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Bakgrund

Stockholms län står inför utmaningen att dubblera bostadsbyggandet och 
samtidigt ta hand om det befintliga beståndet. Hur den utmaningen hanteras 
kommer att få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen. 
Utan en bred kunskaps- och kompetensförstärkning kan den snabba upp-
trappningen leda till långsiktigt negativa effekter som sänkt miljökvalitet 
i byggandet, lägre standard i bostadsbeståndet och en ökad segregation i 
samhället. 

Grön BoStad är ett EUfinansierat utvecklingsprojekt 
som syftar till att bidra till stockholmsregionens hållbara 
stadsutveckling och att stödja övergången till en CO2-snål 
ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt av små och 
medelstora företag. Affärsmöjligheter kommer att skapas 
genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i 
Storstockholm inom följande områden: nyproduktion, 
omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. 
     FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 ska vara en utgångspunkt 
i arbetet. Dessa syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling. Särskilt målen om 
hälsa (3), vatten (6), goda arbetsvillkor (8), hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur (9), minskad ojämlikhet (10), 
hållbara städer (11) och klimat (13) påverkas i detta projekt. 
Många företag har redan börjat redovisa enligt Agenda 2030, 
dock saknar Stockholms län en tydligt sätt att redovisa 
stadsutvecklingsprocesser enligt FN:s mål.
    Det finns idag olika modeller/metoder som stöd för att 
bygga mer miljöriktigt som exempelvis Miljöbyggnad. 
Många av dessa system är dock detaljtunga och konsulttäta. 
Många kommuner har idag begränsad kunskap om vad 
hållbart byggande och renovering innebär och saknar ofta 
byggherrekompetens. 
     Kommunerna använder i stor utsträckning konsulter 
för de olika momenten. Det finns en risk/tendens att de 

omfattande system som Miljöbyggnad innebär bara används i 
undantagsfall. Samtidigt skulle troligen en handfull kriterier 
räcka för att få en stor effekt när det gäller ett hållbart boende. 
Grön BoStad ska därför ta fram en modell med kriterier 
som hjälper kommunerna att välja hållbart i stadsplanering, 
exploatering och ombyggnation.

OM PROJEKTET MED HÅLLBARHETSKRITERIER
Detta delprojekt i Grön BoStad ska ta fram en modell som kommuner och andra regionala aktörer kan använda för 
att bidra till ett mer hållbart boende. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att välja hållbart 
inför exploatering, byggande och renovering. Kriterierna ska också kunna användas för kommuner att mäta sina 
stadsutvecklingsstrategier emot. Fokus i projektet ligger på att finna relevanta miljö- och sociala krav som går att 
verifiera samt följa upp för att kunna vara drivande i hållbarhetsarbetet.
    Ett viktigt mål med projektet är att kommunerna ska vilja använda modellen. En förutsättning för detta är 
att kommunerna är engagerade i framtagandet av modellen. Denna rapport är en del av underlagen för en aktiv 
kommundialog inom projektet.



4 5

Bakgrund

Stockholms län står inför utmaningen att dubblera bostadsbyggandet och 
samtidigt ta hand om det befintliga beståndet. Hur den utmaningen hanteras 
kommer att få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen. 
Utan en bred kunskaps- och kompetensförstärkning kan den snabba upp-
trappningen leda till långsiktigt negativa effekter som sänkt miljökvalitet 
i byggandet, lägre standard i bostadsbeståndet och en ökad segregation i 
samhället. 

Grön BoStad är ett EUfinansierat utvecklingsprojekt 
som syftar till att bidra till stockholmsregionens hållbara 
stadsutveckling och att stödja övergången till en CO2-snål 
ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt av små och 
medelstora företag. Affärsmöjligheter kommer att skapas 
genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i 
Storstockholm inom följande områden: nyproduktion, 
omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. 
     FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 ska vara en utgångspunkt 
i arbetet. Dessa syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling. Särskilt målen om 
hälsa (3), vatten (6), goda arbetsvillkor (8), hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur (9), minskad ojämlikhet (10), 
hållbara städer (11) och klimat (13) påverkas i detta projekt. 
Många företag har redan börjat redovisa enligt Agenda 2030, 
dock saknar Stockholms län en tydligt sätt att redovisa 
stadsutvecklingsprocesser enligt FN:s mål.
    Det finns idag olika modeller/metoder som stöd för att 
bygga mer miljöriktigt som exempelvis Miljöbyggnad. 
Många av dessa system är dock detaljtunga och konsulttäta. 
Många kommuner har idag begränsad kunskap om vad 
hållbart byggande och renovering innebär och saknar ofta 
byggherrekompetens. 
     Kommunerna använder i stor utsträckning konsulter 
för de olika momenten. Det finns en risk/tendens att de 

omfattande system som Miljöbyggnad innebär bara används i 
undantagsfall. Samtidigt skulle troligen en handfull kriterier 
räcka för att få en stor effekt när det gäller ett hållbart boende. 
Grön BoStad ska därför ta fram en modell med kriterier 
som hjälper kommunerna att välja hållbart i stadsplanering, 
exploatering och ombyggnation.

OM PROJEKTET MED HÅLLBARHETSKRITERIER
Detta delprojekt i Grön BoStad ska ta fram en modell som kommuner och andra regionala aktörer kan använda för 
att bidra till ett mer hållbart boende. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att välja hållbart 
inför exploatering, byggande och renovering. Kriterierna ska också kunna användas för kommuner att mäta sina 
stadsutvecklingsstrategier emot. Fokus i projektet ligger på att finna relevanta miljö- och sociala krav som går att 
verifiera samt följa upp för att kunna vara drivande i hållbarhetsarbetet.
    Ett viktigt mål med projektet är att kommunerna ska vilja använda modellen. En förutsättning för detta är 
att kommunerna är engagerade i framtagandet av modellen. Denna rapport är en del av underlagen för en aktiv 
kommundialog inom projektet.



6 7

Syfte och disposition 1. Indikatorer för hållbart
byggande och boende

Indikatorer för att mäta hållbarhet är en beprövad metod för att driva hållbar stadsutveckling och det 
finns hundratals olika uppsättningar och ramverk. Eftersom det råder stor variation mellan olika städer 
i tillgängliga resurser, invånarantal, energiflöden och ekonomiska förändringar är det stora utbudet av 
olika verktyg ändå användbart. Att välja de mest lämpade hållbarhetsindikatorerna kan dock vara svårt.
Därför har vi kort sammanfattat nyckelutmaningar för att välja och använda indikatorsystem.

• Att identifiera relevant data för att mäta förbättring för de olika indikatorerna
• Att välja ut ett fåtal indikatorer som ändå speglar ett brett perspektiv på hållbarhet.
• Att fylla det gap som finns mellan akademisk förståelse av hållbarhetsindikatorer och

funktioner i ekosystemen med stadsplanering och de organisatoriska strukturer som
traditionellt fokuserat på markanvändning, infrastruktur, transporter, sociala frågor samt
rekreation och kultur

• Begränsade resurser, särskilt i mindre städer och samhällen
• Att nå tillgänglig data från olika förvaltningar, avdelningar eller andra statliga institutioner (SCI, 2012).

• Utan bra data baserat på övervakning går det inte att utveckla indikatorer
• Om man vill mäta prestanda behöver mål fastställas (som indikatorn kan mätas mot)
• Olika människor i olika delar av världen har olika värderingar, indikatorer måste  därför kunna

inkludera skillnader i geografi, människor, kulturer och institutioner
• Uppsättningar av indikatorer utvecklas över tid
• Uppsättningar av indikatorer är sällan kompletta
• Att kunna mäta en indikator reducerar osäkerheter men eliminerar dem inte
• Indikatorer kan spela en viktig roll i hur mänskliga aktiviteter påverkar miljön, att ändra

indikatorerna kommer troligen också ändra systemet (FAO, 2002)

Utmaningarna är framförallt:

Att tänka på när man skapar och använder indikatorer:

Denna rapport syftar till att översiktligt inventera området 
med indikatorer för hållbarhet i exploatering, byggande 
och renovering, samt sociala kriterier för byggande och 
boende. Meningen med inventeringen är att ge kunskaps-
underlag för diskussioner kring hur hållbarhetskriterier 
kan konstrueras och användas i Storstockholm för att driva 
på hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingen.
     Rapporten följer en disposition där vi inleder med att 
presentera allmänna överväganden vid arbetet med 
indikatorer för hållbart byggande och boende, samt 
presenterar gemensamma definitioner och begrepp för 
de ramverk av indikatorer som studerats (kapitel 1).  
      Sedan följer en översikt över det pågående arbetet med 
miljöcertifieringssystem, uppföljning inom kommuner i 
Stockholms län och indikatorer som används internatio-
nellt (kapitel 2). 

Slutligen sammanstället rapporten indikatorer inom de 
olika hållbarhetsområdena (kapitel 3). Rapporten innehåller 
också en referenslista för att underlätta vidare läsning 
och fördjupad förståelse av materialet som granskats samt 
begreppsförklaringar. 
    Rapporten kommer ligga till grund för ytterligare 
analyser och expertunderlag inom delprojektet med 
hållbarhetskriterier. 
    Rapporten har tagits fram som del av en bredare för-
studie där andra delar har identifierat målgrupper och 
aktörer kring hållbar stadsutveckling i Storstockholm, 
samt arbetat fram förslag till process för genomförande av 
delprojektet. IVL Svenska Miljöinstitutet leder arbetet med 
delprojektet på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län.
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2. Litteraturöversikt

För att översiktligt inventera befintliga bedömningssystem och indikatorer för hållbart 
byggande och boende har arbetet delats upp i olika delar. Den första delen handlar om 
miljöcertifieringssystem för byggnader och stadsdelar, den andra delen handlar om 
kommunernas egna nyckeltal för uppföljning av hållbarhet på kommunnivå och den tredje 
delen gör en internationell utblick för hållbarhet inom stadsutveckling. Utifrån denna 
genomgång har relevanta områden och indikatorer sammanställts och presenteras i avsnitt 3.

2.1 Miljöcertifieringssystem
Det finns flera miljöcertifieringssystem för byggnader. 
I denna förstudie inkluderas de vanligast förekommande 
systemen i Sverige, nämligen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, 
Svanen och WELL. Miljöbyggnad och Svanen är svenska system, 
BREEAM-SE är från början ett brittiskt system anpassat till 
svenska förhållanden och LEED och WELL är amerikanskt 
respektive internationellt utvecklat. Det finns även ett antal 
system för miljövärdering av stadsutvecklingsprojekt. 
     De som inkluderas här är BREEAM Communities, LEED 
Neighborhood development och Citylab. Citylab är den svenska 
versionen av hållbarhetsutvärdering av stadsbyggnadsprojekt, 
som utvecklades i samarbete med bland annat många svenska 
kommuner, då det ansågs att de internationella systemen inte var 
anpassade till lokala behov och förutsättningar.  
    För systemen på byggnadsnivå (Tabell 1a) är de bedömda 
områden snarlika, men omfattningen varierar och tyngdpunkten 
skiljer sig mellan miljöcertifieringssystemen. WELL sticker 
ut mest ur mängden, där i princip all vikt läggs vid hälsa 
och välbefinnande. Även övriga system lägger stor vikt vid 
inomhusmiljön (luft, ljus, komfort etc.), men bedömer även 
byggnadens påverkan på t.ex. klimat och energianvändning. 
BREEAM, LEED och Svanen inkluderar även aspekter som 
resurseffektivitet, hållbara transportsätt och ekologiska aspekter. 
Sociala och ekonomiska aspekter som integration inkluderas inte 
i något av miljöcertifieringssystemen på byggnadsnivå. 
    För Miljöbyggnad, BREEAM och LEED resulterar 
certifieringen i ett betyg som viktas enligt en poängskala. 
För Svanen och WELL ges inget betyg, utan byggnaden är 
antingen certifierad eller inte certifierad. 
    På stadsdelsnivå (Tabell 1b) beaktas sociala och ekonomiska 
aspekter genom indikatorer som upplåtelseformer, prisbild 
och cirkulär ekonomi. Certifieringssystemen på stadsdelsnivå 
är till för att användas som stöd för hållbarhetsarbetet i tidigt 
planeringsskede. Generellt sett innehåller dessa system inga 
särskilda nyckeltal, utan indikatorerna bedöms mestadels genom 
uppföljning av planer och strategier. 

