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Inledning 
Vad är Citylab? 

Citylab är en verktygslåda som ger stöd till arbetet med hållbarhet genom 

stadsbyggnadsprocessens alla faser, från tidigt idé- och planeringsskede, genom 

genomförandet och in i förvaltningen, se Figur 1. Syftet är att skapa en gemensam 

process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling, där både nationella och 

internationella hållbarhetsmål omsätts till vad som är relevant för 

stadsutvecklingsprojekt i Sverige. För att stödja stadsutvecklingsprojekt och 

personerna engagerade i dessa består Citylab av flera guider, certifieringar, 

utbildningar och nätverk, se Figur 1. För mer information om Citylabs övriga delar se 

www.sgbc.se 

Syftet med Citylab certifiering av stadsdelar 

Citylab certifiering av stadsdelar fokuserar på stadsdelar i förvaltningsfasen av 

stadsbyggnadsprocessen, se Figur 1. Syftet med certifieringen är att utvärdera hur 

hållbar en stadsdel är med avseende på stadsutvecklingsfrågor. Med andra ord 

utvärderar indikatorerna som ingår i certifieringen hur väl en stadsdel presterar 

hållbarhetsmässigt. Certifieringen kan med fördel användas för att följa upp om åtgärder 

som implementerats i ett stadsutvecklingsprojekt givit tillräcklig effekt men också för 

att utvärdera hur hållbar en stadsdel är som varit i en förvaltningsfas under en längre 

tid eller som del av en nulägesbeskrivning inför kommande större renovering eller 

nybyggnation. Certifieringen kan användas oavsett om planeringen av stadsdelen 

certifierats enligt Citylab eller inte, och oavsett om stadsdelen är nybyggd eller inte. 

Figur 1. Citylabs olika delar ger verktyg för att arbeta med hållbarhets genom hela stadsbyggnadsprocessen. Längst 

till höger i bild, där utvecklingen av stadsdelen går in i en förvaltning används denna certifiering för att avgöra hur 

hållbar stadsdelen är. 
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Vad är en stadsdel? 
Certifieringssystemet är skapat för att utvärdera den typen av projekt som redan idag 

använder sig av Citylab i planeringsskedet. Detta betyder att urbana områden i såväl 

storstäder som i mindre tätorter ska kunna certifiera sig. För att få veta mer och hitta 

inspiration hos dessa pågående stadsutvecklingsprojekt som redan använder Citylab 

se www.sgbc.se. Vidare framgår i avsnittet Avgränsning av stadsdelen kraven för hur en 

stadsdel ska avgränsas inför en ansökan om certifiering. Vid frågor mejla 

citylab@sgbc.se 

Vad krävs för att bli certifierad och av vem? 

För att en stadsdel ska bli certifierad ställs två typer av krav. Dels finns det flera 

generella indikatorer som alla stadsdelar utvärderas emot och dels ska det för 

respektive stadsdel tas fram platsspecifika indikatorer. 

• Generella indikatorer fokuserar på hållbarhetsfrågor som är gemensamma över 

hela landet och där det är relevant att ange en kravnivå som alla certifierade 

stadsdelar ska klara av. Det finns dock ett par undantag där geografiska 

skillnader över landet ger olika kravnivåer för olika stadsdelar. Se avsnitt 

Generella indikatorer där krav och instruktioner för dessa indikatorer är 

beskrivna. 

• Platsspecifika indikatorer utvärderar istället hållbarhetsfrågor som är viktiga 

för den enskilda platsen och som inte är relevanta för eller inte går att jämföra 

mot andra stadsdelar. De platsspecifika indikatorerna ska på det sättet 

komplettera de generella indikatorerna med de hållbarhetsfrågor som är viktiga 

utifrån respektive plats specifika förutsättningar, behov och värden. Eftersom 

de platsspecifika indikatorerna kan vara väldigt olika mellan olika stadsdelar, 

fokuserar certifieringens krav på hur indikatorerna tas fram snarare än hur 

stadsdelen presterar enligt dem. Se avsnittet Platsspecifika indikatorer där krav 

och instruktioner för hur dessa ska tas fram är beskrivet. 

För att bli certifierad krävs dels att stadsdelen klarar alla generella indikatorer genom 

att uppnå den kravnivå som finns definierat för respektive generell indikator samt dels 

att det för stadsdelen har tagits fram platsspecifika indikatorer som stadsdelen sedan 

utvärderats emot. För att inte rangordna hållbarhetsfrågor utan visa på att en stadsdel 

behöver vara bra inom många olika frågor sätts inget samlat betyg. Varje certifierad 

stadsdel kan istället komma att få ett diagram i sitt certifieringsintyg som visar hur 

stadsdelen presterar för varje indikator, grupperat efter Citylabs övergripande 

hållbarhetsmål, se idéskiss hur detta skulle kunna se ut i Figur 2. 

Redovisad enligt Citylab, men inte certifierad 
En stadsdel som utvärderas enligt ovan men inte klarar alla bedömningskriterier för de 

generella indikatorerna blir ”redovisad enligt Citylab” istället för certifierad. Detta 

innebär att man kan kommunicera att hållbarhetsarbetet med stadsdelen använder 

http://www.sgbc.se/
mailto:citylab@sgbc.se


5 

 

 

Citylab för stadsdelar även om alla krav inte uppnås. Det kommer då för stadsdelen 

också tas fram ett diagram, se Figur 2, där det framgår för vilka generella indikatorer 

som stadsdelen uppnår kraven och för vilka som den inte klarar kraven för. En 

stadsdel som är ”redovisad enligt Citylab” kan sedan förbättras över tid med strävan 

om att bli certifierad. På detta sätt kan Citylab utgöra ett förbättringsverktyg genom att 

visa på stadsdelens prestation hållbarhetsmässigt och hur den utvecklas. 

Vem är certifieringen skapad för? 
Runt om i Sverige pågår idag många stadsutvecklingsprojekt där kommun, 

byggaktörer, fastighetsägare och andra intressenter arbetar tillsammans för att skapa 

hållbara stadsmiljöer. Det saknas dock idag ofta en uppföljning av hur hållbara resultat 

som uppnås, alltså vilka effekter som åtgärder för hållbarhet får i stadsdelen när den 

senare går in i en förvaltningsfas. Certifieringen är här tänkt att kunna utgöra en sådan 

uppföljning där certifieringens resultat, Figur 2, kan användas både för att kunna rikta 

förvaltningen mot rätt frågor och också för att skapa ett lärande inför utvecklingen av 

ytterligare stadsdelar på andra platser. Beroende på hur stadsutvecklingsprojektet varit 

organiserat kan det vara olika aktörer (kommun, byggföretag, fastighetsägare eller 

andra) som tar initiativ och driver en certifieringsansökan. Oftast krävs ett samarbete 

mellan dessa för att följa upp alla aspekter av hållbarheten i stadsdelen. 

Certifieringen riktar sig också till stadsdelar som varit i förvaltningsfasen en längre tid. 

Även i detta sammanhang kan man tänka sig att olika typer av aktörer tar initiativ till 

en certifiering. Detta eftersom en stadsdel kan ägas och förvaltas av flera aktörer som 

samverkar i olika typer av konstellationer. Ofta är kommunen en nyckelaktör som 

ägare av allmän plats men i vissa stadsdelar finns andra stora fastighetsägare som är 

minst lika viktiga. Det finns också exempel på hur fastighetsägare går ihop för att 

samverka kring en stadsdels utveckling genom gemensamma föreningar eller 

liknande. Denna certifiering riktar sig till alla dessa typer av målgrupper för att stödja 

aktörernas hållbarhetsarbete, deras samverkan kring hållbarhet och framförallt 

premiera de som lyckas skapa mer hållbara stadsdelar. Eftersom en enskild aktör 

sällan har full rådighet över alla hållbarhetsfrågor är just samverkan mellan de olika 

aktörerna avgörande för att uppnå hög hållbarhet och genom det lyckas med denna 

certifiering. Citylab certifiering av stadsdelar utgör ett viktigt stöd för en sådan 

samverkan genom att visa vilken effekt arbetet med hållbarhet får på stadsdelen.  
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När genomför man en certifiering och när ska den uppdateras? 

När i tid en certifiering genomförs kan skilja sig från stadsdel till stadsdel, från precis 

nybyggd till flera år efter första inflyttning. Hur nybyggd en stadsdel kan vara innan 

den kan utvärderas enligt denna certifiering styrs främst av att alla byggnaderna måste 

varit färdigställda så pass länge att det finns uppmätta värden av energianvändningen. 

Detta innebär att en stadsdel troligtvis är minst omkring två år. Certifieringen ska 

sedan uppdateras vart femte år för att behålla certifieringen, på det sättet säkerställs att 

förvaltningen fortsätter arbeta med hållbarheten i stadsdelen. Detta gäller även 

stadsdelar som är ”redovisade enligt Citylab”. Certifieringen ska genom detta vara en 

målnivå att sikta på vid såväl nybyggnation, upprustning och förtätning som för en 

aktiv förvaltning.  

Det är dock viktigt att se att denna certifiering inte ger en heltäckande bild av en 

stadsdel. Vid stora förändringar i en stadsdel finns det andra saker att ta reda på där 

certifieringen kan utgöra kärnan av ett större arbete. Detta kan till exempel handla om 

orsakerna till att stadsdelen presterar bra eller dåligt enligt indikatorerna.  

Certifieringsprocessen 
Certifieringsprocessen börjar med att kommunen, fastighetsägare eller annan aktör 

registrerar stadsdelen i SGBC:s ansökningsverktyg på www.sgbc.se. Vid registreringen 

granskar SGBC om avgränsningen av stadsdelen är gjord enligt kriterierna som anges 

under avsnittet Avgränsning av stadsdelen. När avgränsningen blir godkänd går man 

Figur 2. Certifieringen innehåller både generella indikatorer som gäller för alla stadsdelar och krav på hur platsspecifika 

indikatorer ska tas fram. Tillsammans kommer indikatorerna skapa ett diagram som visar hur stadsdelen presterar i 

enlighet med Citylabs övergripande hållbarhetsmål. I Figur 3 framgår hur indikatorerna kopplar till flera olika av 

Citylabs övergripande hållbarhetsmål samtidigt och därför återkommer under flera mål i diagrammet. Vissa 

övergripande hållbarhetsmål är uppdelade i fler indikatorer än andra hållbarhetsmål.  

http://www.sgbc.se/
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vidare i ansökningsverktyget och för in redovisningen för både de generella och 

platsspecifika indikatorerna. Redovisningen kan föras in successivt från att 

registreringen godkänns och tre år framåt. Efter tre år blir godkänd registrering ogiltig 

om den inte lämnats in. 

När redovisningen för ansökan är komplett lämnas den in för granskning. SGBC:s 

granskare går då igenom redovisningen, om redovisningen följer instruktionerna men 

inte uppnår bedömningskriterierna kan stadsdelen kommuniceras som ”redovisad 

enligt Citylab”. Om dessutom bedömningskriterierna uppfylls i stadsdelen blir 

stadsdelen ”certifierad”. Granskningen kan komma att innehålla ett platsbesök där 

granskarna och den som söker om certifiering tillsammans besöker stadsdelen för att 

verifiera den redovisning som lämnats in. 

När stadsdelens ansökan godkänns som ”redovisad enligt Citylab” eller certifierad 

skickas intyg ut till den som ansökt. Från intygets datum ska redovisningen 

uppdateras inom fem år för att stadsdelen ska behålla sin status. För vissa indikatorer 

kan det då räcka med att bevisa att läget är oförändrat, medan det för andra 

indikatorer behövs tas fram ny redovisning. 

Avgränsning av stadsdelen 

Exakt avgränsning och storlek på en stadsdel som ska certifieras, behöver hanteras för 

varje certifiering. Citylab sätter här inte upp några exakta gränser för hur stor eller liten 

en stadsdel ska vara utan listar följande kriterier som avgränsningen ska motiveras 

utifrån: 

• Alla indikatorer ska ha samma avgränsning. 

• Avgränsningen behöver inte nödvändigtvis följa administrativa gränser, till 

exempel en kommungräns. 

• Så långt det är möjligt ska avgränsningen följa topografi, urban utformning, 

kulturella benämningar av olika stadsdelar eller andra aspekter av stadsdelen 

som kan definiera naturliga/logiska gränser. Detta innebär till exempel att det 

är olämpligt att dra gränsen rakt genom en byggnad/kvarter. 

• Avgränsningen ska inte göras utifrån att exkludera sådant som kan bli 

problematiskt för att uppnå indikatorerna. Om det till exempel finns viktiga 

naturvärden i kanten på stadsdelen vilka kan påverkas av stadsdelens 

utveckling, ska dessa tas med innanför avgränsningen. 

