffare krav efterfrågas 

Ett vanligt omtalat hinder på Trafikverket gällande hållbarhet är hur det ska kravställas för 

att erhålla bästa resultat. Hållbarhet finns med i alla Trafikverkets upphandlingar, 

exempelvis i form av arbetsmiljö eller klimatkrav, men informanterna menar att det finns 

stor utvecklingspotential. Alla informanter menar att deras konsultföretag efterfrågar mer 

såväl som hårdare hållbarhetskrav. Att konsulten ska beskriva hur ett strukturerat 

hållbarhetsarbete ska bedrivas i projektet inför avtalsskrivning tycker majoriteten av 

informanterna är det grundläggande krav Trafikverket bör ställa i alla projekt.  

Utöver kravställning om strukturerat hållbarhetsarbete fanns ingen direkt korrelation 

mellan informanternas svar gällande kravställning på hållbarhet. Informanterna som 

representerade AFRY och WSP vill se krav på att konsulten ska hitta projektets viktigaste 

hållbarhetsaspekter med kopplad målstyrning och indikatorer. Detta genom kravställning 

på en inledande hållbarhetsanalys respektive användandet av hållbarhetsverktyg. Att endast 

två av informanterna, företrädande WSP och Ramboll, specifikt efterfrågade kravställning 

på användandet av hållbarhetsverktyg kan ses som något överraskande. Informanterna som 

representerade PE tangerade tankesättet men vill att konsulten ska kravställas att visa hur 

projektet påverkar och påverkas i ett samhällsperspektiv för att hitta systemlösningar. Några 

informanter lyfte även att Trafikverket bör se över kravställning och användning av externa 

certifieringsverktyg i projekten. Informanterna som representerade Ramboll vill att 

konsulterna ska kravställas att utföra en multikriterieanalys inom hållbarhetsområdet och 
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visa projektets koppling till Globala målen. Fortsättningsvis kan mer projektspecifika krav 

ställas, exempelvis med fokus på barnrättsperspektivet och koldioxidbudgetar.  

Flertalet informanter påpekade antingen direkt eller indirekt att Trafikverket inte ska 

underskatta tiden som krävs för att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete. Exempelvis 

belyste informanterna som representerade WSP vikten av att lägga in nog med timmar 

avsatta för hållbarhetsarbete för att undvika risken att det blir undermåligt utfört.  

Jämförande illustrationer av konsulternas verktyg 

 
Figur 13. Sammanställande diagram över konsulternas svar, del 1. 

 

 
Figur 14. Sammanställande diagram över konsulternas svar, del 2. 

 

Sweco Tyréns AFRY WSP PE Ramboll

Måttligt
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Jämförelse SUNRA och konsulternas verktyg  

Likheten mellan konsulternas hållbarhetsverktyg och SUNRA är varierande men tydlig. 

Verktygens mål är att placera projekten i en hållbar kontext genom att belysa 

hållbarhetsfrågor för att möjliggöra strategiska hållbara val. Liksom för SUNRA så täcks 

Globala målen väl in av konsulternas hållbarhetsarbete. Flertalet av konsulternas 

hållbarhetsverktyg illustrerar dessutom resultatets koppling till Globala målen tydligare än 

SUNRA. Konsulterna skapar ofta ett samlat dokument med hållbarhetsarbetet som bedrivits 

inklusive val och bortval kopplat till hållbarhet. Således skapas transparens då konsulternas 

hållbarhetsarbete kan följas. SUNRA skapar en sammanfattande sida kopplat till 

sonderingsfrågorna och kategorierna men inget direkt hållbarhetsdokument.  

Alla konsulternas hållbarhetsverktyg har använts i större projekt på Trafikverket, medan 

endast en har gjort det i mindre. Många projekt på VO Investering är just mindre med små 

eller begränsade tillgängliga resurser. SUNRA däremot är utformat för att användas såväl i 

större som i mindre projekt och har genom pilotprojekt bevisat anpassningsförmågan till 

alla projektstorlekar. Med det sagt så antar många informanter att deras hållbarhetsarbete 

är lika anpassat till mindre projekt som stora. Anledningen är troligen istället att 

Trafikverket i större utsträckning efterfrågar utökat hållbarhetsarbete i större projekt än 

mindre.  