2.2. Uppföljning inom  
kommuner i Stockholms län
Många kommuner följer upp sitt hållbarhetsarbete genom ett 
antal indikatorer och nyckeltal. I denna förstudie inkluderades 
arbete från ett antal Stockholmskommuner, nämligen Järfälla 
kommun, Huddinge kommun, Lidingö stad, Upplands Väsby 
kommun, Täby kommun och Haninge kommun (Tabell 2). 
Även målområden från Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen (RUFS) och uppföljning från Sveriges Ekokommuner 
inkluderas. Flera av kommunerna anger i sina miljöplaner och 
miljöprogram på vilket sätt kommunens hållbarhetsarbete mäts 
och följs upp. 
    För byggande och boende sker detta genom indikatorer som 
exempelvis inomhusmiljö (framför allt buller), energianvändning 
och förnybar energi, klimatpåverkan från kommuninvånare, 
mängder hushållsavfall, tillgång till grönyta, tillgång till kollektiv-
trafik, alternativa transportsätt, varierade boendeformer, 
andel miljöcertifierade byggnader och stadsdelar. Allt mäts 
genom uppföljningsbara nyckeltal. Andra kommuner har inga 
övergripande nyckeltal utan jobbar med handlingsplaner och  
strategier utifrån satta hållbarhetsmål. Utöver detta finns initiativ 
för andra former av hållbarhetsbedömningar. 
      Ett exempel är Upplands Väsby kommun, som har utvecklat 
ett bedömningssystem för hållbarhet inom stadsutveckling 
i samband med projektet Fyrklövern. Systemet är uppdelat 
i ett antal fokuspunkter, som innehåller temaområden med 
uppfyllnadskrav. Höga poäng ger premier för projektet och lägre 
byggrättspriser. 
     Sveriges kommuner svarar idag på ett antal enkäter som 
följer upp deras hållbarhetsarbete. Dessa omfattar mer än 
bara byggande och boende och handlar ofta om att redovisa 
strategier och planer för att uppnå mål kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. Boverkets miljömålsenkät för uppföljning av 
miljömålet God bebyggd miljö skickas ut till landets kommuner 
(Boverket 2018). Frågorna i enkäten handlar bland annat om 
strategier och åtgärder för miljöanpassade transporter, strategier 
för klimatanpassning, plan för främjande av förnybar energi, 
åtgärder för buller, förebyggande avfallsarbete, klagomål på 
inomhusmiljön. Redovisningen sker till största del med hjälp av 
strategier och åtgärdsplaner. 
    En kommunranking görs av Aktuell hållbarhet som årligen 
skickar ut en enkät till kommuner för att följa upp deras 
hållbarhetsarbete (Aktuell hållbarhet 2017). Detta gäller alltså 
inte enbart byggande och boende utan kommunens verksamhet i 
stort. Kommunerna får svara på ja/delvis/nej-frågor och beskriva 
på vilket sätt frågan uppfylls. Utifrån detta görs en ranking 
av kommunernas hållbarhet, som även baseras på Boverkets 
miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät och några 
kompletterande nyckeltal. 

Bland nyckeltalen finns ett som baseras på SCB:s medborgar-
undersökningar där följande fråga ställts: ”Vad tror eller tycker 
du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska 
kunna leva miljövänligt?”. Enkätfrågorna handlade år 2017 
om bland annat följande aspekter: Strategier för Agenda 2030, 
miljöprogram med lokala miljömål, klimatmål, klimatanpassning, 
koldioxidutsläpp från transporter, alternativa transportsätt, 
åtgärdsprogram för buller, livscykelanalys vid byggprojekt, 
avfallsförebyggande arbete, insamling av matavfall, förnybar 
energi, ekosystemtjänster, kemikaliekrav och dricksvatten- 
försörjning. Kommunerna rankas inte baserat på jämförande 
nyckeltal utan på till vilken grad de utvalda områdena uppfylls. 
Liksom för Boverkets enkät sker redovisningen till största del 
med hjälp av strategier och åtgärdsplaner. 
    En pågående diskussion rör kommunernas möjligheter att 
i olika skeden ställa krav kopplade till hållbarhetsmål i sin 
verksamhet. Olika regler gäller vid kommunernas upphandling, 
vid upplåtande av mark genom markanvisning och genom 
detaljplan och bygglov. Kommuner prövar också att genom dialog 
och samarbetsavtal styra mot sina hållbarhetsmål.
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kommunernas egna nyckeltal för uppföljning av hållbarhet på kommunnivå och den tredje 
delen gör en internationell utblick för hållbarhet inom stadsutveckling. Utifrån denna 
genomgång har relevanta områden och indikatorer sammanställts och presenteras i avsnitt 3.

2.1 Miljöcertifieringssystem
Det finns flera miljöcertifieringssystem för byggnader. 
I denna förstudie inkluderas de vanligast förekommande 
systemen i Sverige, nämligen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, 
Svanen och WELL. Miljöbyggnad och Svanen är svenska system, 
BREEAM-SE är från början ett brittiskt system anpassat till 
svenska förhållanden och LEED och WELL är amerikanskt 
respektive internationellt utvecklat. Det finns även ett antal 
system för miljövärdering av stadsutvecklingsprojekt. 
     De som inkluderas här är BREEAM Communities, LEED 
Neighborhood development och Citylab. Citylab är den svenska 
versionen av hållbarhetsutvärdering av stadsbyggnadsprojekt, 
som utvecklades i samarbete med bland annat många svenska 
kommuner, då det ansågs att de internationella systemen inte var 
anpassade till lokala behov och förutsättningar.  
    För systemen på byggnadsnivå (Tabell 1a) är de bedömda 
områden snarlika, men omfattningen varierar och tyngdpunkten 
skiljer sig mellan miljöcertifieringssystemen. WELL sticker 
ut mest ur mängden, där i princip all vikt läggs vid hälsa 
och välbefinnande. Även övriga system lägger stor vikt vid 
inomhusmiljön (luft, ljus, komfort etc.), men bedömer även 
byggnadens påverkan på t.ex. klimat och energianvändning. 
BREEAM, LEED och Svanen inkluderar även aspekter som 
resurseffektivitet, hållbara transportsätt och ekologiska aspekter. 
Sociala och ekonomiska aspekter som integration inkluderas inte 
i något av miljöcertifieringssystemen på byggnadsnivå. 
    För Miljöbyggnad, BREEAM och LEED resulterar 
certifieringen i ett betyg som viktas enligt en poängskala. 
För Svanen och WELL ges inget betyg, utan byggnaden är 
antingen certifierad eller inte certifierad. 
    På stadsdelsnivå (Tabell 1b) beaktas sociala och ekonomiska 
aspekter genom indikatorer som upplåtelseformer, prisbild 
och cirkulär ekonomi. Certifieringssystemen på stadsdelsnivå 
är till för att användas som stöd för hållbarhetsarbetet i tidigt 
planeringsskede. Generellt sett innehåller dessa system inga 
särskilda nyckeltal, utan indikatorerna bedöms mestadels genom 
uppföljning av planer och strategier. 

2.2. Uppföljning inom  
kommuner i Stockholms län
Många kommuner följer upp sitt hållbarhetsarbete genom ett 
antal indikatorer och nyckeltal. I denna förstudie inkluderades 
arbete från ett antal Stockholmskommuner, nämligen Järfälla 
kommun, Huddinge kommun, Lidingö stad, Upplands Väsby 
kommun, Täby kommun och Haninge kommun (Tabell 2). 
Även målområden från Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen (RUFS) och uppföljning från Sveriges Ekokommuner 
inkluderas. Flera av kommunerna anger i sina miljöplaner och 
miljöprogram på vilket sätt kommunens hållbarhetsarbete mäts 
och följs upp. 
    För byggande och boende sker detta genom indikatorer som 
exempelvis inomhusmiljö (framför allt buller), energianvändning 
och förnybar energi, klimatpåverkan från kommuninvånare, 
mängder hushållsavfall, tillgång till grönyta, tillgång till kollektiv-
trafik, alternativa transportsätt, varierade boendeformer, 
andel miljöcertifierade byggnader och stadsdelar. Allt mäts 
genom uppföljningsbara nyckeltal. Andra kommuner har inga 
övergripande nyckeltal utan jobbar med handlingsplaner och  
strategier utifrån satta hållbarhetsmål. Utöver detta finns initiativ 
för andra former av hållbarhetsbedömningar. 
      Ett exempel är Upplands Väsby kommun, som har utvecklat 
ett bedömningssystem för hållbarhet inom stadsutveckling 
i samband med projektet Fyrklövern. Systemet är uppdelat 
i ett antal fokuspunkter, som innehåller temaområden med 
uppfyllnadskrav. Höga poäng ger premier för projektet och lägre 
byggrättspriser. 
     Sveriges kommuner svarar idag på ett antal enkäter som 
följer upp deras hållbarhetsarbete. Dessa omfattar mer än 
bara byggande och boende och handlar ofta om att redovisa 
strategier och planer för att uppnå mål kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. Boverkets miljömålsenkät för uppföljning av 
miljömålet God bebyggd miljö skickas ut till landets kommuner 
(Boverket 2018). Frågorna i enkäten handlar bland annat om 
strategier och åtgärder för miljöanpassade transporter, strategier 
för klimatanpassning, plan för främjande av förnybar energi, 
åtgärder för buller, förebyggande avfallsarbete, klagomål på 
inomhusmiljön. Redovisningen sker till största del med hjälp av 
strategier och åtgärdsplaner. 
    En kommunranking görs av Aktuell hållbarhet som årligen 
skickar ut en enkät till kommuner för att följa upp deras 
hållbarhetsarbete (Aktuell hållbarhet 2017). Detta gäller alltså 
inte enbart byggande och boende utan kommunens verksamhet i 
stort. Kommunerna får svara på ja/delvis/nej-frågor och beskriva 
på vilket sätt frågan uppfylls. Utifrån detta görs en ranking 
av kommunernas hållbarhet, som även baseras på Boverkets 
miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät och några 
kompletterande nyckeltal. 