• Avgränsningen bör innebära att stadsdelen som ansöker om certifiering 

innehåller 1 000-6 000 bostäder samt inkludera de utemiljöer som finns i 

anslutning till dessa bostäder. Stadsdelen kan även inkludera stora delar 

verksamheter, till exempel kontorsbyggnader. 
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Hur har certifieringssystemet tagits fram? 

Arbetet med att ta fram Citylab certifiering av stadsdelar har skett i ett projekt lett av 

Sweden Green Building Council (SGBC) och forskare på Kungliga Tekniska högskolan 

(KTH) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet har varit finansierat av 

forskningsrådet FORMAS samt SGBC. Dessutom har SGBCs medlemsorganisationer 

bidragit med värdefull tid genom att många personer involverats i hela processen 

genom intervjuer, workshops, arbetsgrupper och en referensgrupp kallad Citylabs 

operativa råd. Arbetet är en förlängning av utvecklingen av ”Citylab Guide – hållbar 

stadsutveckling i planeringsskedet”1, som även den tagits fram genom en bred involvering 

av SGBCs medlemsorganisationer och flera olika forskningsprojekt. 

I grunden för arbetet med Citylab certifiering av stadsdelar gjordes en 

sammanställning av mer än 1000 indikatorer som redan används i olika sammanhang 

för att mäta hållbarhet. Här ingick t ex Agenda 2030, Sveriges miljömål, kommunala 

mål för hållbarhet, genomförda uppföljningar av stadsutvecklingsprojekt och 

indikatorer som använts i olika forskningsprojekt. Detta var ett viktigt underlag för 

arbetet eftersom ambitionen har varit att Citylab ska stödja arbetet med internationella 

och nationella hållbarhetsmål samtidigt som det ska vara en självklar del av det arbete 

med hållbarhet som redan sker hos inblandade aktörer.  

Utmaningen i utvecklingsarbetet har varit att hitta en balans mellan de kvaliteter som 

certifieringen behöver besitta. Det är till exempel svårt att vara heltäckande i vilka 

hållbarhetsfrågor som ingår och samtidigt skapa en enkel och kostnadseffektiv 

certifiering. Det är också svårt att mäta de faktiska effekterna av stadsutvecklingen 

med avseende på hållbarhet utan att inblandade aktörer förlorar viss rådighet över 

certifieringens resultat, exempelvis på grund av människors beteende. Arbetet med 

certifieringen har därför präglats av en balansgång mellan dessa typer av frågor för att 

certifieringen ska mäta hållbarhet på ett vetenskapligt sätt, vara praktiskt tillämpbart 

och driva på en förändring.  
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Citylabs övergripande hållbarhetsmål 

Citylab har preciserat 10 övergripande hållbarhetsmål för hållbar stadsutveckling som 

definierar vad stadsutvecklingsprojekt ska sträva mot i sitt arbete med hållbarhet. 

Dessa hållbarhetsmål är därför centrala för de indikatorer som används för 

uppföljningen av stadsdelar. Det framgår också för varje generell indikator vilka av de 

övergripande hållbarhetsmålen som indikatorn syftar till att utvärdera stadsdelen mot. 

De övergripande hållbarhetsmålen är utvecklade med hänsyn till FN:s Globala mål för 

hållbar utveckling, Delegationen för hållbara städers dokument Femton hinder för 

hållbar stadsutveckling, Sveriges miljömål, Folkhälsopolitiska mål, samt Vision för 

Sverige 2025. 

God hälsa och välbefinnande   
Att skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för människor är en central 

fråga för hållbar samhällsutveckling. Folkhälsan påverkas av allt från individers egna 

val och levnadsvanor till strukturella faktorer såsom yttre miljöer och demokratiska 

rättigheter.2 

Jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning  

Ökade sociala klyftor är ohållbart ur ett etiskt, demokratiskt och samhällsekonomiskt 

perspektiv.3 Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för jämlikhet, jämställdhet 

och social sammanhållning med respekt för människans frihet och möjligheter. 

Delaktighet och inflytande  

Brist på möjlighet att påverka livsvillkoren har ett samband med hälsan. Därför är 

delaktighet och inflytande ett grundläggande villkor, som gäller alla med hänsyn till 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.4 

Trygg och säker livsmiljö  
Forskning visar entydigt att kvinnor i mycket högre grad än män upplever otrygghet 

när de vistas i det offentliga rummet, framför allt på kvällar och nätter.5 Hållbar 

stadsutveckling förutsätter en trygg och säker livsmiljö där boende, verksamma och 

besökare kan vistas på lika villkor. 

Goda försörjningsvillkor   

Hållbar stadsutveckling förutsätter goda försörjningsvillkor. Om människor saknar 

arbete och sysselsättning bidrar det inte bara till sämre livskvalitet för den enskilde 

utan också till social otrygghet och minskad sammanhållning i samhället i stort.6 

Attraktivt stadsliv 

Hållbar stadsutveckling handlar om att främja och skapa värden som bidrar till ett 

attraktivt stadsliv – en hållbar och mångfacetterad stad öppen för olika kulturer – som 

bidrar till städers ökade dragningskraft för boende, besökare, näringsliv och 

investerare. 
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Resurshushållning 

Resurshushållning innebär att användningen av energi, material och vatten minimeras, 

att resurserna används och återanvänds effektivt i kretslopp och att förnybara 

energislag och material väljs i första hand. Delad användning av resurser kan markant 

minska resursbehovet. 

Ingen negativ klimatpåverkan 

Koldioxid och andra växthusgaser från olika verksamheter gör att det globala klimatet 

förändras och blir varmare. Stadsutvecklingsprojekt bör ha som mål att minimera 

negativ klimatpåverkan, så att Sverige kan fasa ut sina nettoutsläpp av växthusgaser. 7 

Ingen negativ miljöpåverkan 
Ingen negativ miljöpåverkan är en central fråga, bl.a. för att undvika spridning av miljö- 

och hälsofarliga ämnen och att minska belastningen på ekosystemen. Minst lika viktigt 

är också att bevara och främja den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön, 

samt att människors aktiviteter medför ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. 

Resiliens och flexibilitet 

Den byggda och naturliga miljön måste kunna stå emot klimatförändringar och kunna 

anpassas till framtida ändrade behov. Resiliens och flexibilitet handlar om att städer ska 

kunna stå emot stress, förutsebara och oförutsedda förändringar. Påfrestningar kan 

vara avbrott i viktiga försörjningssystem, översvämningar, m.m. Flexibilitet innebär 

t.ex. möjlighet att förändra bebyggelsen för att möta det aktuella bostadsbehovet. 

Övergripande hållbarhetsmål och indikatorerna 

Indikatorerna som ingår i certifieringen syftar till att utvärdera hur väl stadsdelen 

uppnår de övergripande hållbarhetsmålen utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. De 

flesta av indikatorerna kopplar till flera olika övergripande hållbarhetsmål och 

utvärderar därför hållbarheten utifrån flera olika aspekter samtidigt. Detta är naturligt 

för hållbarhetsfrågor eftersom de alla hänger ihop och ofta är svåra att kategorisera på 

ett sätt som inte väcker diskussion. I Figur 3 sammanfattas vilka övergripande 

hållbarhetsmål som respektive indikator främst kopplar till, det finns dock fler mer 

vaga och indirekta kopplingar man kan motivera för. Mer detaljerade förklaringar till 

dessa kopplingar framgår sedan under respektive indikator. 
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Generella indikatorer 
1. Trygghet 

Syfte 

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

Övergripande hållbarhetsmål 

Att alla människor, oavsett könstillhörighet, känner trygghet i sin närmiljö är direkt 

kopplat till en jämlik, trygg och säker livsmiljö. Det är även en förutsättning för att 

skapa ett attraktivt stadsliv, samtidigt som det bidrar till människors hälsa och 

välbefinnande. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier  
1. Högst 25 % av stadsdelens boende uppger att de känner sig otrygga när de går 

ensamma på kvällen i stadsdelen.  

2. Högst 35 % av kvinnor respektive män uppger att de känner sig otrygga när de 

går ensamma på kvällen i stadsdelen. 

Instruktion   

Bedömningen ska baseras på svar från aktuella frågor i den enkät som presenteras 

under avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar alternativt likvärdiga frågor i 

annan enkät. I samma avsnitt framgår också vilka krav som ställs på 

enkätundersökningens genomförande. Frågorna handlar om hur trygg den boende 

känner sig när hen går ut ensam en sen kväll i stadsdelen.  Den andel som inte får 

överstiga 25 % respektive 35 % är de som svarar ”ganska otrygga”, ”mycket otrygga” 

samt de som uppger skälet ”känner mig otrygg” om varför de aldrig går ut ensamma 

sent på kvällen (fråga 6-7). 

Redovisning  
1. Sammanställning av enkätsvaren så att det tydligt framgår antal samt andel 

svarande per fråga och svarsalternativ.  

2. Summering av resultat så att det tydligt framgår om bedömningskriterierna är 

uppfyllda.    

3. Totalt antal inkomna svar för de frågor som gäller den här indikatorn, samt 

antal svar uppdelat per kön respektive ålderskategorierna 16-25 år, 26-65 år och 
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66-  år.  

4. Tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes.   

5. Organisation samt namn och titel på den som genomförde undersökningen. 

6. Kortfattad beskrivning av enkätens genomförande:  

a. Hur enkätfrågorna har distribuerats. 

b. Om, och i så fall motiv för och till vilka språk enkäten har översatts. 

7. Om andra frågor än de som framgår i avsnittet Enkät i Citylab certifiering av 
stadsdelar nyttjas för bedömning av indikatorn, skall dess formulering tydligt 

redovisas samt motiveras.   

Kommentar   
Frågan som används för indikatorn är samma som använts i flera andra 

undersökningar för att mäta (o)trygghet. Bland annat används frågan i Brås årliga 

Nationella Trygghetsundersökning (NTU).8  

Nivåerna i bedömningskriterierna har satts i förhållande till ett nationellt snitt och inte 

för att vara särskilt utmanande för de flesta stadsdelar, detta eftersom stadsbyggnad 

kan anses ha liten rådighet över frågan. Snittet är taget från de senaste 11 årens 

Nationella trygghetsundersökningar. Den totala andelen i riket som angett otrygghet 

enligt det aktuella måttet har legat mellan 21 och 28 % under denna period. Nivån för 

de respektive könsgrupperna tar även hänsyn till det faktum att kvinnor i högre grad 

än män generellt anger otrygghet. Det senaste resultatet bland kvinnor i NTU är att 36 

% av kvinnorna i riket känner sig otrygga.9 
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2. Tillit till grannskapet  

Syfte 

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

Övergripande hållbarhetsmål 

Att människor känner tillit till varandra i en stadsdel är viktigt för känslan av trygghet 

och social sammanhållning. Ett starkt socialt kapital bidrar även till social resiliens vid 

oväntade plötsliga händelser. I slutändan är det en förutsättning för delaktighet, god 

hälsa och välbefinnande. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljöpåverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterium 
1. Högst 10 % av stadsdelens boende uppger att de inte känner tillit till sitt 

grannskap, vare sig totalt eller bland kvinnor eller bland män.  

Instruktion   

Bedömningskriterierna innebär att varken 10 % av det totala antalet svarande eller 

10 % av de tillfrågade kvinnorna respektive männen får uppge att de inte känner tillit 

till sitt grannskap. 

Bedömningen ska baseras på svar från aktuell fråga i den enkät som presenteras under 

avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar alternativt likvärdiga frågor i annan 

enkät. I samma avsnitt framgår också vilka krav som ställs på enkätundersökningens 

genomförande. Frågan handlar om vilken tillit den boende känner till andra människor 

som bor i området. Den andelen svarande som inte får överstiga 

bedömningskriterierna är de som svarar “stämmer inte särskilt väl” samt “stämmer 

inte alls” på enkätfrågan. 

Redovisning   
1. Sammanställning av enkätsvaren så att det tydligt framgår antal samt andel 

svarande per fråga och svarsalternativ.  

2. Summering av resultat så att det tydligt framgår om bedömningskriterierna är 

uppfyllda.    

3. Totalt antal inkomna svar för de frågor som gäller den här indikatorn, samt 

antal svar uppdelat per kön respektive ålderskategorierna 16-25 år, 26-65 år och 

66-  år.  

4. Tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes.   
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5. Organisation samt namn och titel på den som genomförde undersökningen. 

6. Kortfattad beskrivning av enkätens genomförande:  

a. Hur enkätfrågorna har distribuerats. 

b. Om, och i så fall motiv för och till vilka språk enkäten har översatts. 