 Vikten att få in hållbarhetsarbetet i projektets vardagliga arbete prioriteras för att 
inte se hållbarhet som ett sidoarbete 

 Konsulternas starka koppling till Globala målen 
 Verktygen och arbetssätten resulterar i hållbarhetsmål för projekten 
 Hållbarhetskategorier och aspekter ”prioriteras” för att undvika och lösa 

målkonflikter 
 Konsulterna arbetar med färdiga sonderingsfrågor, sätter kopplade mål och föreslår 

indikatorer  
 Alla konsulternas verktyg och arbetssätt är väl testade i större projekt på TRV 
 Verktygen/arbetssätten är flexibla beroende på projektförutsättningar och 

beställare/projektledning 
 

 Endast en konsult (Sweco) har testat sitt verktyg i mindre projekt på Trafikverket 
 Endast något enstaka externt verktyg har koppling till Målbild 2030 
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Slutsatser 

TRV bör efterfråga hållbarhet i större omfattning enligt konsulterna där den erforderliga 

tiden för skapandet av ett bra hållbarhetsarbete inte ska underskattas. Många informanter 

ser gärna att ett systematiskt hållbarhetsarbete upphandlas där konsulten startar med en 

grundläggande identifiering av uppdragets relevanta hållbarhetsaspekter. Sedan ska 

konsulten ta fram möjliga åtgärder eller aktiviteter som arbetas in i förfrågningsunderlag till 

entreprenadskede. Hela arbetet ska kopplas till Globala målen. Av de tillfrågade konsulterna 

arbetar merparten med en hållbarhetssamordnare vilket också kan kravställas vid 

upphandling. Vilka roller som krävs är projektberoende. 

Att det är svårt med kravställning syns tydligt bland informanterna då de har väldigt 

blandade idéer. Detta öppnar upp för kreativitet och nytänkande. Eftersom oenigheten 

bland informanterna är så pass stor bör Trafikverket göra en utökad undersökning på hur 

konsulter vill att upphandling av hållbarhet ska ske. Vilka roller och kompetenser som bör 

kravställas behöver också utredas för att underlätta vid upphandlingar. Troligen finns inte 

en lösning utan detta bör anpassas efter projektets förutsättningar samt projektledningens 

målsättning. 

Alla verktyg har fördelar och nackdelar men alla de intervjuade konsulternas 

hållbarhetsverktyg hade kunnat stödja och strukturera projektledningens hållbarhetsarbete. 

Användningen av konsultens verktyg utesluter däremot inte användningen av SUNRA då de 

kan komplettera varandra. Trafikverket bör se över stödet internt som behövs för 

användningen av verktygen samt för att kunna bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete. 

Många av konsulterna vill ha rätt kompetens närvarande och då måste Trafikverket 

kontrollera att kunskapen finns tillgänglig. Om upphandlingen inte innehåller krav på en 

hållbarhetskoordinator eller hållbarhetssamordnare från konsulten är detta möjligen något 

som ska finnas internt på Trafikverket. Om utökat stöd vid granskning av hållbarhetsarbetet 

behövs bör också utredas. 

Alla konsulter har kopplat verktygen till Globala målen men vissa har även kopplat till 

Målbild 2030. Med andra ord anpassas verktyg efter beställarens önskan vilket instämmer 

med flexibiliteten efter beställarens önskemål som konsulterna också belyst. Trafikverket 

har således stort ansvar liksom makt att påverka konsulterna. Därför måste Trafikverket 

bestämma vad som är prioriterat att handla upp i projekten. Exempel kan vara 

prioriteringar av aspekter, identifiering av aktiviteter och mål med mätning av 

måluppfyllning som några av informanterna efterlyser. Konsulterna levererar vad 

Trafikverket beställer. 