Bland nyckeltalen finns ett som baseras på SCB:s medborgar-
undersökningar där följande fråga ställts: ”Vad tror eller tycker 
du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska 
kunna leva miljövänligt?”. Enkätfrågorna handlade år 2017 
om bland annat följande aspekter: Strategier för Agenda 2030, 
miljöprogram med lokala miljömål, klimatmål, klimatanpassning, 
koldioxidutsläpp från transporter, alternativa transportsätt, 
åtgärdsprogram för buller, livscykelanalys vid byggprojekt, 
avfallsförebyggande arbete, insamling av matavfall, förnybar 
energi, ekosystemtjänster, kemikaliekrav och dricksvatten- 
försörjning. Kommunerna rankas inte baserat på jämförande 
nyckeltal utan på till vilken grad de utvalda områdena uppfylls. 
Liksom för Boverkets enkät sker redovisningen till största del 
med hjälp av strategier och åtgärdsplaner. 
    En pågående diskussion rör kommunernas möjligheter att 
i olika skeden ställa krav kopplade till hållbarhetsmål i sin 
verksamhet. Olika regler gäller vid kommunernas upphandling, 
vid upplåtande av mark genom markanvisning och genom 
detaljplan och bygglov. Kommuner prövar också att genom dialog 
och samarbetsavtal styra mot sina hållbarhetsmål.
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Nr Referens Områden Indikatorer* Utvecklat av Betyg Spridning
1 Miljö- 

byggnad 
(SGBC 
2017a)

Inomhusmiljö
Energi
Material 

• Solvärmelast; Energianvändning; Andel 
förnybar energi.

• Ljud; Radon; Dagsljus.
• Loggbok med byggvaror; Utfasning av 

farliga ämnen; Stommen och grundens 
klimatpåverkan.

Sweden Green 
Building Council 
(SGBC), Sverige

Guld
Silver
Brons

Över 1 000       
certifierade 
byggnader i 
Sverige

2 BREEAM 
(SGBC 
2017b)

Ledning och 
styrning
Hälsa och 
välmående
Energi
Transport
Vatten
Material
Avfall
Markanvändning 
och ekologi
Föroreningar
Innovation

• Livscykelkostnad och livslängds- 
planering; Ansvarsfullt byggande; 
Fuktsäkerhet.

• Luftkvalitet inomhus; Ljudmiljö; Till-
gänglighet.

• Minskad energianvändning; Utformning 
för låga koldioxidutsläpp; Energieffektiva
transportsystem.

• Tillgång till kollektivtrafik; Närhet till 
bekvämligheter; Alternativa trans-
portsätt.

• Vattenanvändning; Vattenmätning; 
Vatteneffektiv utrustning.

• Livscykelpåverkan; Materialeffektivitet; 
Farliga ämnen.

• Avfall från byggnadens driftskede;
Klimatanpassning; 

• Funktionell anpassningsbarhet.
• Tomtens ekologiska värde och skydd 

av element med ekologiskt värde;
Förbättring av tomtens ekologiska värde; 
Långsiktig påverkan på den biologiska 
mångfalden.

• NOx-utsläpp; Ytvattenavrinning;
Begräsning av ljudförorening.

Building Research 
Establishment 
(BRE), Storbritan-
nien. Den svenska 
versionen är fram-
tagen i samarbete 
med SGBC.

Outstanding
Excellent
Very good
Good
Pass

BREEAM har 
över 500 000 
certifierade 
byggnader i 
världen. 500 i 
Sverige.

3 LEED 
(USGBC 
2018a)

Lokalisering och 
transporter
Hållbarhet på 
plats
Effektiv vatten-
användning
Energi och luft
Material och 
resurser
Inomhusmiljö
Innovation

• Cykelinfrastruktur; minskad parkerings-
           yta; miljöbilar
• Allmänna ytor; dagvattenhantering; 

ljusföroreningar
• Minskad vattenanvändning inne och ute; 

justering av vattenflöden
• Optimala energilösningar; produktion av 

förnybar energi; koldioxidkompensation
• Återvinningsutrymmen; minskad miljö-
          påverkan av byggnaden; information om
          byggnadsmaterial och dess ursprung

United States 
Green Building 
Council (USGBC), 
USA

Platina
Gold
Silver
Certified

Över 100 000 
certifierade 
byggnader i 
världen, 259 
certifierade 
byggnader i 
Sverige

4 Svanen 
(Nordisk 
Miljö- 
märkning 
2018)

Resurseffektivitet
Innemiljö
Kemiska produk-
ter, byggproduk-
ter, byggvaror 
och material
Kvalitetsstyrning 
av byggprocess
Poängkrav

• Byggnadens energianvändning; En-
ergieffektiva vitvaror; Möjlighet till 
källsortering.

• Radon; Ventilation; Dagsljus.
• Produktlista och loggbok över bygg-

naden; Nanopartiklar i 
kemiska produkter; Träråvaror.

• Lufttäthet; Information till 
involverade i byggprocessen; 

• Entreprenörens egenkontroll.
• Energitillskott från lokal energikälla 

eller energiåtervinning; Cement och 
betong med minskad energi- och klimat-
belastning; Gröna grepp.

Nordisk Miljö-
märkning

Inga betyg Över 8 000 
bostadsenheter 
(varje småhus, 
hyresrätt, 
bostadsrätt och 
förskola räknas 
som en enhet)

5 WELL 
(IWBI 
2018)

Luft
Vatten
Mat
Ljus
Hälsa
Bekvämlighet
Sinne

• Ventilationseffektivtet; fuktkontroll; 
minskning av giftiga ämnen.

• Vattenkvalitet; vattenhantering; dricks-
vatten

• Näringsinformation; ansvarsfull matpro-
duktion; reurseffektiv mathushållning

• Solenergi; belysning och ljus;
• Dagljusmodellering
• Utomhusdesign; träningsanläggningar; 

träningsutrustning
• Tillgänglighetsdesign; ljudämpning för 

utomhusmiljö; luftkonditionering
• Hälsoinformation; integrerad design; 

anpassningsbara ytor 

International Well 
Building Institute 
(IWBI)

Inga betyg 878 byggnader i 
världen

* På grund av platsbrist redovisas endast ett urval indikatorer för varje certifieringssystem (3 exempel per område).

Tabell 1a: Byggnadsnivå (nyproduktion). Översikt av referenser och nyckelaspekter i miljöcertifieringssystem. 

Nr Referens Områden Indikatorer* Utvecklat av Betyg Spridning
6 Citylab 

(SGBC 
2018)

Nuläges-
beskrivning, 
Vision och 
projektmål
Processtyrning
Fokusområden

• Nuläge; Projektmål; Synergier och 
målkonflikter

• Hållbarhetsstyrning; Samverkansprocess; 
Dialog

• Prisrimliga bostäder; Cirkulär ekonomi; 
Grönytefaktor

Sweden Green 
Building Council 
(SGBC), Sverige

Inga betyg 20 stads-
utvecklings-
projekt i Sverige

7 BREEAM 
Communi-
ties (BRE 
2017)

Princip för 
byggnadsutveck-
lingen
Bestämma 
utformningen för 
byggnadsutveck-
lingen
Forma detaljerna

• Ekonomisk påverkan; demografiska 
behov och prioriteringar; transport-
planering

• Klimatanpassning; parkering; trygga och 
attraktiva gatumiljöer

• Förvaltning av gemensamma anläggningar;
hållbara byggnader

• Klimatutsläpp från transporter.

Building Research 
Establishment 
(BRE), 
Storbritannien

Outstand-
ning
Excellent

Very good

Good

Pass

43 certifierade 
stadsdelar i 
världen. 
3 i Sverige.

8 LEED 
Neighbor-
hood de-
velopment 
(USGBC 
2018b)

Smart lokali-
sering
Områdes-
utformning och 
gestaltning
Miljövänlig 
infrastruktur och 
byggnader

• Smart lokalisering; bra transport-
          möjligheter; cykelinfrastruktur
• Gåvänliga gator; öppna och integrerade

stadsdelar; prisrimliga bostäder och
hustyper 

• Miljöcertifierade byggnader; optimala 
energilösningar; produktion av förnybar 
energi

United States 
Green Building 
Council (USGBC), 
USA

Platina
Gold
Silver
Certified

Över 200 
pågående 
+ avslutade 
projekt.

Tabell 1b: Stadsutveckling: Översikt av referenser och nyckelaspekter i miljöcertifieringssystem stadsutveckling. 

CERTIFIERADE BYGGNADER
Miljöbyggnad: över 1 000 
BREEAM: över 500 000
LEED: över 100 000
Svanen: över 8 000
WELL: nästan 900
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Nr Referens Områden Indikatorer* Utvecklat av Betyg Spridning
1 Miljö- 

byggnad 
(SGBC 
2017a)

Inomhusmiljö
Energi
Material 

• Solvärmelast; Energianvändning; Andel 
förnybar energi.

• Ljud; Radon; Dagsljus.
• Loggbok med byggvaror; Utfasning av 

farliga ämnen; Stommen och grundens 
klimatpåverkan.

Sweden Green 
Building Council 
(SGBC), Sverige

Guld
Silver
Brons

Över 1 000       
certifierade 
byggnader i 
Sverige

2 BREEAM 
(SGBC 
2017b)

Ledning och 
styrning
Hälsa och 
välmående
Energi
Transport
Vatten
Material
Avfall
Markanvändning 
och ekologi
Föroreningar
Innovation

• Livscykelkostnad och livslängds- 
planering; Ansvarsfullt byggande; 
Fuktsäkerhet.

• Luftkvalitet inomhus; Ljudmiljö; Till-
gänglighet.

• Minskad energianvändning; Utformning 
för låga koldioxidutsläpp; Energieffektiva
transportsystem.

• Tillgång till kollektivtrafik; Närhet till 
bekvämligheter; Alternativa trans-
portsätt.

• Vattenanvändning; Vattenmätning; 
Vatteneffektiv utrustning.

• Livscykelpåverkan; Materialeffektivitet; 
Farliga ämnen.
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mångfalden.
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Begräsning av ljudförorening.

Building Research 
Establishment 
(BRE), Storbritan-
nien. Den svenska 
versionen är fram-
tagen i samarbete 
med SGBC.

Outstanding
Excellent
Very good
Good
Pass

BREEAM har 
över 500 000 
certifierade 
byggnader i 
världen. 500 i 
Sverige.

3 LEED 
(USGBC 
2018a)

Lokalisering och 
transporter
Hållbarhet på 
plats
Effektiv vatten-
användning
Energi och luft
Material och 
resurser
Inomhusmiljö
Innovation

• Cykelinfrastruktur; minskad parkerings-
           yta; miljöbilar
• Allmänna ytor; dagvattenhantering; 

ljusföroreningar
• Minskad vattenanvändning inne och ute; 

justering av vattenflöden
• Optimala energilösningar; produktion av 

förnybar energi; koldioxidkompensation
• Återvinningsutrymmen; minskad miljö-
          påverkan av byggnaden; information om
          byggnadsmaterial och dess ursprung

United States 
Green Building 
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Certified
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* På grund av platsbrist redovisas endast ett urval indikatorer för varje certifieringssystem (3 exempel per område).
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ning
Excellent
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hustyper 

• Miljöcertifierade byggnader; optimala 
energilösningar; produktion av förnybar 
energi

United States 
Green Building 
Council (USGBC), 
USA

Platina
Gold
Silver
Certified

Över 200 
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Tabell 1b: Stadsutveckling: Översikt av referenser och nyckelaspekter i miljöcertifieringssystem stadsutveckling. 
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LEED: över 100 000
Svanen: över 8 000
WELL: nästan 900
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Nr Referens Områden Indikatorer*
9 Järfälla kommun 

(Järfälla kommun 
2016)

Minskad klimatpåverkan
God bebyggd miljö

• Utsläpp av ton koldioxid/invånare (ton CO2/år); Antalet 
resor per invånare med buss och pendeltåg per år (antal/år).