7. Om andra frågor än de som framgår i avsnittet Enkät i Citylab certifiering av 

stadsdelar nyttjas för bedömning av indikatorn, skall dess formulering tydligt 

redovisas samt motiveras.   

Kommentar   

Frågan som används för indikatorn är samma som används i flera andra 

undersökningar för att mäta tillit till sitt grannskap. Bland annat används frågan i 

Folkhälsoenkäten i Stockholms läns landsting.10 

Nivåerna i bedömningskriterierna har satts för att motsvara länssnittet från 

Folkhälsoenkäten 2014.11 Nivån är alltså satt för att inte vara särskilt utmanande för de 

flesta stadsdelar, detta eftersom stadsbyggnad kan anses ha liten rådighet över frågan.  
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3. Mötesplatser  

Syfte 

Syftet är att främja stadsdelar som erbjuder en mångfald av mötesplatser för olika 

personer, vid olika tidpunkter på dygnet och oavsett årstid.  

 Övergripande hållbarhetsmål 
En mångfald av mötesplatser är viktigt för att skapa ett jämlikt, attraktivt stadsliv som 

stärker den sociala sammanhållningen. Mötesplatser, särskilt i form av grönytor, är 

också viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Att mötesplatserna utvärderas 

genom dialogmetoder skapar delaktighet och inflytande. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 

1. Av stadsdelens totala yta är minst 15 % offentlig friyta.  

2. Av stadsdelens totala yta är minst 5 % offentlig grönyta. 

3. Stadsdelens offentliga och semi-offentliga mötesplatser är tillgängliga och för 

olika grupper av människor. Detta gäller både vid olika tider på dygnet och på 

året. 

Instruktion    
Indikatorns kvantitativa delar mäts genom kartanalys av stadsdelen (exempelvis av 

detaljplaner). Till offentlig friyta räknas parker, torg, gågator, trottoarer och liknande 

ytor utomhus som är för offentlig användning (alltså inte avsedda för exempelvis 

endast boende i visst hus). Till offentlig grönyta räknas ytor som park, olåsta 

innergårdar och liknande ytor som på präglas helt av vegetation och inte har hårdgjord 

mark. 

Indikatorns kvalitativa del utgår från Tabell 1 för att utvärdera vilka mötesplatser som 

finns, vilka målgrupper de når samt under vilken tid på dygnet och året de används. 

Mötesplats kan innebära många olika typer av platser, till exempel platser för social 

samvaro, motion eller rekreation. Utvärderingen av mötesplatserna ska göras i dialog 

med representanter från de olika målgrupperna som listas i Tabell 1. Här räcker det 

med mindre grupper eller ett fåtal intervjuer med personer från de olika 

ANGÅENDE PUNKT 3 OVAN: Om och i så fall vilket krav som ska ställas utifrån denna 

kvalitativa utvärdering är under fortsatt utredning genom t ex de betatest av 

certifieringssystem som kommer utföras under remisstiden. 
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målgrupperna, exempelvis kan en workshop göras i en skolklass för att få information 

från unga tjejer och killar om vilka platser de använder i stadsdelen. En 

sammanställning för alla målgrupper och mötesplatser i stadsdelen är det som lämnas 

in för ansökan om certifiering. Om viktiga mötesplatser för stadsdelen finns i 

närområdet (inom ca 1 km), utanför avgränsningen för stadsdelen som ansöker om 

certifiering, kan dessa inkluderas i tabellen om de markeras tydligt. Alla listade 

mötesplatser ska även prickas ut på en karta över stadsdelen, och dess direkta närhet.  

Som underlag för denna kvalitativa bedömning nyttjas också svaren från aktuell fråga i 

den enkät som presenteras under avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar. I 

samma avsnitt framgår också vilka krav som ställs på enkätundersökningens 
genomförande.  

 
Tabell 1. Tabell för att analysera och redovisa mångfalden av mötesplatser i stadsdelen. För varje ruta ska det uppges 

vilka mötesplatser som finns i stadsdelen. Om det exempelvis finns en lekplats utomhus som används av barn dagtid 

under både sommar och vinterhalvåret fylls tabellen i enligt ifyllt exempel i kursivt. Arbetet med att fylla i tabellen 

görs tillsammans med representanter från boende och verksamma i stadsdelen. 

Ange mötesplatser som finns utifrån när det kan användas och av vilka grupper av människor 

som de används:    
Inomhus  Utomhus  Kvällstid  Dagtid  Sommarhalvår  Vinterhalvår  

Barn    t ex 

Lekplats 1 
  t ex 

Lekplats 1 
t ex Lekplats 1 t ex Lekplats 1 

Unga              

Tjejer              

Killar              

Äldre              

Kvinnor              

Män              

Tillgänglig ur funktions-

hinderperspektiv?  

            

Främjas att olika 

målgrupper möts?  

            

 

Redovisning    
1. Karta där placering och storlek av offentliga friytor och grönytor framgår. 

2. Summering av storleken på offentliga friytor i förhållande till stadsdelens totala 

yta. 

3. Ifylld tabell som framgår av instruktioner ovan.  

4. Hur olika målgrupper för mötesplatser har involverats i processen att 

utvärdera stadsdelen utifrån tabellen. 

5. Organisation samt namn och titel på den som genomförde sammanställningen 

av indikatorn. 
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6. Karta där mötesplatser som redovisningen i tabellen hänvisar till är utpekade. 

7. Sammanställning av enkätsvaren så att det tydligt framgår antal samt andel 

svarande per fråga och svarsalternativ, Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar 

fördelat på kvinnor respektive män. 

Kommentar 

Indikatorns kvantitativa mått bygger på UN Habitats rekommendationer.12 

Mötesplatser i övrigt behöver utvärderas kvalitativt för att säkerställa att det finns en 

mångfald av mötesplatser i stadsdelen. Därför finns också en kvalitativ del med som 

ska bedömas. En mer exakt definierad kravnivå för detta kommer att utvecklas genom 

de betatest av certifieringssystemet som kommer ske under remisstiden.  
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4. Serviceutbud 

Syfte 

Syftet är att främja stadsdelar med tillgång till en basnivå av både offentlig och 

kommersiell service. 

Övergripande hållbarhetsmål 
En basnivå av både offentlig och kommersiell service är viktigt för att människor ska 

kunna få ett fungerande vardagsliv vilket möjliggör goda försörjningsvillkor och ett 

attraktivt stadsliv. En blandning av servicefunktioner är viktigt för jämlikheten, 

jämställdheten och den sociala sammanhållningen. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 

1. Förskolegårdar och grundskolegårdarna i stadsdelen omfattar minst 30m2 per 

barn.  

2. Stadsdelen innehåller en basnivå av olika former av offentlig och kommersiell 

service. 

Instruktion    
Indikatorns kvantitativa del mäts genom kartanalys av stadsdelen (exempelvis av 

detaljplaner) och en beräkning av antalet barn på respektive förskola och skola som 

finns hos kommun. Alla förskolor och grundskolor i stadsdelen ska ingå, oavsett om 

skolans huvudman är kommun eller inte. Om stadsdelen inte har någon förskola eller 

skola kan man bortse från denna del av indikatorn. 

Indikatorns andra, kvalitativa, del utgår från Tabell 2 för att utvärdera vilken offentlig 

och kommersiell service som finns att ta del av i stadsdelen. Om viktig service för 

stadsdelen finns i närområdet (inom ca 1 km), utanför avgränsningen för stadsdelen 

som ansöker om certifiering, kan dessa inkluderas i tabellen om de markeras tydligt. 

All service som anges i tabellen ska också pekas ut på karta över stadsdelen, och dess 

direkta närhet. 

 

ANGÅENDE PUNKT 2 OVAN: Om och i så fall vilket krav som ska ställas utifrån denna 

kvalitativa utvärdering under fortsatt utredning genom t ex de betatest som kommer 

utföras under remisstiden. 
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Som underlag för denna kvalitativa bedömning nyttjas också svaren från aktuell fråga i 

den enkät som presenteras under avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar. I 

samma avsnitt framgår också vilka krav som ställs på enkätundersökningens 

genomförande. 

Tabell 2. För utvärdering av vilken offentlig och kommersiell service som finns i stadsdelen. 

Finns följande typ av service?  

 Kultur Idrott Förskola Skola Vård Bibliotek 

Skriv kort vilken service 

(verksamhet) som finns 

inom dessa kategorier. 

            

Tillgänglig ur funktions-

hinderperspektiv? 

      

Öppettider    

Finns följande typ av service?  

 
Matvarubutik 

Restaurang/ 

Café 

Paket/Post- 

ombud 
Apotek 

Eget 

tillägg 

Skriv kort vilken service 

(verksamhet) som finns 

inom dessa kategorier. 

     

Tillgänglig ur funktions-

hinderperspektiv? 

     

Öppettider      

Redovisning    
1. Karta där placering och storlek på eventuella grundskolegårdar och 

förskolegårdar framgår. 

2. Antal elever på respektive eventuell skola och förskola.   

3. Ifylld tabell som framgår av instruktioner ovan.  

4. Organisation samt namn och titel på den som genomförde sammanställningen 

av indikatorn.  

5. Karta där servicefunktioner som redovisningen i tabellen hänvisar till är 

utpekade. 

6. Sammanställning av enkätsvaren så att det tydligt framgår antal samt andel 

svarande per fråga och svarsalternativ, fördelat på kvinnor respektive män.  

Kommentar  

Indikatorns kvantitativa mått bygger på Boverkets rekommendationer.13 

Service i övrigt behöver utvärderas kvalitativt för att säkerställa att det finns en 

basnivå av service tillgängligt i stadsdelen. Därför finns också en kvalitativ del med 

som ska bedömas. En mer exakt definierad kravnivå för detta kommer att utvecklas 

genom de betatest av certifieringssystemet som kommer ske under remisstiden.   
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5. Blandning av bostäder 

Syfte 

Syftet är att främja stadsdelar som motverkar segregation genom att erbjuda en 

mångfald av bostäder. 

Övergripande hållbarhetsmål 
Stadsdelar som erbjuder en mångfald av bostäder motverkar segregation och främjar 

därmed jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning. Tillgång till prisrimliga 

bostäder främjar även goda försörjningsvillkor och ökad trygghet för de boende. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 

Stadsdelens bostäder utgörs av:   

1. Minst 10 % med 1 rum och kök 

2. Minst 20 % med 2 rum och kök 

3. Minst 20 % med 3 rum och kök eller mer 

4. Minst 25 % bostadsrätter och/eller äganderätter 

5. Minst 25 % hyresrätter 

6. Minst 12,5 % hyresrätter vars hyra motsvarar högst följande andel av snitthyran 

för nyproducerade hyresbostäder i Sverige:  

a. 85 % i Stor-Stockholm 

b. 80 % i Stor-Göteborg 

c. 75 % i kommuner med mer än 75 000 invånare 

d. 60 % i kommuner med mindre än 75 000 invånare 

7. Minst 2,5 % hyresrätter med en hyra på högst 950kr/m2, år  

(justeras enligt KPI från 2018). 

Instruktion    
Uppgifterna om fördelningen av bostadsstorlekar tas förslagsvis fram genom 

lägenhetsregistret, ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret 

förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån 

(SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande 

hushålls-, boende- och bostadsstatistik. Det ska säkerställas att statistiken är 

uppdaterad och aktuell, exempelvis om nya byggnader är inkluderade. 
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Kraven på att en stadsdel har en viss andel bostäder som har en lägre hyra relateras till 

statistik om snitt för nyproducerade hyreslägenheter i Sverige som kan hämtas från 

SCB.14 Senaste statistiken som finns tillgänglig vid registrering av stadsdelens 

certifieringsansökan gäller. Skillnaderna i krav mellan olika kommuner och 

storstadsregioner har satts för att ta hänsyn till olikheter i snitthyran för 

nyproducerade bostäder. Kraven om prisnivåer ska vara öppna för innovativa 

affärsmodeller, exempelvis alternativa upplåtelseformer. Även om utgångspunkten i 

kraven är att dessa bostäder utgörs av hyreslägenheter, kan därför alternativa 

lösningar godkändas. För att få en sådan lösning godkänd skickas fråga till 

citylab@sgbc.se. En alternativ lösning ska innebära motsvarande månadskostnad för 

boendet som i kraven ovan, utan att större insats krävs. Alltså godkänns inte vanliga 

bostadsrätter eller äganderätter trots att månadskostnaden, inklusive ränta för lån, kan 

vara låg. Kravet om högst 950kr/m2, år räknas upp enligt konsumentprisindex från 

2018. 