Trafikverkets olika verksamhetsområden bör hänga ihop tydligare med tidig uppstart av 

hållbarhetsarbetet. Exempelvis säger informanter från PE och Sweco att de gärna använder 

sitt verktyg redan vid framtagandet av åtgärdsvalsstudier, vilket är i skedet innan 

Trafikverket tagit emot beställning av ett investeringsprojekt. Hållbarhetsarbetet menar de 

bör startas upp redan i planeringsfasen för att få med alla förutsättningar och inte missa 

alternativ och lösningar. Att handla upp hållbarhet vid framtagandet av åtgärdsvalsstudier 

eller dylikt är således vitalt och bör därför utredas vidare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Hållbarhetsverktyget SUNRA 

Hållbarhetsverktyget SUNRA stödjer Trafikverket eller annan beställare, planläggare eller 

entreprenör i hanteringen av hållbarhetsaspekter samt i mätning och registring av 

måluppfyllse i projektet. Det första steget av tre är sonderingssteget där det specifika 

projektet ligger till grund för valet av vilka hållbarhetsteman och aspekter som är relevanta. 

Sonderingsfrågor vägleder valen i att inkludera olika aspekter. I steg två identifieras 

indikatorer och mål sätts för de aspekter som valdes i sonderingen. Steg tre dokumenterar 

utvecklingen mot dessa mål.      

Följande hållbarhetsteman ingår i SUNRA: 

 Anpassning till förändrat klimat 

 Avfall  

 Begränsad klimatpåverkan 

 Boende och offentlig miljö 

 Buller och vibrationer 

 Ekonomi; lokal/regional utveckling 

 Energieffektivitet 

 Främjande av miljöanpassade transporter 

 Jämställdhet och social balans 

 Kulturarvet 

 Landskap och ekosystemfunktion 

 Ljusförorening 

 Luftkvalitet 

 Marken som resurs 

 Naturresurshushållning 

 Personalengagemang 

 Samråd(brukarmedverkan 

 Säkerhet och trygghet 

 Tillgänglighet tilldagliga aktiviteter 

 Vattenresurser och vattenkvalitet 

 Processinriktade teman; infrastrukturkapital (LCC), miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB), hållbarhetsuppföljning, hållbarhetsmål, ledningssystem samt hållbar 

upphandling. 

 
 
 
  



Sida 34 (36) 

Bilaga 2: Bra exempel på upphandling med ytterligare hållbarhetskrav enligt 
Ramboll 

Text från UB G-Bs: 
  
Hållbarhetsbedömning och hållbarhetsredovisning i tillägg till bilaga C2.01 ska följande 
levereras:  
 
Lokaliseringsalternativen ska tas fram, bedömas och redovisas utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.  
Tillvägagångssättet ska vara att jobba i en process som genomsyrar uppdraget och är i fas 
med övriga bedömningar av lokaliseringsalternativen.  
Tillvägagångssättet ska även vara att arbeta i fas med konkretisering och utveckling av 
projektmålen. Arbetet startar vid framtagandet av samrådsunderlaget och uppdateras och 
fördjupas under framtagandet av samrådshandlingen.  
Hållbarhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt i en process under hela 
uppdraget med framtagandet av lokaliseringsalternativen. Arbetssättet ska vara integrerat i 
arbetet med val av lokaliseringsalternativ och känt av alla i uppdraget. Arbetet ska leda fram 
till att:  

1. Sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsvärden identifieras, värderas och 
beskrivs  

2. Bedömningen av lokaliseringsalternativen sker successivt mot värden och leder till 
att en hållbarhetsbedömning per lokaliseringsalternativ redovisas utifrån sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv  

3. Metodiken och verktygen för att identifiera, värdera och bedöma hållbarhetsvärden 
ska redovisas och vara transparenta  

4. En bedömning görs mot hur konkretiserade projektmål nås i de olika 
lokaliseringsalternativen  

5. En bedömning görs mot hur relevanta nationella och globala mål främjas i de olika 
lokaliseringsalternativen  

  
Syftet med arbetet är att kunna jämföra de olika lokaliseringsalternativen ur socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv samt att göra en sammanvägd bedömning 
av vilket alternativ som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.  
I det inledande arbetet, vid uppdragets planeringsskede, då tidsplanering, beskrivning av 
innehåll, metodik, verktyg och milstolpar med mera tas fram, ska det visas hur arbetet med 
hållbarhetsbedömning och redovisning kommer att bedrivas inom uppdraget. Detta ska 
göras i tätt samarbete med beställaren. I det inledande arbetet ska även befintliga 
projektmål värderas, utvecklas och konkretiseras med utgångspunkt i de tre 
hållbarhetsperspektiven. 
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