• Andel nya stadsdelar som följer ett system för hållbar stadsutveck-
ling (andel); 

• Mängd grönyta per person (yta/inv).

10 Huddinge kommun 
(Huddinge 2017)

Klimat och luft
Biologisk mångfald och friluftsliv
Markanvändning och samhälls-
planering
Gifter i miljön
Informera och engagera

• Växthusgasutsläpp per invånare (ton/inv).
• Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller 

park (0,1-5 ha) (%).
• Radonhalten i under året mätta bostäder (Bq/m3); Antal boende i 

befintliga bostäder som inte klarar riktvärdet 55 db(A) ekvivalent 
ljudnivå vid fasad; Färdmedelsfördelning: gång-, cykel-, kollektiv- 
och biltrafik (%).

• Mängd hushållsavfall (kg/inv); Andel hushåll som sorterar ut mat-
avfall (%): Andel felsorterat farligt avfall (%).

• Ekologiskt fotavtryck (globala hektar).

11 Lidingö stad  
(Lidingö stad 2016)

Energi och klimat
Resor
Bebyggd miljö
Konsumtion och kretslopp
Kunskap och delaktighet

• Energianvändningen i stadens bostäder (kWh/m2).
• Andelen hållbara resor till arbetet (%); Körsträcka med bil, (mil/

inv); Andelen som går eller cyklar till arbetet minst 1 dag i veckan 
(%).

• Andel av stadens nya byggnader som har certifierats som minst 
”Miljöbyggnad Silver” och om möjligt guld i energiklass (%); Antaget
program för hållbart byggande; Antalet bullerstörda fastigheter.

• Andel hushåll anslutna till matavfallsabonnemang.
• Andel Lidingöbor som tycker att stadens insatser för att kommunin-

vånarna ska kunna leva miljövänligt är bra.

12 RUFS (SLL 2017) En tillgänglig region med god 
livsmiljö

En öppen, jämställd, jämlik och 
inkluderande region

En ledande tillväxt- och 
kunskapsregion

En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande 
utsläpp 

• Restidskvot (kollektivtrafikens restid jämfört med bilens); Andelen 
som besväras av buller och dålig luftkvalitet.

• Förväntad medellivslängd för nollåringar; Andelen som inte 
upplever att man kan lita på de som bor i området, utsatthet för 
våldsbrott, otrygghetens påverkan på livskvalitet.

• Andel av hushåll och arbetsställen med tillgång till 100 Mbit per 
sekund (bredbandsuppkoppling).

• CO2 per capita (direkta utsläpp av växthusgaser);
Energianvändning (TWh).

• Andel förnybar energi (%).
• Kollektivtrafikandel (%); Andel resor med cykel (%); Hushållsavfall 

per capita och andel av hushållsavfallet som återanvänds.

13 Sveriges Eko-
kommuner (Sveriges 
Ekokommuner 2018)

Koldioxidutsläpp
Jord- och skogsbruk
Naturmiljö
Kollektivtrafik
Avfall

• Koldioxidutsläpp övriga sektorer (ton/inv, ej industri)
• Resor med kollektivtrafik (resor/inv)
• Mängd hushållsavfall (kg/inv)

14 Poängsystem för 
Fyrklövern (Upplands 
Väsby kommun 2016)

Stadsmässighet
Samarbete
Innovation
Parkering (bil och cykel)
Lokaler

• Variation och gestaltning
• Processer för medinflytande
• Multifunktionalitet och innovationshöjd
• P-tal och mobilitetslösningar
• Samarbeten mellan aktörer kring lokaler

Tabell 2: Översikt av kommunövergripande nyckeltal för hållbarhet för byggande och boende 
      inom vissa kommuner i Stockholm

2.3. Ett internationellt perspektiv

Nr Förkortning Namn Referens Kommentar

15 SCI Sustainable Cities Index Batten, 2016 Ingår i Tabell 4 och 5

16 CB City Blueprints Koop et al, 2017,
van Leeuven et al., 2012

Ingår i Tabell 4 och 5

17 EEA-UMF EEA Urban Metabolism Frame-
work 

Minx et al., 2010 Ingår i Tabell 4 och 5

18 EGCI European Green City Index Watson, 2009 Ingår i Tabell 4 och 5

19 ISR Indicators for Sustainability report Dekker et al., 2012 Ingår i Tabell 4 och 5

20 RFSC Reference Framework for Sustain-
able Cities 

van Dijken, Dorenbos & Kam-
phof, 2012

Ingår i Tabell 4 och 5

21 UEE Urban Ecosystem Europe Berrini & Bono, 2007 Ingår i Tabell 4 och 5

22 USI Urban Sustainability Indicators Mega & Pedersen, 1998 Ingår i Tabell 4 och 5

23 GCIF Global City Indicators Facility McCarney, 2009 Backgrund till ISO37120

24 CUSI China Urban Sustainability Index Li et al., 2014 För kinesiska städer bara

25 STAR STAR Community Rating System Lynch et al., 2011 För städer i USA bara

26 EGCA European Green Capital Award Berrini & Bono, 2011 Man kan gå med on-line

27 UACS Urban Audit Cities Statistics Manninen et al., 2004 Man kan gå med on-line

28 EGLA European Green Leaf Award EC, 2018 Liknande till EGCA men för mindre 
städer. Man kan gå med on-line

Tabell 3: Översikt av internationella indikatorsystem för hållbara städer

Det finns många utarbetade system med indikatorverktyg för 
att utveckla och validera hållbar stadsutveckling i världen. 
Vissa verktyg har utarbetets särskilt för mindre städer eller 
städer i ett visst land, men flera har ambitionen att fungera 
för vilka städer som helst. En sammanställning av dessa verktyg 
har gjorts för EU kommissionens miljödirektorat (SEP, 2018) 
och presenteras här i tabell 3. En del av dessa presenteras sen 
mer i detalj i tabell 4. 
    Även om en del indikatorsystem som listas i tabell 3 inte 
är aktuella för kommuner i Storstockholm är de värda att 
presenteras. Ett par indikatorssystem är specifika för olika 
Europeiska utmärkelser, till exempel European Green Capital 
Award (EGCA) som syftar till att erkänna och belöna lokala 
insatser för att förbättra miljö, ekonomi och livskvalitet i städer.
     Städerna måste här ha minst 50 000 invånare för att delta 
(det finns inget övre gräns). Deltagande kräver att man fyller i 
ett online-formulär; European Green City Tool. Stockholms stad 
har deltagit. European Green Leaf Award (EGLA) är ett liknande 
system men för mindre städer. 
     Urban Audit Cities Statistics har sedan 1999 samlat in data 
vart tredje år från hundratals städer och urbana områden med 
invånarantal från 50 000 till 10 miljoner. Det är inte ett klassiskt 
indikatorsystem, men många variabler skulle kunna fungera som 
indikatorer om de integreras i en uppsättning som syftar till att ge 
information om en specifik fråga. 
    Utöver vad sammanfattas i tabell 3, standard SO 37120 (2018) 
är en uppsättning av mätbara indikatorer på stadnivå som kan 

användas för att bedöma hållbar utveckling av samhällen. Denna 
kan även kopplas till FN:s hållbarhetsmål och stödja städers 
genomförande av Agenda 2030. World Council on City Data 
(WCCD, 2017) listar alla 230 indikatorer som är överenskomna 
för Agenda 2030:s 17 mål och kopplat dem till data på stadsnivå. 
Här åskådliggörs även hur 45 städer i världen, varav 13 i Europa, 
ligger till inom de olika Agenda 2030-indikatorerna.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Styrning med hållbarhetskriterier för byggande och boende påverkar 
särskilt Agenda 2030-målen hälsa (3), vatten (6), goda arbetsvillkor (8), 
industri och infrastruktur (9), jämlikhet (10), hållbara städer (11) och 
klimat (13). 
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Nr Referens Områden Indikatorer*
9 Järfälla kommun 

(Järfälla kommun 
2016)

Minskad klimatpåverkan
God bebyggd miljö

• Utsläpp av ton koldioxid/invånare (ton CO2/år); Antalet 
resor per invånare med buss och pendeltåg per år (antal/år).

• Andel nya stadsdelar som följer ett system för hållbar stadsutveck-
ling (andel); 

• Mängd grönyta per person (yta/inv).

10 Huddinge kommun 
(Huddinge 2017)

Klimat och luft
Biologisk mångfald och friluftsliv
Markanvändning och samhälls-
planering
Gifter i miljön
Informera och engagera

• Växthusgasutsläpp per invånare (ton/inv).
• Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller 

park (0,1-5 ha) (%).
• Radonhalten i under året mätta bostäder (Bq/m3); Antal boende i 

befintliga bostäder som inte klarar riktvärdet 55 db(A) ekvivalent 
ljudnivå vid fasad; Färdmedelsfördelning: gång-, cykel-, kollektiv- 
och biltrafik (%).

• Mängd hushållsavfall (kg/inv); Andel hushåll som sorterar ut mat-
avfall (%): Andel felsorterat farligt avfall (%).

• Ekologiskt fotavtryck (globala hektar).

11 Lidingö stad  
(Lidingö stad 2016)

Energi och klimat
Resor
Bebyggd miljö
Konsumtion och kretslopp
Kunskap och delaktighet

• Energianvändningen i stadens bostäder (kWh/m2).
• Andelen hållbara resor till arbetet (%); Körsträcka med bil, (mil/

inv); Andelen som går eller cyklar till arbetet minst 1 dag i veckan 
(%).

• Andel av stadens nya byggnader som har certifierats som minst 
”Miljöbyggnad Silver” och om möjligt guld i energiklass (%); Antaget
program för hållbart byggande; Antalet bullerstörda fastigheter.

• Andel hushåll anslutna till matavfallsabonnemang.
• Andel Lidingöbor som tycker att stadens insatser för att kommunin-

vånarna ska kunna leva miljövänligt är bra.

12 RUFS (SLL 2017) En tillgänglig region med god 
livsmiljö

En öppen, jämställd, jämlik och 
inkluderande region

En ledande tillväxt- och 
kunskapsregion

En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande 
utsläpp 

• Restidskvot (kollektivtrafikens restid jämfört med bilens); Andelen 
som besväras av buller och dålig luftkvalitet.

• Förväntad medellivslängd för nollåringar; Andelen som inte 
upplever att man kan lita på de som bor i området, utsatthet för 
våldsbrott, otrygghetens påverkan på livskvalitet.

• Andel av hushåll och arbetsställen med tillgång till 100 Mbit per 
sekund (bredbandsuppkoppling).

• CO2 per capita (direkta utsläpp av växthusgaser);
Energianvändning (TWh).

• Andel förnybar energi (%).
• Kollektivtrafikandel (%); Andel resor med cykel (%); Hushållsavfall 

per capita och andel av hushållsavfallet som återanvänds.