Redovisning     
1. Andel och antal bostäder med 

a. 1 rum 

b. 2 rum  

c. 3 eller fler rum. 

2. Andel och antal bostäder för upplåtelseformerna: 

a. Hyresrätter (allmännytta och privata hyresvärdar) 

b. Bostadsrätter och äganderätter 

3. Andel och antal bostäder med hyra som motsvarar kraven i indikatorn samt var 

dessa finns i stadsdelen. 

4. Information om registerdatat utifrån källa, vilket årtal som avses etc.   

5. Hur det säkerställts att även de mest nytillkomna bostadshusen ingår i 

statistiken. 

6. Organisation samt namn och titel på den som genomförde sammanställningen 

för indikatorn. 

Kommentar  

Kravnivån för fördelningen av antalet rum tar sin utgångspunkt i hur fördelningen ser 

ut i flerbostadshus i de tre storstadsregionerna, där andelen ettor är 20 %, tvåor är 35 % 

och treor utgör knappt 30 % av beståndet. I Stockholm stad var 2017-12-

31 fördelningen 16 % ettor, 33 % tvåor och 27 % treor. 15 På detta sätt styr indikatorn 

mot att fördelningen som finns idag ska speglas i respektive stadsdel och på så sätt 

motverka fortsatt segregering. 

Nivåerna för upplåtelseformer har satts med utgångspunkt i UN Habitat, som 

rekommenderar att ingen upplåtelseform ska överstiga 50 % av den totala boytan. Att 

kräva exakt lika har dock inte ansetts möjligt eller relevant. Kravnivåerna bygger 

därför även på fördelningen av upplåtelseformer i Sverige 2017, där andelen 

hyresrätter utgjorde 30 %, bostadsrätter 22 % och äganderätter 41 %. Fördelningen i 

mailto:citylab@sgbc.se
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flerbostadshus är i riket 60 % hyresrätter och 40 % bostadsrätter. Med ambitionen att 

tillåta skillnader mellan stadsdelar men ändå kräva en viss blandning för att motverka 

segregation, har kravnivån satts till det som anges ovan. 

Nivåerna för priset på bostäder är satta för att säkerställa att bostäderna kan efterfrågas 

av fler än den rikare delen av befolkningen. Ena kravet motsvarar 75 % av medelhyran 

för nyproduktion i Sverige, med hänsyn tagen till skillnader i olika städer. Detta 

innebär en väldigt låg hyra för nyproduktion men som kan skapa incitament till att 

hitta alternativa affärsmodeller. Alternativt tas befintliga bostadshus med i 

avgränsningen av stadsdelen som ska certifieras. Hänsyn har tagits till skillnader för 

hyran i nyproduktion mellan olika typer av städer och kommuner 2017. Kraven 

refererar till Sverigesnittet för att följa prisutvecklingen över tid utan att texten i kravet 

behöver ändras. Bedömningskriteriet om 950kr/m2, år är uträknat med utgångspunkt 

från en lägenhet på 65m2 och där en person med inkomst motsvarande tionde 

percentilen och med ett barn (och därför även barnbidrag) ska kunna betala hyran utan 

att lägga mer än 30 % av sin disponibla inkomst på hyran. Detta är en mer utmanande 

nivå men är satt utifrån att personer med denna inkomst också ska ha möjlighet att bo i 

området för att inte skapa ytterligare segregerade städer.  
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6. Ljudmiljö 

Syfte 

Syftet är att främja stadsdelar med en god ljudmiljö. 

Övergripande hållbarhetsmål 

En närmiljö med låga bullernivåer är viktigt för människors hälsa och välbefinnande.   

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 
1. Alla bostäder har minst hälften av bostadsrummen vända mot fasad högst 55 

dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus.  

2. Uteplatser (inkl. balkong) i anslutning till fasad har högst 50 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Om bostad har 

tillgång till flera uteplatser i anslutning till byggnaden (t ex balkong och 

gemensam uteplats på innergård) räcker det att en av dessa uppfyller kraven. 

Instruktion 
I det flesta fall kan man utgå ifrån att det främst är trafik som utgör bullerkällan. 

Instruktionen nedan om beräkning utgår därför från detta. Om andra bullerkällor finns 

ska dock dessa redovisas och även beräknas om de riskerar att överskrida nivåerna 

ovan. Beräkning respektive mätning av industri- eller annat verksamhetsbuller ska 

följa gällande praxis för aktuell verksamhet. 

När trafik är främsta bullerkällan kan redovisningen bygga på schablonberäkning eller 

modellberäkning.  

SCHABLONBERÄKNING 

Schablonberäkning kan användas om stadsdelens betydande bullerkälla utgörs av en 

(1) väg. För detta används Boverket och SKLs skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”16. 

Observera att om det finns flera bullerkällor (t ex flera vägar eller både väg och 

spårtrafik) behöver en mer utförlig beräkning göras.  

MODELLBERÄKNING 

Modellberäkning används när stadsdelen har flera bullerkällor eller om ovan metoder 

visar på ljudnivåer som är samma eller högre än kravnivåerna. Modellberäkning ska 

utföras eller granskas av en person med dokumenterad utbildning och minst 5 års 

erfarenhet inom området. 
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Samnordiska beräkningsmodellerna för trafikbuller ska användas.17 Vid flera 

trafikbullerkällor ska alla källor beaktas och ett sammanvägt ekvivalentnivåvärde för 

allt trafikbuller redovisas. Flygbuller redovisas alltid separat.  

 

Bullervärden ska beräknas vid byggnaders fasader (för varje våningsplan) och vid en 

eventuell uteplats (1,5 meters höjd).  

 

För beräkning av maximalnivå vid uteplats vid vägar med upp till 100 tunga fordon 

per dygn, ska maximal ljudnivå från personbilar användas. För vägar med mer än 100 

tunga fordon per dygn ska den maximala ljudnivån från tunga fordon användas. Den 

tågtyp som vid aktuell sträcka ger den sjätte högsta maximalnivån under maxtimme 

mellan kl. 06.00 – 22.00 används. 

Krav på indata och inställningar vid beräkning 

Trafikmängd inkl. 

dygnsfördelning. 

Årsdygnstrafik används som indata. För schablonberäkning 

av dygnsfördelning används 70/20/10 % för dag/kväll/natt. 

Trafikmängdsdata för statliga vägar erhålls från Trafikverket.  

Trafikmängdsdata för kommunala vägar hämtas från 

kommunens statistik. Observera att statistiken måste gälla 

aktuell urban utformning inom och kring stadsdelen (efter 

eventuella förändringar, så som nya byggnader). För 

nybyggda stadsdelar kan detta innebära att kompletterande 

mätningar kan behöva göras.  

Andel tung 

trafik/busstrafik 

Om kunskap om andel tung trafik saknas kan följande 

schablonvärde användas: 10 % tung trafik på motorväg, 5 % 

på riksväg och huvudled i tätort samt 1 % på mindre gata. 

Bussar i linjetrafik hanteras separat så långt som möjligt 

enligt gällande tidtabeller. 

Spårtrafik Antal tåg per dygn och tåglängd fördelat på förekommande 

tågtyper samt hastighet hämtas från infrastrukturhållaren. 

Hastighet Skyltad hastighet eller uppmätt verklig hastighet kan 

användas. 

Vägbeläggning Schablon kan användas men det ska beaktas om det i 

verkligheten är lågbullrande beläggningar (t ex asfalt) eller 

högbullrande (t ex gatsten).  

Kartunderlag Höjdprecision på 0,5m eller mindre. Byggnadsmått tas från 

byggnadsritningar, mätning (t ex laserskanning) eller skattas 

(2,8 meter per våning plus 2m för takkonstruktion). 

Bullerskärmars verkliga mått ska användas. 
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Övriga inställningar Bullerkällor inom 300 meter från respektive byggnad ska 

inkluderas i beräkningen. 

Accelerationer, dubbdäck, våta vägbanor, vägytans ålder 

behöver inte inkluderas i beräkningen.  

 

Om beräkningar har gjorts som en del av planeringen av nya eller nyligen förändrade 

stadsdelar kan dessa beräkningar användas om det kan visas att indata stämmer med 

den fysiska verkligheten så pass väl att det kan antas att en ny beräkning skulle ge 

samma resultat. 

Redovisning 

Oavsett vilken av metoderna som beskrivs under instruktioner som tillämpas ska 

följande redovisas: 

1. Karta över stadsdelen där ljudnivåer för fasader och uteplatser framgår. 5dbA-

intervall används med kraven för indikatorn som utgångspunkt. 

2. Kort redogörelse över alla bullerkällor för stadsdelen. 

3. Om industribuller beräknas ska redovisning och motivering till antaganden och 

beräkningsförutsättningar anges. 

4. Avstånd till bullerkällor. 

5. Indata för bullerkartläggningar och eventuella beräkningar. Indatas 

överenstämmelse med verkligheten ska styrkas. Särskilt ska aktualiteten för 

trafikmängdsdata styrkas. 

6. Organisation samt namn, titel och CV på den som genomförde 

modellberäkningen. 

7. Beskrivning av antaganden och förenklingar som gjorts i beräkningarna inkl. 

motivering. 

Kommentar 

Det råder ingen samstämmighet kring vilka krav som anses rimligt att ställa angående 

bullernivåer i stadsmiljöer.18 Senaste lagändringar om att tillåta högre bullernivåer har 

också mötts av kritik. Därför hänvisar Citylab till tidigare riktvärden som många 

stadsdelar redan är planerade efter. Mätning som metod har ansetts för kostsam och 

inte tillräckligt tillförlitlig i jämförelse med modellering eftersom bullernivåer vid 

mätning till stor del kan bero exempelvis vädret.19 Därför viktigt att det säkerställs att 

indata, särskilt trafikmängd, stämmer mellan modell och verklighet. Kraven på 

modellberäkningen följer i stort rekommendationer från Boverket. 20     
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7. Luftkvalitet 

Syfte  

Syftet med indikatorn är att främja stadsdelar med god luftkvalitet. 

Övergripande hållbarhetsmål 

Frisk luft, med låga halter av föroreningar, är viktigt för människors hälsa och 

välbefinnande. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier  

Luften inom stadsdelen ska inte överskrida följande gränsnivåer:  

1. Kvävedioxid, timmedelvärde på mer än 60 µg/m3 får ske högst 175 gånger/år. 

2. Kvävedioxid, årsmedelvärde på 40 µg/m3  eller lägre 

3. Partiklar PM10, dygnsmedelvärde på mer än 30 µg/m3 får ske högst 35 gånger/år. 

4. Partiklar PM10, årsmedelvärde på 40 µg/m3 eller lägre 

Instruktion 
I de flesta fall kan man utgå ifrån att det främst är trafik som utgör källan till ovan 

luftföroreningar i en stad. Instruktionen nedan om beräkning utgår därför från detta. 

Utgångspunkten för redovisning av indikatorn är en modellberäkning av nivåerna för 

respektive förorening. En enklare metod, så kallad objektiv skattning, kan användas 

om den visar på en tillräcklig säkerhetsmarginal till kravnivån. 

OBJEKTIV SKATTNING 

Objektiv skattning görs med SMHI:s Verktyg för objektiv skattning med 

spridningsmodellering (VOSS).21 Används denna metod ska beräkning göras för minst 

20 % av antalet gator i stadsdelen. De gator som väljs ut ska vara de som kan anses ha 

störst risk för höga halter. Tänk på att stora trafikflöden, trånga gaturum, högre 

bebyggelse och långa kvarter ger högre halter än små trafikflöden, breda gaturum, 

lägre bebyggelse och korta kvarter. Indata ska vara från aktuell statistik som utgått 

från aktuell urban utformning (efter ändringar så som nya byggnader). Se även nedan 

för krav på indata.  

Eftersom metoden har en större osäkerhet krävs en säkerhetsmarginal till indikatorns 

krav. Detta ger att verktyget ska visa att alla gator i stadsdelen ligger under 30 µg/m3 

som timmedelvärde (98-percentilen) och 20 µg/m3 som årsmedelvärde vad gäller  
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kvävedioxid, samt 15 µg/m3 som dygnsmedelvärde (90-percentilen) och 20 µg/m3 som 

årsmedelvärde för PM10.  

MODELLBERÄKNING 

Modellberäkning görs om objektiv skattning visar på halter utan tillräcklig 

säkerhetsmarginal till bedömningskriterierna. Modellberäkningen ska utföras eller 

granskas av en person med dokumenterad utbildning och minst 5 års erfarenhet inom 

området. Beräkningen ska omfatta alla gaturum inom stadsdelen och ingen väg får 

överskrida kravnivåerna för indikatorn.  

Beräkningsmodellen som används behöver uppfylla följande:  

• Vara konstruerad för att beräkna kvävedioxid och PM10. 

• Är tillämpbar och validerad för användning i Sverige. 

• Kan ge resultat för rätt tidsupplösning (timmedelvärde för kvävedioxid och 

dygnsmedelvärde för PM10). 

• Kan beräkna gaturum som rumslig skala. 

• Innehåller för platsen representativa meteorologiska data för ett meteorologiskt 

normalår. Viktigt att denna data är baserad på timvis tidsserie för den aktuella 

platsen. 

• Inkluderar för platsen representativa bakgrundshalter. 

• Inkluderar dammbildning från slitage av vägen och sandning (resuspension). 

Referenslaboratoriet för tätortsluft vid SMHI har listat kända modeller som kan 

användas.22 Observera att även om man väljer en modell från denna lista behöver det 

säkerställas att ovan kvaliteter är uppfyllda. 

Krav på indata 

Gaturum Byggnadsmått tas från byggnadsritningar, mätning (t ex laserskanning) 

eller skattas (2,8 meter per våning plus 2m för takkonstruktion).  

Övrig data för gaturum (t ex vägbredd, skyltad hastighet, antal körfält) 

hämtas från ritningar (relationshandling) och/eller platsbesök. 

Trafikflöden Alla vägar inom stadsdelen samt de vägar strax utanför som kan tänkas 

bidra till stadsdelens halter ska inkluderas. 

Årsdygnstrafik används som indata. Om timvis trafikvariation finns att 

tillgå från mätning vid liknande väg kan den variationen användas, 

skalad mot aktuell årsdygnstrafik. Om ingen sådan data finns, kan 

schabloner användas. Viktigt att hänsyn tas till ökade emissioner vid 

eventuella kösituationer.  

Trafikmängdsdata för statliga vägar kan erhållas från Trafikverkets 

”Nationell vägdatabas”.23 

Trafikmängdsdata för kommunala vägar hämtas från kommunens 

statistik. Observera att statistiken måste gälla aktuell urban 
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utformning inom och kring stadsdelen (efter eventuella förändringar, så 

som nya byggnader). För nybyggda stadsdelar kan detta innebära att 

kompletterande mätningar kan behöva göras. 

Andel tung trafik Om kunskap om faktisk andel tung trafik saknas används följande 

schablonvärde: 10 % tung trafik på motorväg, 5 % på riksväg och 

huvudled i tätort samt 1 % på mindre gata. Bussar i linjetrafik hanteras 

separat så långt som möjligt enligt gällande tidtabeller. 

Dubbdäcks-

användning 

Om dubbdäcksanvändningen är okänd kan resultatet från Trafikverkets 

senaste rapport över dubbdäcksanvändning användas för schabloner.24 

Sandning/saltning Kontrolleras hos aktuell kommunal förvaltning. 

Bakgrundshalter Ska inkluderas. 

 

Redovisning  
OBJEKTIV SKATTNING 

1. Karta över stadsdelen med gator som analyserats markerade.  

2. Motivering till utvalda gator. 

3. Resultat från webbverktyget i PDF-form. 

4. Källor till och motivering av aktualitet för indata. 

5. Organisation samt namn och titel på den som genomförde beräkningen. 

MODELLBERÄKNING 

6. Resultat av beräkningen som visar beräknade halter i stadsdelen, samt i karta 

var i stadsdelen beräkningarna gäller.  

7. Modell som använts. 

8. Indata som använts inkl. motivering av dess aktualitet. 

9. Redovisning och motivering för antaganden som gjorts och schabloner som 

använts. 

10. Organisation samt namn, titel och CV på den som genomförde/granskade 

modellberäkning. 

11. När beräkningen genomfördes. 

12. Redovisning av osäkerheter och eventuell validering av beräknade halter mot 

mätdata. 

Kommentar  
Nivåerna för timmedelvärde och dygnsmedelvärde motsvarar preciseringen av 

Sveriges miljömål25 medan årsmedelvärdena motsvarar miljökvalitetsnormerna26 för 

respektive förorening. Denna skillnad i ambitionsnivå finns för att årsmedelvärdet 

påverkas mer av halter i staden i övrigt (bakgrundshalter), medan medelvärden för 

kortare tider mer speglar utsläpp i själva stadsdelen.  
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Modellberäkning har valts som metod då den är mer kostnadseffektiv. Bra resultat vid 

mätning kräver att det sker under långa perioder, helst ett år.27 Kraven på indata följer i 

stort rekommendationer från SMHI.28 

Om det finns en modellvalideringsstudie mot mätning i samma stad bör eventuella 

större systematiska avvikelser korrigeras med en enkel biaskorrektion29. 

Observera att kvävedioxid och PM10 endast är två av flera luftföroreningar som ingår i 

Sveriges miljömål. Dessa två föroreningar har valts ut eftersom det oftast är de som har 

för höga halter30 men för vissa stadsdelar kan andra föroreningar också vara viktiga att 

följa upp. 
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8. Inomhusmiljö  

Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar med goda inomhusmiljöer samt kontroll på farliga 

ämnen.  

Övergripande hållbarhetsmål 
God inomhusmiljö är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. En begränsad 

användning av byggnadsmaterial innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen bidrar 

till en bättre inomhusmiljö samt minskad miljöpåverkan. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljöpåverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 
1. Minst 80 % av alla byggnader (räknat i uppvärmd area, Atemp) har en 

dokumenterat god inomhusmiljö.  

2. Minst 80 % av alla nya byggnader (räknat i uppvärmd area, Atemp) färdigställda 

efter 2020-01-01 har en dokumenterad kontroll av miljö- och hälsofarliga 

ämnen. 

Instruktion 

För att utvärdera inomhusmiljön samt kontrollera miljö- och hälsofarliga ämnen i 

stadsdelen kan tre olika tillvägagångssätt användas. En byggnad kan tillgodoräknas 

för indikatorn genom att något av dessa tillvägagångssätt tillämpas 1) certifiering, 2) 

tillsyn+loggbok eller 3) enkät+mätning+loggbok. Totalt ska tillräckligt många 

byggnader tillgodoräknas enligt de olika tillvägagångssätten så att minst 80 % av den 

totala byggnadsarean (Atemp) i stadsdelen uppnås. En stadsdel kan alltså få godkänt 

enligt indikatorn genom att till exempel 20 % av byggnaderna är certifierade, 20 % har 

genomgått tillsyn, 40 % har genomfört enkät och radonmätning med tillräckligt bra 

resultat samt att minst 80 % av de nya byggnaderna är antingen certifierade eller har 

loggbok. För respektive tillvägagångssätt gäller följande för att en byggnad ska kunna 

tillgodoräknas för indikatorn: 

CERTIFIERING 

Enklast är om byggnaderna i stadsdelen är miljöcertifierade. För att godkännas enligt 

denna indikator ska byggnaderna då vara certifierade enligt Miljöbyggnad klass Silver 

eller högre31, LEED Gold eller högre, BREEAM-SE Excellent eller högre, alternativt 

enligt Svanenmärkningen för byggnader. Observera att enligt bedömningskriterium 1 

om inomhusmiljön gäller att minst 80 % av alla byggnader är certifierade medan det för 
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bedömningskriterium 2 om miljö- och hälsofarliga ämnen gäller att 80 % av alla nya 

byggnader (färdigställda efter 2020-01-01) är certifierade. 

TILLSYN + LOGGBOK 

Ett annat tillvägagångssätt för att utvärdera bedömningskriterium 1 ovan om 

inomhusmiljö är att kommunen genomför tillsyn av fastighetsägarnas egenkontroll 

enligt Miljöbalken. För att tillgodoräkna en byggnad i denna indikator ska sådan 

tillsyn vara gjord de senaste tre åren samt visa att byggnadens inomhusmiljö gällande 

ljudmiljö, luftkvalitet, termiskt klimat, dagsljus och fukt följer lagstiftningen och 

allmänna råd enligt Boverket och Folkhälsomyndigheten. Uppmätta radonhalter ska 

dessutom ligga under 100 Bq/m3. De kommunala riktlinjer som finns för 

fastighetsägares egenkontroll skall följas alternativt, om sådana saknas, vägledning 

enligt Folkhälsomyndigheten.  

För att följa bedömningskriterium 2 ovan om miljö- och hälsofarliga ämnen 

kontrolleras även, vid tillsynen eller på annat sätt, att följande uppnås: 

• Loggbok finns enligt Boverkets förslag till dokumentationssystem för 

byggprodukter32.  

• Material och byggvaror får inte innehålla ämnen från kandidatförteckningen i 

REACH eller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens kriterier.  

• Sammanlagt minst 80 % av alla förskole-, grundskole- och 

gymnasieskolbyggnader saknar golvmattor med DEHP, alternativt enbart 

obefintliga eller låga värden av DEHP har uppmätts. 

ENKÄT + MÄTNING + LOGGBOK 

För byggnader, som varken är certifierade eller har haft tillsyn, kan enkätundersökning 

genomföras bland boende och bland personal i förskolor, grund- och gymnasieskolor. 

Dessutom ska då radonmätning genomföras. För detta tillvägagångssätt hanteras 

byggnaderna som grupp och inte varje byggnad för sig. Enkäten skickas därför till de 

som bor eller är verksamma i byggnader som inte använt ovan tillvägagångssätt. Inom 

den gruppen av byggnader som enkät skickas till ska sedan resultaten från 

enkätundersökningen visa att: 

• Minst 80 % anser att inomhusmiljön i byggnader i stadsdelen acceptabel eller 

bättre. 

• Minst 90 % anser att allergier inte förvärras vid vistelse i byggnaden, samt 

upplever inga hälsoproblem som beror på inomhusmiljön i byggnaden. 

I gruppen byggnader som utvärderas med enkät ska: 

• Minst 80 % av byggnaderna har uppmätta radonhalter under 100 Bq/m3. 

Aktuella enkätfrågor presenteras under avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar 

alternativt används likvärdiga frågor i annan enkät. I samma avsnitt framgår också 

vilka krav som ställs på enkätundersökningens genomförande. 
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För att följa bedömningskriteriet om miljö- och hälsofarliga ämnen kontrolleras även, 

vid tillsynen eller på annat sätt, att följande uppnås: 

• Loggbok finns enligt Boverkets förslag till dokumentationssystem för 

byggprodukter33.  

• Material och byggvaror får inte innehålla ämnen från kandidatförteckningen i 

REACH eller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens kriterier.  

• Sammanlagt minst 80 % av alla förskole-, grundskole- och 

gymnasieskolbyggnader (saknar golvmattor med DEHP alternativt enbart 

obefintliga eller låga värden av DEHP har uppmätts. 

Byggnader för vilka uppgifter inte tillhandahålls bedöms som att de inte klarar kraven. 

Uppgiften om Atemp inhämtas från indikatorn Byggnadernas energianvändning.  

Redovisning 

1. Summering av hur bedömningskriterierna uppfylls genom de olika 

tillvägagångssätten.    

CERTIFIERING 

2. Total Atemp i stadsdelens byggnader.  
3. Total Atemp i miljöcertifierade byggnader (enligt instruktionen ovan) i 

stadsdelen, samt fördelat på olika miljöcertifieringar och klasser för respektive 

miljöcertifiering.  
TILLSYN 

4. Total Atemp i byggnader för vilka tillsyn av egenkontroll genomförts och 

godkänts.   
5. Uppgift om:   

a. Vilka fastigheter som tillsyn genomförts för.  

b. Vad som kontrollerats. 
6. Total Atemp med uppmätta radonvärden. 

7. Total Atemp med radonvärden under 100 Bq/m3. 

ENKÄT 
8. Sammanställning av enkätsvaren så att det tydligt framgår antal samt andel 

svarande per fråga och svarsalternativ.  

9. Summering av resultat så att det tydligt framgår om bedömningskriterierna är 

uppfyllda.    

10. Totalt antal inkomna svar för de frågor som gäller den här indikatorn, samt 

antal svar uppdelat per kön respektive ålderskategorierna 16-25 år, 26-65 år och 

66-  år.  

11. Tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes.   

12. Organisation samt namn och titel på den som genomförde undersökningen. 

13. Kortfattad beskrivning av enkätens genomförande:  

a. Hur enkätfrågorna har distribuerats. 

b. Om, och i så fall motiv för och till vilka språk enkäten har översatts. 

14. Om andra frågor än de som framgår i avsnittet Enkät i Citylab certifiering av 
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stadsdelar nyttjas för bedömning av indikatorn, skall dess formulering tydligt 
redovisas samt motiveras. 