13 Sveriges Eko-
kommuner (Sveriges 
Ekokommuner 2018)

Koldioxidutsläpp
Jord- och skogsbruk
Naturmiljö
Kollektivtrafik
Avfall

• Koldioxidutsläpp övriga sektorer (ton/inv, ej industri)
• Resor med kollektivtrafik (resor/inv)
• Mängd hushållsavfall (kg/inv)

14 Poängsystem för 
Fyrklövern (Upplands 
Väsby kommun 2016)

Stadsmässighet
Samarbete
Innovation
Parkering (bil och cykel)
Lokaler

• Variation och gestaltning
• Processer för medinflytande
• Multifunktionalitet och innovationshöjd
• P-tal och mobilitetslösningar
• Samarbeten mellan aktörer kring lokaler

Tabell 2: Översikt av kommunövergripande nyckeltal för hållbarhet för byggande och boende 
      inom vissa kommuner i Stockholm

2.3. Ett internationellt perspektiv

Nr Förkortning Namn Referens Kommentar

15 SCI Sustainable Cities Index Batten, 2016 Ingår i Tabell 4 och 5

16 CB City Blueprints Koop et al, 2017,
van Leeuven et al., 2012

Ingår i Tabell 4 och 5

17 EEA-UMF EEA Urban Metabolism Frame-
work 

Minx et al., 2010 Ingår i Tabell 4 och 5

18 EGCI European Green City Index Watson, 2009 Ingår i Tabell 4 och 5

19 ISR Indicators for Sustainability report Dekker et al., 2012 Ingår i Tabell 4 och 5

20 RFSC Reference Framework for Sustain-
able Cities 

van Dijken, Dorenbos & Kam-
phof, 2012

Ingår i Tabell 4 och 5

21 UEE Urban Ecosystem Europe Berrini & Bono, 2007 Ingår i Tabell 4 och 5

22 USI Urban Sustainability Indicators Mega & Pedersen, 1998 Ingår i Tabell 4 och 5

23 GCIF Global City Indicators Facility McCarney, 2009 Backgrund till ISO37120

24 CUSI China Urban Sustainability Index Li et al., 2014 För kinesiska städer bara

25 STAR STAR Community Rating System Lynch et al., 2011 För städer i USA bara

26 EGCA European Green Capital Award Berrini & Bono, 2011 Man kan gå med on-line

27 UACS Urban Audit Cities Statistics Manninen et al., 2004 Man kan gå med on-line

28 EGLA European Green Leaf Award EC, 2018 Liknande till EGCA men för mindre 
städer. Man kan gå med on-line

Tabell 3: Översikt av internationella indikatorsystem för hållbara städer

Det finns många utarbetade system med indikatorverktyg för 
att utveckla och validera hållbar stadsutveckling i världen. 
Vissa verktyg har utarbetets särskilt för mindre städer eller 
städer i ett visst land, men flera har ambitionen att fungera 
för vilka städer som helst. En sammanställning av dessa verktyg 
har gjorts för EU kommissionens miljödirektorat (SEP, 2018) 
och presenteras här i tabell 3. En del av dessa presenteras sen 
mer i detalj i tabell 4. 
    Även om en del indikatorsystem som listas i tabell 3 inte 
är aktuella för kommuner i Storstockholm är de värda att 
presenteras. Ett par indikatorssystem är specifika för olika 
Europeiska utmärkelser, till exempel European Green Capital 
Award (EGCA) som syftar till att erkänna och belöna lokala 
insatser för att förbättra miljö, ekonomi och livskvalitet i städer.
     Städerna måste här ha minst 50 000 invånare för att delta 
(det finns inget övre gräns). Deltagande kräver att man fyller i 
ett online-formulär; European Green City Tool. Stockholms stad 
har deltagit. European Green Leaf Award (EGLA) är ett liknande 
system men för mindre städer. 
     Urban Audit Cities Statistics har sedan 1999 samlat in data 
vart tredje år från hundratals städer och urbana områden med 
invånarantal från 50 000 till 10 miljoner. Det är inte ett klassiskt 
indikatorsystem, men många variabler skulle kunna fungera som 
indikatorer om de integreras i en uppsättning som syftar till att ge 
information om en specifik fråga. 
    Utöver vad sammanfattas i tabell 3, standard SO 37120 (2018) 
är en uppsättning av mätbara indikatorer på stadnivå som kan 

användas för att bedöma hållbar utveckling av samhällen. Denna 
kan även kopplas till FN:s hållbarhetsmål och stödja städers 
genomförande av Agenda 2030. World Council on City Data 
(WCCD, 2017) listar alla 230 indikatorer som är överenskomna 
för Agenda 2030:s 17 mål och kopplat dem till data på stadsnivå. 
Här åskådliggörs även hur 45 städer i världen, varav 13 i Europa, 
ligger till inom de olika Agenda 2030-indikatorerna.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Styrning med hållbarhetskriterier för byggande och boende påverkar 
särskilt Agenda 2030-målen hälsa (3), vatten (6), goda arbetsvillkor (8), 
industri och infrastruktur (9), jämlikhet (10), hållbara städer (11) och 
klimat (13). 
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Ref. Område Antal     
indikatorer

Utvecklat av Syfte/mål Målgrupp Typ av stad (storlek) Resultat Resulterat i ett verktyg Antal tillämpande städer

15 Människor, planet, nytta (People, Planet, 
Profit).

32 Arcadis (Global consultant) Bedöma sina prioriteringar och vägar 
till hållbar utveckling i städerna till 
nytta för alla.

Beslutande aktörer inom staden 
och industrin.

Städer av varierande 
storlek och stadie av 
utveckling.

Index. Nej. 100 av världens mest fram- 
trädande städer analyseras i 
rapporten.

16 Vattenbrist, vattenkvalitet, dricksvatten, 
sanering, infrastruktur, robusthet i klimat, 
biodiversitet och attraktivitet.

22 Waternet Amsterdam and the KWR 
Water Cycle Research Institute.

Att ge grundläggande kunskap för 
att implementera integrerad vatten-
förvaltning och därigenom bidra till 
övergripande hållbarhet.

Stadschefer inom Europeiska 
städer samt andra intressenter.

 Varierande. Spindeldiagram. Ja. Indikatorerna testades i en 
fallstudie i tre städer i Neder-
länderna.

17 Luftföroreningar, buller, infrastruktur, 
grönytor och tillgänglighet, socialt, energi 
och klimat, vatten, avfall, mark.

26 IMUE initiativet som statades av EEA. Utvecklingen i Europa av konceptuella 
ramverk för att beskriva funktion-
alitet, tillgång till miljöpåverkan, visa 
kopplingen och den gemensamma 
påverkan i storstadsområden och mellan 
storstads- och landsbygden, samt 
identifiera drivkrafterna och de positiva 
mätresultaten.

Rapport till European Environ-
ment Agency.

Städer av varierande 
storlek.

Spindeldiagram. Nej. Indikatorerna testades i en 
fallstudie i fem städer: Barce-
lona, Freiburg, Lille, Malmö, 
Sofia.

18 CO2, energi, byggnader, transporter, 
vatten, avfall, markanvändning, luftk-
valitet, miljöledning/styrning.

30 The Economist Intelligence Unit 
(London) på uppdrag av Siemens.

Att mäta och betygsätta stadens mil-
jöprestanda och möjliggöra jämförelse 
med andra städer, övergripande och 
inom respektive kategori.

Administratörer inom städer, 
beslutsfattare, infrastrukturlever-
antörer, NGO:er med miljöfokus, 
stadsutvecklingsexperter och 
invånare.

Varierande. Ett index 
erhållet genom 
att vikta de olika 
indikatorerna

Nej. 30 ledande europeiska städer 
från 30 europeiska länder.

19  Social, miljö, ekonomi. 39 Sustainable Cities International (SCI). Att stödja städer som är i processen att 
identifiera vilka hållbarhetsindikatorer 
som återspeglar deras hållbarhetsplaner.

Beslutande stadsorgan. God representation av 
små, medelstora och 
större städer.

Nej. En verktygslåda som samman-
fattar viktiga lärdomar och 
gemensamma faktorer bland 
fallstudierna.

12 städer från hela världen har 
valts ut som fallstudier.

20 Samhälle. 16 (300) I linje med de europeiska 2020- rikt-
linjerna och målen. Det är designat för 
att hjälpa städer och urbana områden 
att främja och förbättra integrerade 
åtgärder inom stadsutveckling.

Att erbjuda praktiskt stöd till
implementering av hållbara utvecklings- 
principer i lokala policies och genom-
föranden.

Beslutande organ på stadsnivå 
eller regional nivå. 

Stor variation mellan små 
och stora.

Spindeldiagram. Ett webverktyg (www.rfsc.eu) är 
tillgängligt gratis.

Verktyget som erbjuds från 
European Commission (Direc-
torate Genenral for Regional 
and Urban Policies) testades 
2011 i 66 städer inom EU. Efter 
det har verktyget publicerats 
online i en uppdaterad versioni 
febrauri 2013.

21 Lokala åtgärder för hälsa, ansvarsfull 
konsumtion och livsstil, planering, 
design, energi och klimatförändring, lokal 
ekonomi, jämlikhet, rättvisa och samman-
hållning, lokal förvaltning och styrning.

29 Ambientitalia Research Institute, 
vidareutvecklat inom projektet F97 
(PRIMUS, koordinerat av ICLEI).

Att reflektera en stads utveckling mot 
Aarlborg Commitments for sustainable 
cities.

Beslutsfattare inom storstads-
policys och agenda i EU, 
nationellt och på lokal nivå.

Städerna som ut-
värderades varierande 
i storlek från 150 000 
invånare till mer än 2 
miljoner invånare.

Nej. Nej. 32 Europeiska städer.

22 Urban mobilitet, rena transporter; 
välmående, social rättvisa, boende- 
kvalitet, urban trygghet, gröna offentliga 
ytor och kulturarv, globalt klimat, luftk-
valitet, försurning, förorening av ekosys-
tem, avfallshantering, energiförbrukning, 
vattenförbrukning, ekonomisk urban 
hållbarhet, medborgardeltagande.

45 The European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions – en självständig enhet inom 
EU.

Att hjälpa städer utveckla 
Local Agenda 21
.

Stadschefer. Varierande. Indikatorer. Nej. Indikatorerna har testats på ett 
antal europeiska städer.

Tabell 4: Sammanställning av nyckelaspekter för internationella indikatorsystem på stadsnivå
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Ref. Område Antal     
indikatorer

Utvecklat av Syfte/mål Målgrupp Typ av stad (storlek) Resultat Resulterat i ett verktyg Antal tillämpande städer

15 Människor, planet, nytta (People, Planet, 
Profit).

32 Arcadis (Global consultant) Bedöma sina prioriteringar och vägar 
till hållbar utveckling i städerna till 
nytta för alla.

Beslutande aktörer inom staden 
och industrin.

Städer av varierande 
storlek och stadie av 
utveckling.

Index. Nej. 100 av världens mest fram- 
trädande städer analyseras i 
rapporten.

16 Vattenbrist, vattenkvalitet, dricksvatten, 
sanering, infrastruktur, robusthet i klimat, 
biodiversitet och attraktivitet.

22 Waternet Amsterdam and the KWR 
Water Cycle Research Institute.

Att ge grundläggande kunskap för 
att implementera integrerad vatten-
förvaltning och därigenom bidra till 
övergripande hållbarhet.

Stadschefer inom Europeiska 
städer samt andra intressenter.

 Varierande. Spindeldiagram. Ja. Indikatorerna testades i en 
fallstudie i tre städer i Neder-
länderna.

17 Luftföroreningar, buller, infrastruktur, 
grönytor och tillgänglighet, socialt, energi 
och klimat, vatten, avfall, mark.

26 IMUE initiativet som statades av EEA. Utvecklingen i Europa av konceptuella 
ramverk för att beskriva funktion-
alitet, tillgång till miljöpåverkan, visa 
kopplingen och den gemensamma 
påverkan i storstadsområden och mellan 
storstads- och landsbygden, samt 
identifiera drivkrafterna och de positiva 
mätresultaten.