MÄTNING 

15. Total Atemp med uppmätta radonvärden. 
16. Total Atemp med radonvärden under 100 Bq/m3.   

LOGGBOK 

17. Total Atemp i stadsdelens nya byggnader.   
18. Total Atemp i byggnader med loggbok. 

19. Total Atemp som inte innehåller byggnadsmaterial med ämnen från 

kandidatförteckningen i REACH eller utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens kriterier. 

20. Atemp per skola i förskole-, grund- respektive gymnasieskolor. 

21. Lista på skolor som inte innehåller golvmattor med DEHP.  

Kommentar 
Ett antal av de viktigaste inomhusmiljörelaterade problemen i dagens stadsbyggnad 

och som tas upp i miljöcertifieringssystem för byggnader samt Miljöhälsorapport 2017 

prioriteras här.34 Ett sätt att hantera innemiljöområdet är att ställa krav på att 

byggnaderna i stadsdelen är miljöcertifierade, då de vanliga certifieringssystemen 

innehåller bedömning av de inomhusmiljörelaterade frågor som indikatorn omfattar. 

Då många byggnader inte är miljöcertifierade är en alternativ metod att använda 

Citylabs enkät i kombination med ett antal kriterier som rör miljö- och hälsofarliga 

ämnen i byggnader. De senare ligger i linje med kraven i Miljöbyggnad och 

Svanenmärkningen. Som alternativ metod anges också tillsyn enligt lagstiftningen om 

fastighetsägares egenkontroll i Miljöbalken då den handlar om just de frågor som 

indikatorn behandlar. Då sådan tillsyn inte sker regelmässigt, kan ett sådant 

“tillsynsprojekt” också nyttjas av en kommun för att bidra med underlag för 

indikatorns bedömning. 

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har förhållandevis stor tonvikt vid att 

certifiera hälsosam innemiljö. Kriterierna för brons för de relevanta indikatorerna kan 

ses som en grundläggande nivå som skall uppnås, varför en sammanvägd nivå av 

minst Silver för hela byggnaden därmed är tillräcklig. Utöver Miljöbyggnad Silver har 

vi också valt att godkänna de högsta klasserna i systemen BREEAM-SE och LEED samt 

Svanenmärkningen för att ge större handlingsutrymme åt de aktörer som har 

byggnader inom stadsdelen, även om kriterierna inte helt överensstämmer när det 

gäller nivåer eller behandlade delaspekter. Nackdelen är dock att olika system skiljer 

sig åt men ett sätt att se det är att skarpare krav på ett område i en märkning kan 

“kompensera” eventuellt svagare krav på annat delområde. Enbart de högsta klasserna 

enligt BREEAM-SE och LEED godkänns då dessa system har poängsystem där lägre 

klasser kan innebära att innemiljöfrågorna knappt behandlas alls. Slutligen skall sägas 

att Miljöbyggnad är det enda systemet som kräver uppföljning av prestandan i färdig 

byggnad, vilket är ansatsen i övriga indikatorer i Citylab för stadsdelar.  
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9. Hushållsavfall 

Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar med små avfallsvolymer och hög grad källsortering. 

 

Övergripande hållbarhetsmål 

Att minska mängden avfall, samt öka återanvändning och materialåtervinning av det 

avfall som ändå uppstår, är förutsättningar för god resurshushållning. Detta bidrar i 

sin tur till minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Bedömningskriterium 
1. Mängden restavfall från hushållen i stadsdelen är högst 2,1 kg per person och 

vecka. 

Instruktion 

Med ”restavfall från hushåll” menas det avfall som är kvar efter att t ex förpackningar, 

tidningspapper, matavfall och farligt avfall har sorterats ut. Avfall som lämnas vid 

återvinningscentral eller återvinningsstation räknas inte med för indikatorn. 

Mätningen för indikatorn görs enklast genom att använda fordon för upphämtning av 

restavfallet som kan väga avfallet i samband med att det hämtas upp. På detta sätt kan 

vanliga avfallshämtningen användas för att samla in data. 

Krav på underlaget för indikatorn 

• Avfall för minst tre veckor ska ingå i underlaget för indikatorn. Lika lång 

period används för alla hushåll men det måste inte gälla exakt samma 

period för alla.  

• Mätning av avfallet ska genomföras i oktober alternativt en annan för året 

representativ period utan t ex långhelger eller röda dagar.  

• Information om avfallets vikt ska hämtas från totalt minst 80 % av 

hushållen. Om olika byggnader har olika fastighetsnära sortering 

(exempelvis möjlighet till att sortera matavfall eller tidningspapper i 

byggnaders egna avfallsrum) ska fördelningen mellan byggnader med eller 

utan sådan sortering spegla urvalet av byggnader. 

 

• Urvalet av hushåll ska spegla fördelningen av upplåtelseformer och 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljöpåverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 



36 

 

 

bostadsstorlekar i stadsdelen, om viss skillnad uppstår justeras detta genom 

uppräkning av den kategori som är underrepresenterat. För att samla in 

data om upplåtelseformer, se indikatorn 5. Blandning av bostäder.   

Redovisning 
1. Kort beskrivning av mätningens genomförande för respektive 

avfallsentreprenör inkl. när den skett, vilka hushåll som ingått och hur data 

samlats in. 

2. Mätningens resultat i totala mängder och uträkning till uppdelning per person 

och vecka. 

3. Organisation samt namn och titel på den som genomförde sammanställningen 

för indikatorn. 

Kommentar 

Att indikatorn fokuserar på vikten på restavfallet möjliggör att utnyttja vågen som de 

flesta fordon som hämtar avfall har. Detta gör indikatorn enklare och billigare att mäta 

enligt än plockanalyser som annars kunde varit en mätmetod. Kravnivån för 

indikatorn motsvarar snittet för lägenheter i Sverige som har sortering av matavfall.35 

Detta innebär att möjligheten till sortering av matavfall många gånger är tillräckligt för 

att klara bedömningskriterierna så länge denna möjlighet används av de boende i 

större utsträckning än snittet i Sverige.   
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10. Resvanor 

Syfte  
Syftet är att främja stadsdelar där en hög andel av resorna sker med aktiv mobilitet och 

kollektivtrafik. 

Övergripande hållbarhetsmål 
Aktiv mobilitet är positivt för människors hälsa och välbefinnande. Resor med gång, 

cykel och kollektivtrafik är även mer resurssnåla, vilket i sin tur bidrar till lägre klimat- 

och miljöpåverkan. 
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Bedömningskriterier 
Andelen resor med hållbara färdsätt (uttryckt i personkilometer) gjorda inom Sverige 

av personer bosatta i stadsdelen är minst: 

… % för stadsdelar i kommungrupp A1 

… % för stadsdelar i kommungrupp A2 och B3 

… % för stadsdelar i kommungrupp B4, B5, C6 och C8 

… % för stadsdelar i kommungrupp C9  

Instruktion 

Underlag för indikatorn ska baseras på svar från aktuella frågor i den enkät som 

presenteras under avsnittet Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar, alternativt likvärdiga 

frågor i annan enkät eller annan typ av resvaneundersökning. I samma avsnitt framgår 

också vilka krav som ställs på enkätundersökningens genomförande. Det som skiljer 

från övriga delar av enkäten är att frågorna om resvanor ska ställas angående en viss 

”mätdag”, där varje person svarar om hur denne reste en på förhand bestämd dag. 

NIVÅER I BEDÖMNINGSKRITERIER: Nivåer kommer sättas för olika kommungrupper 

enligt Trafikanalys arbete med hur olika kommuner utifrån sina olika förutsättningar ska 

bidra till att hela landet totalt ska uppnå etappmålet inom Sveriges miljömål: ”Andelen 

persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 

år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, 

cykel- och kollektivtrafik”. Trafikanalys rapport: ”Uppföljning av andelen gång-, cykel- och 

kollektivtrafik” planeras publiceras i mitten eller slutet av april. 
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Olika personer svarar om olika dagar så att alla veckans dagar täcks in med en jämn 

fördelning av medverkande personer. För att undvika inverkan från vädret ska minst 

14 mätdagar ingå i undersökningen. 

De resor som ska ingå i resvaneundersökningen är förflyttningar som sker mellan 

platser där respondenten utför ärenden. Förflyttningar som sker utan ärende, t ex 

joggingtur, ingår inte i kravet för indikatorn. För respektive resa ska alla färdsätt anges 

samt sträckan för varje färdsätt. Om man cyklar till busshållplatsen, sedan åker buss 

och sedan går sista biten ska alltså sträckan för cykelturen, bussturen och gåturen 

anges separat. Sträckan för respektive färdsätt summeras från alla medverkande i 

undersökningen och anges sedan i personkm per dag. 

Nivån för bedömningskriteriet är olika för olika grupper av kommuner, 

gruppindelningen följer SKLs kommungruppsindelning som ser ut som följer:36 

A. Storstäder och storstadsnära kommuner 

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 

invånare i den största tätorten. 

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

B. Större städer och kommuner nära större stad 

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare 

i den största tätorten. 

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 

invånare i den största tätorten. 

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 

procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största 

tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två 

kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ 

hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet. 
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Redovisning  
1. Diagram över färdmedelsfördelningen angett i personkm/dag för respektive 

färdsätt inklusive sammanräkning av andelen resor som görs med gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

2. Veckor och dagar som ingår i undersökningen samt fördelningen av 

medverkande mellan dessa. 

3. Om undersökningen inte har gjorts i oktober ska motivering till valda dagar 

redovisas. Mätdagarnas representativitet för årsmedlet ska då styrkas. 

4. Totalt antal inkomna svar för de frågor som gäller den här indikatorn, samt 

antal svar uppdelat per kön respektive ålderskategorierna 16-25 år, 26-65 år och 

66-  år.  

5. Tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes.   

6. Organisation samt namn och titel på den som genomförde undersökningen. 

7. Kortfattad beskrivning av enkätens genomförande:  

a. Hur enkätfrågorna har distribuerats. 

b. Om, och i så fall motiv för och till vilka språk enkäten har översatts. 

8. Om andra frågor än de som framgår i avsnittet Enkät i Citylab certifiering av 

stadsdelar nyttjas för bedömning av indikatorn, skall dess formulering tydligt 

redovisas samt motiveras.   

Kommentar 
Kravnivån för indikatorn är satt utifrån Trafikanalys arbete med differentierade 

målnivåer för olika kommuner med avseende på etappmålet inom Sveriges miljömål 

”andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara minst 25 % 

2025, uttryckt i personkilometer”.37 Kravnivån i Citylab innebär alltså att målnivån som 

anges för 2025 ska uppnås redan nu. Olika kravnivåer för olika kommuner gör att alla, 

i såväl storstad som på små orter, måste jobba med att öka andel hållbara resor. Enkät 

valdes som metod eftersom det liknar den datainsamling som görs för den nationella 

statistiken som indikatorns upplägg och kravnivå bygger på.   

Enkätfrågorna är samma som används vid den nationella resvaneundersökningen som 

görs av Trafikanalys, och vilken också ligger till grund för Sveriges miljömål.38  
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11. Byggnaders energianvändning   

Syfte 

Syftet är att främja stadsdelar där byggnaderna har låg energianvändning.  

Övergripande hållbarhetsmål 

Att byggnader har en låg energianvändning innebär god resurshushållning samt lägre 

klimat- och miljöpåverkan. 
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Bedömningskriterium 

1. Minst 80 % av byggnaderna (räknat i byggnadsarea, Atemp) är 

lågenergibyggnader, vilket innebär energiklass B för nya byggnader 

(färdigställda 2020-01-01 eller senare) och energiklass C för befintliga 

byggnader.  

Instruktion 

Med byggnad avses de byggnader inom stadsdelen som omfattas av Lagen om 

energideklarationer.39   

Uppgifter om energiklass samt deklarerad Atemp ska tas från gällande 

energideklarationer för byggnaderna i stadsdelen som förslagsvis inhämtas från 

respektive fastighetsägare. Energideklarationer skall baseras på uppmätta värden, och 

inte beräkningar. Om det saknas sådan energideklaration kan uppmätta, 

normalårskorrigerade värden om köpt energi alternativt intyg om miljöcertifiering som 

styrker bedömningskriteriet, användas istället. 

Redovisning 

1. Sammanställning av energiklass, specifik energianvändning och Atemp per 

byggnad.    

2. Total Atemp i de byggnader som data tillhandahållits för.  

3. Total Atemp för alla byggnader i stadsdelen. 

4. Energideklarationer för enskilda byggnader, alternativt uppmätta värden av 

köpt energi enligt ovan, alternativt intyg på miljöcertifiering som styrker 

indikatorns bedömningskriterium, skall finnas dokumenterat och kunna 

redovisas vid stickprovskontroll.   

5. Organisation samt namn och titel på den som genomförde sammanställningen 

för indikatorn. 
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Kommentar 
Fokus för energianvändningen bör ligga på ett lågt energibehov. Att utvärdera 

klimatskalet för varje byggnad har dock inte setts som praktiskt genomförbart när en 

hel stadsdel ska bedömas, därför har energideklarationer valts som ett mer rationellt 

sätt att samla in underlag om energieffektivitet i byggnader.   

Kravnivån om energiklass C motsvarar lika med eller bättre än BBR-kraven då klassen 

enligt BED motsvarar 76 - 100 % av gällande BBR-krav vid tidpunkten då 

energideklarationen upprättades. Det innebär generellt att befintliga byggnader 

behöver ha vidtagit väsentliga energieffektiviseringsåtgärder för att klara kravet. 

Energiklass B (nya byggnader) motsvarar 51 - 75 % av gällande BBR-krav.   

Då BBR-krav samt Lagen om energideklarationer successivt förändras är det enklast att 

låta denna indikator kopplas till lagstiftningen. Det innebär att energiklasser i 

insamlade energideklarationer kommer att stå för olika nivåer av energianvändning 

samt vara satta utifrån en blandning av specifik energianvändning och primärenergital 

vilket kan te sig ologiskt. Sett till hela byggnadsbeståndet i en stadsdel innebär 

kopplingen till lagstiftningen dock att indikatorn över tid styr mot ökad 

energieffektivisering då energideklarationerna enbart är giltiga i 10 år.   
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12. Klimatpåverkan 

Syfte  

Syftet är att främja stadsdelar med kartlagd och låg klimatpåverkan.  

Övergripande hållbarhetsmål  

För att nå ett samhälle utan negativ klimatpåverkan krävs ett systematiskt arbete med 

att kartlägga och minimera växthusgasutsläpp, vilket i sin tur kräver en god 

resurshushållning. Minskning av klimatpåverkan bidrar också till att minska 

miljöpåverkan globalt. 

God hälsa och 

välbefinnande  

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning  

Delaktighet och 

inflytande  

Trygg och säker 

livsmiljö  

Goda 

försörjnings-

villkor  

Attraktivt 

stadsliv  

Resurs-

hushållning  

Ingen negativ 

klimat- 

påverkan  

Ingen negativ 

miljöpåverkan  

Resiliens och 

flexibilitet  

Bedömningskriterier 

1. Klimatpåverkan från byggskedet av nya bostadsbyggnader  

a. färdigställda efter 2020-01-01, är kartlagd för minst 80 % av bruttoarean. 

b. färdigställda efter 2022-01-01, är i genomsnitt mindre än 14 ton 

CO2e/boende. 

2. Klimatpåverkan från byggskedet av nya lokalbyggnader  

a. färdigställda efter 2020-01-01, är kartlagd för minst 80 % av bruttoarean. 

b. färdigställda efter 2022-01-01, är i genomsnitt mindre än 290 kg CO2e/m2 

bruttoarea.  

3. Klimatpåverkan från energianvändningen (exklusive hushållsel) vid drift av 

bostadsbyggnader understiger 250 kg CO2e/boende och år. 

4. Klimatpåverkan från energianvändningen (exklusive verksamhetsel) i 

lokalbyggnader understiger 6 kg CO2e/m2 Atemp och år. 

5. Klimatpåverkan (CO2e) från offentlig konsumtion i stadsdelen från följande 

poster är kartlagd:  

a. Livsmedel 

b. Verksamhetsel 

c. Drivmedel 

d. Kommunala infrastrukturinvesteringar färdigställda efter 2020-01-01. 

6. Klimatpåverkan (CO2e) från konsumtionsrelaterade utsläpp från stadsdelens 

invånare (privat konsumtion) är kartlagd och jämförd med det nationella 

genomsnittet. 
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Instruktion  
BYGGSKEDET 

Med byggnad avses de byggnader inom stadsdelen som omfattas av Lagen om 

energideklarationer. Med ny byggnad avses byggnader färdigställda 2020-01-01 eller 

senare.  

Beräkningen av klimatpåverkan från byggskedet görs enligt Boverkets förslag till 

klimatdeklaration av byggnader40 eller enligt certifieringssystemet Noll CO2:s 

indikatorer 2 och 341. Beräkningen genomförs förslagsvis av nuvarande fastighetsägare 

eller av den byggaktör som uppfört respektive byggnad. Om beräkningar 

inte tillhandahålls för några byggnader sätts en schablon om 400kg CO2e/m2 

bruttoarea. 

Total klimatpåverkan divideras sedan med antal boende i bostadsbyggnaderna 

respektive med bruttoarean för lokalbyggnaderna. Därefter räknas ett genomsnitt fram 

för ton CO2e/capita för alla nya bostadsbyggnader samt kg CO2e/bruttoarea för alla 

nya lokalbyggnader. 

Om data om bruttoarea saknas kan detta uppskattas utifrån exempelvis 

bygglovshandlingar, inlämnade energiberäkningar, GIS-data eller liknande som finns 

tillgängligt.   

DRIFT AV BYGGNADER 

Med byggnad avses här de byggnader inom stadsdelen som omfattas av Lagen om 

energideklarationer.  

För att beräkna klimatpåverkan från energianvändningen vid drift av byggnader 

multipliceras den totala specifika energianvändningen för ett helt år med 

emissionsfaktor (CO2e/kWh) för energin som används.  

Mängden specifik energianvändning fördelat på energibärare (fjärrvärme och el) per år 

och per byggnad tas från samma underlag som indikatorn 11. 

Byggnaders energianvändning.  

Emissionsfaktorn för el och fjärrvärme bestäms genom fyra steg. Först behöver 

respektive fastighetsägare ange uppgift om energileverantör. Därefter inhämtas mix av 

energikällor från aktuella energileverantörer för senaste kalenderåret. Emissionsfaktor 

för varje energikälla hämtas därefter från och beräknas enligt Naturvårdsverkets 

metod.42 För att sedan räkna fram emissionsfaktorer för el samt för den totala 

energimixen för fjärrvärme, gäller följande: 

• För beräkning av klimatpåverkan vid köp av förnybar el med 

ursprungsgarantier, får bara utsläppsreduktion tillgodoräknas till 80 %. 

Resterande 20 % räknas som nordisk elmix.  

• För beräkning av klimatpåverkan vid köp av tredjepartsgodkänd förnybar 

fjärrvärme, får bara utsläppsreduktion tillgodoräknas till 80 %. För resterande 

20 % används respektive fjärrvärmenäts aktuella mix av energikällor.  
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• För beräkning av el och fjärrvärmes klimatpåverkan vid samproduktion i 

kraftvärmeverk ska klimatpåverkan fördelas enligt Energimetoden.  

• Fossilt innehåll i avfall, till exempel plast, och torv som används som bränsle 

räknas som fossilt och utsläpp av växthusgaser ska allokeras till 

energiproduktionen.  

• Eventuell rökgaskondensering vid förbränning betraktas som en 

verkningsgradshöjande åtgärd och inte som tillvaratagande av spillvärme. 

• Om elleverantör är okänd antas nordisk elmix.  

Klimatpåverkan (CO2e/år) beräknas först per byggnad och summeras därefter för alla 

bostadsbyggnader respektive alla lokalbyggnader. Dessa totalsiffror divideras därefter 

med antalet invånare för bostadsbyggnader respektive med antal m2 Atemp för 

lokalbyggnader. Antalet invånare i stadsdelen hämtas från Folkbokföringsregistret. 

OFFENTLIG KONSUMTION  

Klimatpåverkan ska redovisas från offentlig konsumtion (det vill säga det som köps in 

av kommunal och kommunalt upphandlad verksamhet) gällande: livsmedel, 

verksamhetsel, drivmedel och kommunala infrastrukturinvesteringar, för senaste 

kalenderåret.    

För beräkning av klimatpåverkan från livsmedel ingår de livsmedel som konsumeras i 

de kommunala, respektive kommunalt upphandlade verksamheterna inom stadsdelen. 

Detta ska göras med ett livscykelperspektiv, exempelvis kan emissionsfaktorer från 

RISE Klimatdatabas för smartare matkonsumtion43 användas. Alternativt kan 

motsvarande beräkning göras för de livsmedelsrelaterade utsläppen för hela 

kommunen i kg CO2e och därefter divideras med antal kommuninvånare och sedan 

multipliceras med antalet invånare i stadsdelen.    

För elektricitet beräknas klimatpåverkan från verksamhetsel i kommunala, respektive 

kommunalt upphandlade verksamheter i stadsdelen. Beräkning sker enligt 

beskrivningen ovan som gäller elanvändning vid drift av byggnader.   

För drivmedel beräknas klimatpåverkan från transporter som genomförs av 

kommunala, respektive kommunalt upphandlade verksamheter i kommunen 

stadsdelen är belägen. Data hämtas från drivmedelleverantörer där både kvantiteten 

på de olika inköpta drivmedlen anges samt klimatpåverkan. Om informationen från 

klimatpåverkan inte anges i drivmedelleverantörens rapport ska emissionsfaktorer 

från Naturvårdsverket användas. Utsläpp beräknas först för hela kommunen i kg CO2e 

och divideras därefter med antal kommuninvånare och sedan multipliceras med 

antalet invånare i stadsdelen. 

För infrastrukturinvesteringar kan beräkning av klimatpåverkan göras med 

Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl.44 Beräkning ska göras för 

infrastrukturinvesteringar i området färdigställda 2020-01-01 eller senare.  
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PRIVAT KONSUMTION 

För att beräkna klimatpåverkan från privat konsumtion kan olika verktyg användas, 

till exempel IVL:s webbverktyg Klimatkontot45, SEI:s Min Klimatpåverkan46 eller 

Chalmers Svalna47. Om kommunen använder sig av något av dessa verktyg, eller 

liknande verktyg, för hela kommunen bör samma verktyg användas för stadsdelen. 

Detta görs som en del av enkäten vars instruktioner framgår i avsnittet Enkät i Citylab 

certifiering av stadsdelar. I samma avsnitt framgår också vilka krav som ställs på 

enkätundersökningens genomförande.  

Redovisning  

BYGGSKEDE 

1. Sammanställning över byggskedets klimatpåverkan (kg CO2e).  

2. Bruttoarea per ny byggnad (färdigställda efter 2020-01-01).  

3. Antal boende i respektive ny bostadsbyggnad (färdigställda efter 2022-01-01).  

4. Uträkning av snitt av byggskedets klimatpåverkan från nya bostads- respektive 

lokalbyggnader. 

5. Organisation samt namn och titel på den/de som genomförde 

sammanställningen av denna del av indikatorn 

DRIFT AV BYGGNADER 

6. Sammanställning av klimatpåverkan från drift av byggnader, specifik 

energianvändning, bruttoarea, Atemp samt energileverantörer per byggnad.   

7. Uträkning av snitt av klimatpåverkan från energianvändning för byggnaders 

drift.  

8. Underlag för energianvändning i enskilda byggnader samt använda 

emissionsfaktorer skall finnas dokumenterat och kunna redovisas vid 

stickprovskontroll. 

9. Organisation samt namn och titel på den/de som genomförde 

sammanställningen av denna del av indikatorn. 

OFFENTLIG KONSUMTION 

10. Energianvändning, emissionsfaktorer och uträknad klimatpåverkan från 

offentlig konsumtion (livsmedel, elektricitet, drivmedel samt 

infrastrukturinvesteringar) i stadsdelen. 

11. Organisation samt namn och titel på den/de som genomförde 

sammanställningen av denna del av indikatorn. 

PRIVAT KONSUMTION 

12. Sammanställning av enkätsvar angående klimatpåverkande utsläpp från privat 

konsumtion. 

13. Totalt antal inkomna enkätsvar för de frågor som gäller den här indikatorn, 

samt antal svar uppdelat per kön respektive ålderskategorierna 16-25 år, 26-65 

år och 66-  år.  

14. Tidpunkt då enkätundersökningen genomfördes.   

15. Organisation samt namn och titel på den som genomförde undersökningen. 

16. Kortfattad beskrivning av enkätens genomförande och sammanställning:  
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a. Hur enkätfrågorna har distribuerats. 

b. Om, och i så fall motiv för och till vilka språk enkäten har översatts. 

c. Vilket verktyg som använts för beräkning av klimatpåverkan i enkäten, 

samt länk till detta. 

17. Redovisning av genomsnittet för klimatpåverkande utsläpp från stadsdelens 

invånares privata konsumtion och jämförelse med det nationella genomsnittet. 