Rapport till European Environ-
ment Agency.

Städer av varierande 
storlek.

Spindeldiagram. Nej. Indikatorerna testades i en 
fallstudie i fem städer: Barce-
lona, Freiburg, Lille, Malmö, 
Sofia.

18 CO2, energi, byggnader, transporter, 
vatten, avfall, markanvändning, luftk-
valitet, miljöledning/styrning.

30 The Economist Intelligence Unit 
(London) på uppdrag av Siemens.

Att mäta och betygsätta stadens mil-
jöprestanda och möjliggöra jämförelse 
med andra städer, övergripande och 
inom respektive kategori.
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beslutsfattare, infrastrukturlever-
antörer, NGO:er med miljöfokus, 
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invånare.

Varierande. Ett index 
erhållet genom 
att vikta de olika 
indikatorerna

Nej. 30 ledande europeiska städer 
från 30 europeiska länder.

19  Social, miljö, ekonomi. 39 Sustainable Cities International (SCI). Att stödja städer som är i processen att 
identifiera vilka hållbarhetsindikatorer 
som återspeglar deras hållbarhetsplaner.

Beslutande stadsorgan. God representation av 
små, medelstora och 
större städer.

Nej. En verktygslåda som samman-
fattar viktiga lärdomar och 
gemensamma faktorer bland 
fallstudierna.

12 städer från hela världen har 
valts ut som fallstudier.

20 Samhälle. 16 (300) I linje med de europeiska 2020- rikt-
linjerna och målen. Det är designat för 
att hjälpa städer och urbana områden 
att främja och förbättra integrerade 
åtgärder inom stadsutveckling.

Att erbjuda praktiskt stöd till
implementering av hållbara utvecklings- 
principer i lokala policies och genom-
föranden.

Beslutande organ på stadsnivå 
eller regional nivå. 

Stor variation mellan små 
och stora.

Spindeldiagram. Ett webverktyg (www.rfsc.eu) är 
tillgängligt gratis.

Verktyget som erbjuds från 
European Commission (Direc-
torate Genenral for Regional 
and Urban Policies) testades 
2011 i 66 städer inom EU. Efter 
det har verktyget publicerats 
online i en uppdaterad versioni 
febrauri 2013.

21 Lokala åtgärder för hälsa, ansvarsfull 
konsumtion och livsstil, planering, 
design, energi och klimatförändring, lokal 
ekonomi, jämlikhet, rättvisa och samman-
hållning, lokal förvaltning och styrning.

29 Ambientitalia Research Institute, 
vidareutvecklat inom projektet F97 
(PRIMUS, koordinerat av ICLEI).

Att reflektera en stads utveckling mot 
Aarlborg Commitments for sustainable 
cities.

Beslutsfattare inom storstads-
policys och agenda i EU, 
nationellt och på lokal nivå.

Städerna som ut-
värderades varierande 
i storlek från 150 000 
invånare till mer än 2 
miljoner invånare.

Nej. Nej. 32 Europeiska städer.

22 Urban mobilitet, rena transporter; 
välmående, social rättvisa, boende- 
kvalitet, urban trygghet, gröna offentliga 
ytor och kulturarv, globalt klimat, luftk-
valitet, försurning, förorening av ekosys-
tem, avfallshantering, energiförbrukning, 
vattenförbrukning, ekonomisk urban 
hållbarhet, medborgardeltagande.

45 The European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions – en självständig enhet inom 
EU.

Att hjälpa städer utveckla 
Local Agenda 21
.

Stadschefer. Varierande. Indikatorer. Nej. Indikatorerna har testats på ett 
antal europeiska städer.

Tabell 4: Sammanställning av nyckelaspekter för internationella indikatorsystem på stadsnivå
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3. Sammanfattning hållbarhetsindikatorer

I tabell 5 listas de typer av indikatorer som finns i de olika systemen som redovisats 
i föregående avsnitt. De grupperas i fyra kategorier: social, miljö, ekonomi och 
förvaltning/styrning. Dessa kan användas som en utgångspunkt för att bestämma vilka 
hållbarhetsindikatorer som är intressanta att gå vidare med i projektet. För flera indikatorer 
finns till exempel en stor nationell och internationell spridning, vilket visar att indikatorn 
bedömts som relevant av många aktörer.. 

Att välja vilka indikatorer som är intressanta att gå vidare 
med beror till stor del på vilka mål man vill styra mot, samt 
arbetsbördan som krävs för att ta fram underlagsdata, redovisa 
resultat och eventuellet låter verifiera detta. Datatillgänglighet 
är en viktig aspekt för att välja lämpligt indikatorsystem. De 
internationella indikatorsystemen är utformade av ett flertal 
grupper och individer såsom myndigheter, icke-statliga 
organisationer och universitet (Sébastien & Bauler, 2013). Det 
innebär dock ofta att liten eller ingen hänsyn tagits till vilka data 
som finns tillgängliga när uppsättningen indikatorer föreslås. 
Trots att data är avgörande för effektivit genomförande. De 
uppföljningssystem som olika Stockholmskommuner redan 
använder har upparbetade rutiner för datainsamling och analys 
så där kan arbetet vara lättare.

BYGGNADER OCH STADSDELAR INTERAGERAR
Indikatorsystem finns på olika nivåer, från byggnader till hela 
städer. En utmaning är att identifiera hur de olika nivåerna kan 
interagera med varandra. Varje ny byggnad eller stadsdel kan 
inte analyseras individuellt men frågan om hur de bidrar till 
balansen av hela staden måste adresseras. Nya stadsdelar eller 
bostadsområden har stora möjligheter att bidra till att förbättra 
social och ekologisk hållbarhet av större geografiska områden. 

BEDÖMMA PROCESSER ELLER MÄTA INDIKATORER 
Kommunerna svarar redan idag på ett antal enkäter som 
följer upp deras hållbarhetsarbete. Dessa omfattar mer än 
bara byggande och boende och handlar ofta om att redovisa 
strategier och planer för att uppnå mål kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kommunerna rankas inte baserat på 
jämförande nyckeltal utan på till vilken grad de utvalda områdena 

uppfylls. Redovisningen sker till största del med hjälp av 
strategier och åtgärdsplaner. 
     Många av de identifierade indikatorerna för hållbarhet mäts 
inte genom väldefinierade parametrar, utan handlar istället om att 
visa att man uppfyller kravet genom att sätta upp strategier och 
följa rutiner. Detta skulle kunna innebära en mer komplicerad 
verifieringsprocess. Dessa nackdelar måste dock vägas mot värdet 
i att inkludera vissa indikatorer som kan vara svåra att mäta via 
enskilda parametrar. 

SOCIAL

MILJÖFÖRVALTNING/ 
STYRNING

Nya stadsdelar eller bostadsområden har 
stora möjligheter att bidra till att förbättra social 

och ekologisk hållbarhet av större geografiska områden. 
EKONOMI
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Tabell 5 SOCIAL (b): Sammanställning av sociala indikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/enhet Avänds i 
referenser

Jämlikhet Andel anställda kvinnor % 21

Bristande tillgång till information, fritid, utbildning % 22,

Demografisk försörjningskvot* % 15, 21

Ginikoefficient* Indexpoäng 15, 23, 19

Nivå av fattigdom % 20, 22

Priser Rimliga priser Priser baserade på AMI (area 
median income)

6-8

Stadsrepresentanter som är kvinnor % 21

Varierade boendeformer Andel av olika boendeformer;            
Simpson diversity index*

9; 8

Tryghet Äldrekvot* % 21

Konsumentprisindex Indexpoäng 15

Brand- och nödsituation Minuter till hjälp kommer 23

Brottsstatistik antal/1000inv 15, 19, 22

Utbildning Andel av befolkningen i åldern 30-34 år som har  
universitets- eller högskoleutbildning

% (referensvärde: 40%) 23, 20

Andel av befolkningen med eftergymnasialutbildning % 15, 23, 21

Andel befolkning utan tillgång till utbildning % 22,

Andel elever som inte fullgör skolplikt % 20

Antal skolor med miljöutbildningsprogram Antal 19

Läskunnighet vuxna % 15, 19

Universitetsrankning Rankingpoäng 15

Välmående Andel av befolkning som påverkas av buller % 22

Andel av befolkningen som påverkas av luktförorening % 22

Andel av befolkningen som påverkas av visuell förorening % 2, 3, 5, 22

Antal kommunägda eller samhällsnyttiga bolag % 20

Buller Ljudklass inomhus 1-7, 10-12

Dagsljus Dagsljusfaktor, fönsterglasandel 1-6

Del av budget för kultur- och sportinfrastruktur % 20

Genomsnittlig arbetstid tim/ år 15

Fuktsäkerhet Uppföljning av rutiner 1, 2, 4, 5

Mikrobiell förorening Förekomst av mikrobiell påväxt 2, 5

Radonhalt Bq/m3 1, 2, 4, 10

Nöjdhet över delade utrymmen Nivå 2, 3, 6-8, 20

Termiskt klimat PPD-index* 1-3, 5

Tabell 5 SOCIAL (a): Sammanställning av sociala indikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/enhet Avänds i referenser

Boende Andel av befolkningen utan bostad/ boende i utsatta områden % 22

Andel ekonomiskt överkomliga bostäder/subventionerade eller 
bostäder för utsatta grupper.  

% 19

Bostadskvalité Kvalitetsindex 16, 17, 20

Bostadspris SEK/m2 15

Bostadsägande (ägande/hyra, ensamhushåll/par/familj/multifamilj) % 19

Grönområden Andel area grönområde (offentliga parker) m2/ pers; % av urban 
area

15, 19, 21

Andel grönområde och offentliga platser i behov av upprustning % 22

Tillgång till grönområde m 17

Hälsa Andel av befolkning med tillgång till vård % 19, 23

Dödstal % 19, 23

Fetma % 15, 23

Förväntad livslängd År 15, 19, 20, 23

Infrastruktur Alternativa transportsätt (gång, cykel eller kollektivtrafik) % 9-12

Andel av befolkningen som påverkas allvarligt av trafikolyckor  % 22

Andel av resan som omfattas av motorfordon, med bil och motor-
cykel

% 20

Andel av vägnät i gott skick % 19

Antal registrerade personbilar (lätta lastbilar) Per person 21

Antal resor med privat bil för icke pendlingsresor per/år 22

Antal resor med privat bil för pendlingsresor per/år 22

Bilparkering Maximal kapacitet 2, 3, 7, 8

Genomsnittlig längd av resor med privat bil för grundläggande 
behov

år 22,

Genomsnittlig längd av resor med privat bil för pendling Km/ per år 22

Närhet till bekvämligheter Avstånd 2, 6-8, 10

Tillgång till kollektivtrafik Antal resor/inv 10, 13

Tillgång till kollektivtrafik Avstånd, turintervall 2, 3, 6-8, 10

Tillgång till lokala och/eller grannskapstjänster inom kort avstånd  m 19

Tillgänglighet (per social gemenskap)  % 17, 23

Tillgänglighet cykelvägar och gångbanor m 21

*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används i 
referenser

Klimat Totala utsläpp CFCs*, CH4, haloner  Utsläpp 22

Luftkvalitet Antal gånger tröskelvärdet PM10 som godkänts av EU-direktiven om 
luftkvalitet överskrids

Antal/år 20

NO2 koncentration (kort – lång) mg/m3 15, 17, 18, 21, 22

O3 koncentration (kort-lång) mg/m3 15, 17, 18, 22

PM10 koncentration (kort – lång) PM10 – mg/m3 15, 17-19, 21

PM2.5 koncentration (kort – lång) PM2.5 – mg/m3 15, 18, 19

Svaveldioxidkoncentration mg/m3 15, 18, 22

Sanering/ 
renhållning

Energieffektivitet 16

Energiutvinning 16

Tillgång till förbättrad renhållning % 15

Återvinning av näringsämnen 16

Transport Andel som transporterar sig med cykel, fotgängare, privat, kollektivtrafik % 18, 19

Antal dagar där alarmerande nivåer överskrids och trafikflöden stoppas dygn/år 22

Genomsnittlig pendlingskostnad SEK/invånare, dygn 19

Genomsnittlig pendlingstid min./invånare, dygn 19

Storlek på yta för annat än biltrafik (andel av total land; km lane) %/km 18, 21

Vatten ”Waterproofing ” av jord m2/invånare 20

Dricksvatten (andel av befolkningen med tillgång till adekvat och säkert 
dricksvatten)  

% 19

Avloppsrening:  (andel av befolkningen med tillgång till VA) % 16-18

Effektivitet vattenanvändning (andel av vattenuttaget som används)  % 17

Grundvattenkvalitet Poäng 16

Invånare som betjänas av vattenreningsverk % 21

Territorial vattenutvinning (andel av vattenuttaget som används) % 17

Total mängd utvunnet vatten minus vatten från återvinning och vatten 
som används för underhåll av offentliga och grönytor.

m3/invånare, år 22

Total mängd vatten som finns tillgängligt m3/invånare, år 19

Totalt vattenfotavtryck m3/invånare, år 16

Vattenbrist % 16, 17

Vattenförbrukning m3/invånare, dygn 2, 3, 18, 23

Vattenförsörjning % 16

Vattenkvalitet Poäng 17, 19, 23

Vattensystemläckage m3/invånare, år 16, 18

Övrigt Hållbara byggnader, stadsdelar (certifierade) % 9-11

Tabell 5 MILJÖ (b): Sammanställning av miljöindikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används i 
referenser

Avfall Andel behandlat avfallsvatten  % 15

Avfall till deponi m3/inv, år 15, 17

Byggavfall per sektor (byggnad, rivning, bostad, industri, handel, lokaler) Ton/år 22

Förbränning av avfall kg/inv, år 17

Källsortering av hushållsavfall kg/inv, år 10, 12

Mängd hushållsavfall, differentierad insamling kg/inv, år 10, 12, 13

Mängd producerat kommunalt avfall kg/inv, år 18, 21

Volym genererat fast avfall m3/inv, år 19, 23

Återvinning m3/inv, år 17-19

Biodiversitet Andel skyddade områden som skydd för natur och biologisk mångfald 
genom kommunala, kommunala, nationella eller lokala planer/processer

% 16, 20

Ekologiskt fotavtryck Hektar 10

Ekologiskt värde Bibehållet 2, 7

Buller Antal bostader påverkade av buller dag, natt Antal 17, 21

CO2 Koldioxidintensitet för bostadsverksamhet (kg CO2/år) Per m2; Per inv 1-3; 9, 10, 12, 13

Koldioxidintensitet i transporter kg CO2/km 17

Total mängd växthusgasutsläpp kg CO2/inv, år 15, 18-20, 23

Dricksvatten Andel av hushåll med tillgång till dricksvatten % 15, 16

Dricksvattenförbrukning liter/inv, år 16

Dricksvattenkvalitet Kvalitetsindex 16

Dricksvatteneffektivitet (försluster)   % 16

Energi Energianvändning bostader kWh/m2, år 1-4, 8, 9-12, 15, 18, 
22, 23

Energianvändning andra sektorer (industri, offentliga rum, lokaler) toe/inv, år 15, 18, 22, 23

Energieffektivitet (bostader, lokaler, produktion, transporter) kWh/ kWh primärenergi 17

Intensitet av total energiförbrukning toe/ $ GDP 15, 18, 23

Förnybar 
energi

Andel av total energiförbrukning i staden från förnybara källor % 1, 3, 4, 9-13

Andel förnybar energi av total energiförbrukning % 20

Invånare anslutna till fjärrvärmesystem % 21

Solkraftproduktion i offentliga byggnader % 21

Föroreningar 
av ekosystem

Summan av utsläppta mängder kadmium, polyaromatiska kolväten, 
kvicksilver, dioxin, epoxietan, fluorider och koppar samt radioaktiva 
ämnen, viktade efter toxicitet och uppehållstid i miljön

22

Försurning Deponering NH3, NO2, SO2 Per hektar 19

Gröna ytor Andel träd i staden (stadsområde och/eller inv) % 6, 9, 10, 19

Grönytefaktor yta/inv 19

Andel bevarade områden/reservoarer/vattendrag/parker (i förhållande 
till total yta)

%

Tabell 5 MILJÖ (a): Sammanställning av miljöindikatorer som identifierats i granskningen

*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används i 
referenser

Klimat Totala utsläpp CFCs*, CH4, haloner  Utsläpp 22

Luftkvalitet Antal gånger tröskelvärdet PM10 som godkänts av EU-direktiven om 
luftkvalitet överskrids

Antal/år 20

NO2 koncentration (kort – lång) mg/m3 15, 17, 18, 21, 22

O3 koncentration (kort-lång) mg/m3 15, 17, 18, 22

PM10 koncentration (kort – lång) PM10 – mg/m3 15, 17-19, 21

PM2.5 koncentration (kort – lång) PM2.5 – mg/m3 15, 18, 19

Svaveldioxidkoncentration mg/m3 15, 18, 22

Sanering/ 
renhållning

Energieffektivitet 16

Energiutvinning 16

Tillgång till förbättrad renhållning % 15

Återvinning av näringsämnen 16

Transport Andel som transporterar sig med cykel, fotgängare, privat, kollektivtrafik % 18, 19

Antal dagar där alarmerande nivåer överskrids och trafikflöden stoppas dygn/år 22

Genomsnittlig pendlingskostnad SEK/invånare, dygn 19

Genomsnittlig pendlingstid min./invånare, dygn 19

Storlek på yta för annat än biltrafik (andel av total land; km lane) %/km 18, 21

Vatten ”Waterproofing ” av jord m2/invånare 20

Dricksvatten (andel av befolkningen med tillgång till adekvat och säkert 
dricksvatten)  

% 19

Avloppsrening:  (andel av befolkningen med tillgång till VA) % 16-18

Effektivitet vattenanvändning (andel av vattenuttaget som används)  % 17

Grundvattenkvalitet Poäng 16

Invånare som betjänas av vattenreningsverk % 21

Territorial vattenutvinning (andel av vattenuttaget som används) % 17

Total mängd utvunnet vatten minus vatten från återvinning och vatten 
som används för underhåll av offentliga och grönytor.

m3/invånare, år 22

Total mängd vatten som finns tillgängligt m3/invånare, år 19

Totalt vattenfotavtryck m3/invånare, år 16

Vattenbrist % 16, 17

Vattenförbrukning m3/invånare, dygn 2, 3, 18, 23

Vattenförsörjning % 16

Vattenkvalitet Poäng 17, 19, 23

Vattensystemläckage m3/invånare, år 16, 18

Övrigt Hållbara byggnader, stadsdelar (certifierade) % 9-11

Tabell 5 MILJÖ (b): Sammanställning av miljöindikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används i 
referenser

Avfall Andel behandlat avfallsvatten  % 15

Avfall till deponi m3/inv, år 15, 17

Byggavfall per sektor (byggnad, rivning, bostad, industri, handel, lokaler) Ton/år 22

Förbränning av avfall kg/inv, år 17

Källsortering av hushållsavfall kg/inv, år 10, 12

Mängd hushållsavfall, differentierad insamling kg/inv, år 10, 12, 13

Mängd producerat kommunalt avfall kg/inv, år 18, 21

Volym genererat fast avfall m3/inv, år 19, 23

Återvinning m3/inv, år 17-19

Biodiversitet Andel skyddade områden som skydd för natur och biologisk mångfald 
genom kommunala, kommunala, nationella eller lokala planer/processer

% 16, 20

Ekologiskt fotavtryck Hektar 10

Ekologiskt värde Bibehållet 2, 7

Buller Antal bostader påverkade av buller dag, natt Antal 17, 21

CO2 Koldioxidintensitet för bostadsverksamhet (kg CO2/år) Per m2; Per inv 1-3; 9, 10, 12, 13

Koldioxidintensitet i transporter kg CO2/km 17

Total mängd växthusgasutsläpp kg CO2/inv, år 15, 18-20, 23

Dricksvatten Andel av hushåll med tillgång till dricksvatten % 15, 16

Dricksvattenförbrukning liter/inv, år 16

Dricksvattenkvalitet Kvalitetsindex 16

Dricksvatteneffektivitet (försluster)   % 16

Energi Energianvändning bostader kWh/m2, år 1-4, 8, 9-12, 15, 18, 
22, 23

Energianvändning andra sektorer (industri, offentliga rum, lokaler) toe/inv, år 15, 18, 22, 23

Energieffektivitet (bostader, lokaler, produktion, transporter) kWh/ kWh primärenergi 17

Intensitet av total energiförbrukning toe/ $ GDP 15, 18, 23

Förnybar 
energi

Andel av total energiförbrukning i staden från förnybara källor % 1, 3, 4, 9-13

Andel förnybar energi av total energiförbrukning % 20

Invånare anslutna till fjärrvärmesystem % 21

Solkraftproduktion i offentliga byggnader % 21

Föroreningar 
av ekosystem

Summan av utsläppta mängder kadmium, polyaromatiska kolväten, 
kvicksilver, dioxin, epoxietan, fluorider och koppar samt radioaktiva 
ämnen, viktade efter toxicitet och uppehållstid i miljön

22

Försurning Deponering NH3, NO2, SO2 Per hektar 19

Gröna ytor Andel träd i staden (stadsområde och/eller inv) % 6, 9, 10, 19

Grönytefaktor yta/inv 19

Andel bevarade områden/reservoarer/vattendrag/parker (i förhållande 
till total yta)

%

Tabell 5 MILJÖ (a): Sammanställning av miljöindikatorer som identifierats i granskningen

*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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Område Indikator Enhet Används 
i referenser

Avfall Avfallspreventionplaner Antal 18

Byggavfall Rutiner 2-4, 8

Källsortering av hushållsavfall Rutiner 2-4, 8, 10, 11

Landanvändningspolicies Antal 18

Resurseffektivitet Rutiner 2-4, 6-8

Biodiversitet Biodiversitet Rutiner 3, 6, 8

Ekosystemtjänster Rutiner 4, 6

Markanvändning Rutiner 2, 3, 7, 8

Byggnader Energianvändning hushåll Rutiner 6, 7

Energimätning Rutiner 2, 3

Initiativ för energieffektiva byggnader Antal 18

Koldioxidintensitet för bostadsverksamhet Rutiner 4, 6, 7, 17

Standarder för energieffektiva byggnader Antal 18

Ekonomi Ekonomisk påverkan Rutiner 6-8

Energi Total energiförbrukning i staden från förnybara källor Rutiner 2, 6, 7, 19

Klimat Klimatanpassning Rutiner 2, 3, 6, 7

Ljud och buller Bullerreduktionsplaner Antal 21

Luft kvalitet Luftkvalitetspolicies Antal 18

Material Ansvarsfull anskaffning Rutiner 2- 4, 6, 8

Farliga ämnen (Förbud mot vissa ämnen) Rutiner 1-4, 6

Medborgares 
deltagande 

Andel befolkning som deltar i lokala val % 22

Andel invånarna aktiva i föreningar som verkar för bättre stadsmiljö och livskvalitet % 22

Ansvarsområden kopplade till lokala myndigheter  Rutiner 16

Medborgardeltagande i miljöpolicyutveckling % 18

Röstberättigade i lokalval % 21

Transport Stöd till gröna transporter  Rutiner 18

Trängselplaner Antal 18

Trygghet Säkra gator Rutiner 7, 8, 12

Vatten Andel anställda i administrationen som utbildas avseende integrerad och hållbar 
stadsutveckling

% 20

Andel av den lokala budgeten som går till utsatta områden % 20

Andel av nyckelprojekt avseende stadsutveckling som har ett tvärsektoriellt 
genomförandeteam

% 20

Betyg från lokala aktörer avseende deras involvering i planering och beslutsfattande på 
den lokala nivån

% 20

Datum för godkännande av plan avseende en integrerad vision för staden Datum 20

I vilken utsträckning uppmuntrar den lokala myndigheten samarbete med andra           
myndigheter/kommuner 

Rutiner 20

Policies avseende vatteneffektivisering och vattenbehandling Antal 18

Policies för vatteneffektivisering och vattenbehandling Antal 18

Skuldtjänstkvot: andel skuldtjänstutgifter av inkomster för kommunen % 20

Vattenförbrukning Rutiner 6-8, 18, 23

Vattenkvalitet Rutiner 1, 5, 16

Vattenmätning Rutiner 2-4

Välmående Luftkvalitet inomhus Rutiner 1, 3-6

Tillgänglighet Rutiner 2, 5-8

Tabell 5 FÖRVALTNING/STYRNING: Sammanställning av indikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används 
i referenser

Affärsmöjligheter Affärsklimat Ease of Doing Business Index 15

Anställning Andel gröna jobb i ekonomin % 19

Andel med brist på sysselsättning (kvinnor 
och män i åldrarna 20-64 år) 

% 19

Genomsnittlig andel av arbetskraften med 
behörighetsgivande högre utbildning 

år/inv 19

Sysselsättningsgrad (kvinnor och män i 
åldrarna 20-64 år)

% (benchmark: 75%) 15, 17, 19, 22

Ekonomisk diversitet Andel arbetstillfällen inom olika  
sektorer 

% 20

Ekonomisk utveckling Ekonomisk utveckling BNP per capita 15

Nettoexport tillväxt (ökning av ett lands total 
export minus värdet av den total importen 
för samma år)

% 19

Utländska direktinvesteringar kapital/ intäkter (från listade UD* per år) 19

Årlig BNI* % 19

Årlig BNP* % 19

Migration Netto migration (invandring minus utvan-
dring) 

% 20

Transportinfrastruktur Järnvägsinfrastruktur Km räls/ land area 15

Andel av nät som är påverkat i rusningstrafik, 
andel timmar i kö/total timmar

% 15

Turism Flygplatser (betyg) 0-10 15

Internationella besökare per år Internationella besökare/ inv, år 15

Uppkoppling Andel av hushåll med tillgång till snabb 
bredbandsuppkoppling

% 12, 15

Betydelse i globala IT-nätverk Index poäng 15

Urban hållbarhet Andel arbetstillfällen inom olika sektorer % 20

Summa av individuella inkomster i staden 
minus staden budget underskott, miljökost-
nader samt skador från miljöutsläpp 

SEK/ inv, år 22

Tabell 5 EKONOMI: Sammanställning av ekonomiska indikatorer som identifierats i granskningen

*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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Område Indikator Enhet Används 
i referenser

Avfall Avfallspreventionplaner Antal 18

Byggavfall Rutiner 2-4, 8

Källsortering av hushållsavfall Rutiner 2-4, 8, 10, 11

Landanvändningspolicies Antal 18

Resurseffektivitet Rutiner 2-4, 6-8

Biodiversitet Biodiversitet Rutiner 3, 6, 8

Ekosystemtjänster Rutiner 4, 6

Markanvändning Rutiner 2, 3, 7, 8

Byggnader Energianvändning hushåll Rutiner 6, 7

Energimätning Rutiner 2, 3

Initiativ för energieffektiva byggnader Antal 18

Koldioxidintensitet för bostadsverksamhet Rutiner 4, 6, 7, 17

Standarder för energieffektiva byggnader Antal 18

Ekonomi Ekonomisk påverkan Rutiner 6-8

Energi Total energiförbrukning i staden från förnybara källor Rutiner 2, 6, 7, 19

Klimat Klimatanpassning Rutiner 2, 3, 6, 7

Ljud och buller Bullerreduktionsplaner Antal 21

Luft kvalitet Luftkvalitetspolicies Antal 18

Material Ansvarsfull anskaffning Rutiner 2- 4, 6, 8

Farliga ämnen (Förbud mot vissa ämnen) Rutiner 1-4, 6

Medborgares 
deltagande 

Andel befolkning som deltar i lokala val % 22

Andel invånarna aktiva i föreningar som verkar för bättre stadsmiljö och livskvalitet % 22

Ansvarsområden kopplade till lokala myndigheter  Rutiner 16

Medborgardeltagande i miljöpolicyutveckling % 18

Röstberättigade i lokalval % 21

Transport Stöd till gröna transporter  Rutiner 18

Trängselplaner Antal 18

Trygghet Säkra gator Rutiner 7, 8, 12

Vatten Andel anställda i administrationen som utbildas avseende integrerad och hållbar 
stadsutveckling

% 20

Andel av den lokala budgeten som går till utsatta områden % 20

Andel av nyckelprojekt avseende stadsutveckling som har ett tvärsektoriellt 
genomförandeteam

% 20

Betyg från lokala aktörer avseende deras involvering i planering och beslutsfattande på 
den lokala nivån

% 20

Datum för godkännande av plan avseende en integrerad vision för staden Datum 20

I vilken utsträckning uppmuntrar den lokala myndigheten samarbete med andra           
myndigheter/kommuner 

Rutiner 20

Policies avseende vatteneffektivisering och vattenbehandling Antal 18

Policies för vatteneffektivisering och vattenbehandling Antal 18

Skuldtjänstkvot: andel skuldtjänstutgifter av inkomster för kommunen % 20

Vattenförbrukning Rutiner 6-8, 18, 23

Vattenkvalitet Rutiner 1, 5, 16

Vattenmätning Rutiner 2-4

Välmående Luftkvalitet inomhus Rutiner 1, 3-6

Tillgänglighet Rutiner 2, 5-8

Tabell 5 FÖRVALTNING/STYRNING: Sammanställning av indikatorer som identifierats i granskningen

Område Indikator Mäts genom/ Enhet Används 
i referenser

Affärsmöjligheter Affärsklimat Ease of Doing Business Index 15

Anställning Andel gröna jobb i ekonomin % 19

Andel med brist på sysselsättning (kvinnor 
och män i åldrarna 20-64 år) 

% 19

Genomsnittlig andel av arbetskraften med 
behörighetsgivande högre utbildning 

år/inv 19

Sysselsättningsgrad (kvinnor och män i 
åldrarna 20-64 år)

% (benchmark: 75%) 15, 17, 19, 22

Ekonomisk diversitet Andel arbetstillfällen inom olika  
sektorer 

% 20

Ekonomisk utveckling Ekonomisk utveckling BNP per capita 15

Nettoexport tillväxt (ökning av ett lands total 
export minus värdet av den total importen 
för samma år)

% 19

Utländska direktinvesteringar kapital/ intäkter (från listade UD* per år) 19

Årlig BNI* % 19

Årlig BNP* % 19

Migration Netto migration (invandring minus utvan-
dring) 

% 20

Transportinfrastruktur Järnvägsinfrastruktur Km räls/ land area 15

Andel av nät som är påverkat i rusningstrafik, 
andel timmar i kö/total timmar

% 15

Turism Flygplatser (betyg) 0-10 15

Internationella besökare per år Internationella besökare/ inv, år 15

Uppkoppling Andel av hushåll med tillgång till snabb 
bredbandsuppkoppling

% 12, 15

Betydelse i globala IT-nätverk Index poäng 15

Urban hållbarhet Andel arbetstillfällen inom olika sektorer % 20

Summa av individuella inkomster i staden 
minus staden budget underskott, miljökost-
nader samt skador från miljöutsläpp 

SEK/ inv, år 22

Tabell 5 EKONOMI: Sammanställning av ekonomiska indikatorer som identifierats i granskningen

*Begreppsförklaringar finns i Bilaga A
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*Bilaga A - Begreppsförklaringar

Äldrekvot  Procentuell andel av befolkningen som är 60 år eller äldre i
förhållande till den del av befolkningen som är mellan 20 och 59 år.

AMI Area Median Income.

BNI Bruttonationalinkomst.

BNP Bruttonationalprodukt.

CFC Chlorofluorocarbon.

Demografisk försörjningskvot Summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat 
med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige  
en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i  
de mest förvärvaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller  
äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för  
de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

Ginikoefficient En ekonomisk måttenhet på ojämlikheten. Måttet bygger på Lorenzkurvan och  
visar hur inkomsterna är fördelade i en viss population. Ginikoefficienten har ett  
värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt  
lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet.

PPD-index Predicted Percentage Dissatisfied anger en procentandel av människorna i den  
omgivningen som skulle vara missnöjda med det termiska klimatet. 
PPD-indexet kan inte bil lägre än fem procent.

RUFS   Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Simpson diversitetsindex Det mäter graden av koncentration när individer klassificeras i typer. 

UD Utländska direktinvesteringar.

26 27



26 27

*Bilaga A - Begreppsförklaringar

Äldrekvot  Procentuell andel av befolkningen som är 60 år eller äldre i
förhållande till den del av befolkningen som är mellan 20 och 59 år.

AMI Area Median Income.

BNI Bruttonationalinkomst.

BNP Bruttonationalprodukt.

CFC Chlorofluorocarbon.

Demografisk försörjningskvot Summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat 
med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige  
en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i  
de mest förvärvaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller  
äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för  
de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

Ginikoefficient En ekonomisk måttenhet på ojämlikheten. Måttet bygger på Lorenzkurvan och  
visar hur inkomsterna är fördelade i en viss population. Ginikoefficienten har ett  
värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt  
lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet.

PPD-index Predicted Percentage Dissatisfied anger en procentandel av människorna i den  
omgivningen som skulle vara missnöjda med det termiska klimatet. 
PPD-indexet kan inte bil lägre än fem procent.

RUFS   Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Simpson diversitetsindex Det mäter graden av koncentration när individer klassificeras i typer. 

UD Utländska direktinvesteringar.

26 27



28

OM IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut inom miljö och 
hållbarhet. Med Sveriges bredaste miljöprofil förenar vi tillämpad forskning 
och utveckling med en närasamverkan mellan näringsliv och det offentliga.
Vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande och våra 
konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund. IVL arbetar med tillämpad 
forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Vår forskning sker inom fyra temaområden:
•  Naturresurser, klimat och miljö
•  Hållbar stadsutveckling och transporter
•  Hållbar produktion och miljöteknik
•  Resurseffektiva kretslopp och 

konsumtion 