Kommentar   
För att begränsa arbetsinsatsen för redovisning ligger fokus i indikatorn på några 

dokumenterat viktiga poster, därför ingår inte kolinlagring i indikatorn. För en del 

bedömningskriterier anges kravnivåer medan andra endast kräver en kartläggning av 

utsläpp.  

Att kartlägga klimatpåverkan bidrar med ökad kunskap om vad som är stora och små 

utsläpp i en stadsdel och som därmed bör prioriteras att finna förbättringsåtgärder för.  

Nivåerna i bedömningskriterierna gällande byggskedets klimatpåverkan bygger på 

studier som genomförts av klimatpåverkan från olika byggsystem för flerbostadshus.48 

Följande antaganden har gjorts: 80 % av bostadsbyggnaderna och 20% av 

lokalbyggnaderna har garage, 75 % av stadsdelens bruttoarea har byggts med  utsläpp 

motsvarande ett flerbostadshus med platsgjuten betongstomme och lätta 

utfackningsväggar, samt 25 % har lägre utsläpp än vid byggnation av flerbostadshus 

med platsgjuten betongstomme och yttervägg kvarsittande form. Per capita-nivån är 

sedan beräknad med den genomsnittliga boarean i Sverige 2017, 41 m2/person 

(boarea).49 Den genomsnittliga nivån på byggskedets klimatpåverkan som föreslås här 

ligger i linje med kravnivån i certifieringssystemet NollCO2.  

Nivåerna för bedömningskriterierna gällande klimatpåverkan från energianvändning 

vid drift av byggnader utgår från en specifik energianvändning om 55 kWh/m2 Atemp 

och år samt nordisk elmix och svensk fjärrvärmemedel 201550, vilket ger cirka 6 kg 

CO2e/m2 Atemp och år. Per capita-nivån är sedan beräknad med den genomsnittliga 

boarean i Sverige 2017 enligt ovan. Beräkningsmetoder för klimatpåverkan från olika 

energislag bygger på Naturvårdsverket51 och certifieringssystemet NollCO2.52 
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13. Biologisk mångfald 

Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar där den biologiska mångfalden och naturvärden 

bibehålls och utvecklas ur ett ekosystemperspektiv. 

Övergripande hållbarhetsmål 
Att behålla och utveckla den biologiska mångfalden innebär att naturmiljön i 

stadsdelen inte påverkas negativt. Den biologiska mångfalden är också viktig för att 

ekosystemen, och i förlängningen samhället, ska vara resilient. Fler indirekta 

kopplingar till övergripande hållbarhetsmål kan finnas eftersom den biologiska 

mångfalden är en stödjande ekosystemtjänst. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 

1. Två naturvärdesinventeringar (enligt SS 199000:201453), med minst tre år 

mellan, visar att ytor med naturvärdesklass 1, 2 och 3 behållit sin klassning eller 

fått en högre klassning.  

 

2. Två analyser över grönstrukturen, inom och kring stadsdelen, med minst tre år 

mellan visar att stadsdelens ekologiska spridningssamband till och från 

omgivningen har behållits eller stärkts. 

Instruktion 

NATURVÄRDESINVENTERING (NVI) 

Utgångspunkten för krav gällande NVI är att det för stadsdelen finns en tidigare NVI 

gjord enligt svensk standard SS 199000:2014 att jämföra dagens naturvärden med. Om 

en tidigare NVI enligt SS 199000:2014 inte finns kan motsvarande kunskapsunderlag 

användas som jämförelse. Viktigt är dock att sådant underlag innehåller detaljerad 

information om både art- och biotopvärden i stadsdelen samt att den nya (uppföljande) 

inventeringen följer standarden. Om det varken finns en inventering enligt 

SS 199000:2014 eller motsvarande information tillhanda, kan stadsdelar färdigställda 

innan 2020-01-01 få godkänt genom att genomföra en första NVI enligt SS 199000:2014. 

Eftersom certifieringen ska förnyas över tid kommer utvecklingen för den biologiska 

mångfalden i stadsdelen då följas upp vid framtida 

NVI. 
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Tillfälligt lägre klassning där naturvärden sedan återskapats och klassning höjts igen 

påverkar inte möjligheten att klara bedömningskriterierna. 

Ytor som vid tidigare NVI haft klass 2 eller 3, och vars värden inte kan återskapas, kan 

istället kompenseras54 inom stadsdelen eller i närområdet. Kompensationen ska då 

innebära att ingen nettoförlust uppstår med hänsyn till ytans storlek, dess biologiska 

kvaliteter samt dess betydelse för ekologiska spridningssamband. Motivering av hur 

krav om ingen nettoförlust uppfyllts för stadsdelen ska göras av ekolog (se 

kunskapskrav i SS 199000:2014). 

SPRIDNINGSSAMBAND 

I avsaknad av tydlig standard för hur en analys av ekologiska spridningssamband ska 

göras finns det flera möjliga former för denna. Även analyser för större områden (upp 

till en hel kommun) kan användas. Det är dock viktigt att det just för den aktuella 

stadsdelen framgår vilka arter som sprids, mellan vilka geografiska områden samt vad 

i stadsdelens gröna struktur som gör att spridning kan ske.  

Jämförelsen mellan de två analyserna fokuserar sedan på om grönstrukturen fortsatt 

ger dessa arter, med sina specifika behov, samma eller bättre möjligheter att spridas 

mellan utpekade geografiska områden. Jämförelsen behöver inte ske för varje enskild 

art, utan några arter som är representativa för olika typer av behov i 

spridningssambanden kan väljas ut i jämförelsen. Analysen av spridningssamband och 

jämförelsen över tid ska göras av ekolog med minst 5 års erfarenhet inom området. 

Om det saknas en tidigare gjord analys av stadsdelens ekologiska spridningssamband 

med omgivningen kan stadsdelar färdigställda innan 2020-01-01 få godkänt genom att 

genomföra en första sådan analys. Eftersom certifieringen ska förnyas över tid kommer 

utvecklingen för spridningssambanden då följas upp genom framtida analyser. 

GENERELLT 

Om naturvärden och/eller ekologiska spridningssamband inom stadsdelen är 

uppenbart låga eller helt saknas kan enklare underlag med motivering användas för 

indikatorn. Motiveringen ska göras av en ekolog med dokumenterad utbildning och 

minst 5 års erfarenhet inom området. Ekologen ska då beskriva och motivera att det i 

stadsdelen inte finns spridningssamband respektive naturvärden att följa upp.  

Redovisning 
NATURVÄRDESINVENTERING (NVI) 

1. Rapport från båda genomförda NVI, eller motsvarande underlag enligt 

instruktion ovan, se vidare i standarden SS 199000:2014 för innehåll. 

2. Beskrivning och motivering, från ekolog, av eventuell kompensation som 

gjorts. 

3. Kommentar inklusive motivering från ekolog som genomfört den senare NVI 

om hur naturvärden för respektive klassat område har utvecklats mellan de två 

inventeringarna. 

4. Organisation samt namn, titel och CV på ekolog som genomförde analysen.  
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SPRIDNINGSSAMBAND 

5. Rapport från båda genomförda analyserna av ekologiska 

spridningssambanden. Detta inkluderar: 

a. arter som sprids 

b. mellan vilka geografiska områden sambanden finns 

c. vad i stadsdelens gröna struktur som gör att spridning kan ske 

d. karta där dessa samband framgår 

e. avgränsning av analyserna 

f. när analyserna gjorts 

6. Kommentar inklusive motivering från ekolog som genomfört den senare 

analysen av spridningssambanden om hur sambanden behållits eller förstärkts. 

mellan de två analyserna med utgångspunkt för några representativa arter. 

7. Organisation samt namn, titel och CV på ekolog som genomförde analysen.  

Kommentar 

Denna indikator är den enda av de generella indikatorerna som ser på vilken 

utveckling som skett över tid. Detta då det för biologisk mångfald inte är relevant att 

ställa krav på viss mängd arter i en stadsdel. Naturvärdesinventering används som 

metod eftersom det är en tillgänglig standardiserad metod för att göra denna typ av 

kvalitativ bedömning, vilket säkerställer att liknande bedömningar görs även om olika 

personer genomför olika inventeringar.  

För spridningssamband saknas dock standard för hur bedömningen ska ske, 

indikatorn pekar därför ut de viktigaste aspekterna en sådan bedömning ska ta hänsyn 

till.  

Kraven bygger till stor del på de krav som ställs i Citylabs certifiering av 

stadsutvecklingsprojekt och fungerar därför som en uppföljning av den planering som 

sker där. Genom att sätta ett datum för när det är möjligt att få godkänt genom att göra 

en första NVI, anger Citylab att från och med att denna certifiering publiceras är det 

inte ok att inte vara medveten om naturvärden vid ny-exploatering. 

Observera att även om naturvärden och spridningssamband saknas i stadsdelen bör 

analys göras för hur nya värden och samband kan skapas för att utveckla staden som 

helhet.   
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14. Dagvattenrening 

Syfte 
Syftet är att främja stadsdelar där dagvattnet inte förorenar recipienten. 

 

Övergripande hållbarhetsmål 
Rening av dagvatten bidrar till minskad miljöpåverkan och därigenom att kemisk och 

ekologisk status på vattendrag, sjöar och hav kan förbättras. Åtgärder för rening av 

dagvatten innebär ofta att översvämningsrisken minskar och därmed en ökad resiliens.  

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljöpåverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier 
1. Dagvatten som rinner över stadsdelens hårdgjorda ytor renas enligt de lokala 

krav som gällde vid byggnationen. 

Om lokala krav för rening av dagvatten saknas gäller att: 

2. Dagvatten som rinner över stadsdelens hårdgjorda ytor färdigställda efter  

2020-01-01 fördröjs och renas så att stadsdelen klarar av att magasinera minst 

5 mm nederbörd på ett sådant sätt att dagvattnet renas genom mer långtgående 

rening än sedimentation (t ex infiltration). 

Instruktion 

I första hand ska lokala krav på rening av dagvatten från respektive kommun följas. 

Sådana krav kan exempelvis gälla att viss mängd vatten ska renas eller att riktvärden 

för olika föroreningar efterlevs. Det behöver i redovisningen framgå både vad de 

lokala kraven är och hur det har säkerställts att kraven uppnås i stadsdelen. Hur 

efterlevnad av kraven ska styrkas styrs av hur kraven i kommunen är ställda. 

Magasinering och rening av dagvatten (i enlighet med punkt 2 ovan) kan ske genom 

olika åtgärder, exempelvis växtbäddar. Volymen vatten samt vilka ytor i stadsdelen 

vars vatten magasineras och renas genom respektive åtgärd beräknas och illustreras i 

karta över stadsdelen. Beräkningen ska utföras eller granskas av en person med 

dokumenterad utbildning och minst 5 års erfarenhet inom området  

Oavsett vilket av kraven ovan som tillämpas för indikatorn ska åtgärder som 

implementerats i stadsdelen för att rena dagvatten kontrolleras så att deras funktion i 

verkligheten (t ex storlek, placering och skick) kan antas motsvara det som krävs för att 
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uppnå kravet för indikatorn. Olika åtgärder kan behöva följas upp på olika sätt. Vissa 

åtgärder som planerats in på privat mark kan enskilda fastighetsägare välja att plocka 

bort eller kanske inte upprätthålla genom rätt underhåll. Dessa åtgärder behöver då 

undersökas med platsbesök eller datumangivna foton. Andra åtgärder som är svåra att 

följa upp genom platsbesök och inte riskerar att plötsligt plockas bort kan istället följas 

upp genom relationshandlingar. 

Om beräkningar genomförts tidigare, utifrån planerad markanvändning och 

byggnadsstruktur i stadsdelen, kan sådan användas om det kan styrkas att stadsdelen 

idag stämmer med de planer som den tidigare beräkningar bygger på. 

Redovisning 
LOKALA KRAV 

1. Lokala krav som gäller för stadsdelens rening av dagvatten.  

2. Beskrivning och motivering till hur de lokala kraven efterlevs. 

3. Organisation samt namn, titel och CV på person som genomförde 

modellberäkningar och eventuella fältbesök. 

5 MM MAGASINERING OCH RENING 

4. Beräkning över mängd vatten som ska kunna magasineras i stadsdelen samt 

fördelning av var dessa volymer magasineras och renas i stadsdelen. 

5. Illustration/karta över vilka hårdgjorda ytor som respektive anläggning för 

magasinering och rening ska ta hand om. 

6. Beskrivning och motivering av att åtgärder för rening av dagvatten uppnår 

tilltänkt funktion med avseende på t ex storlek, placering och skick, eller andra 

avgörande parametrar samt hur kontroll av detta har gått till. 

7. Organisation samt namn, titel och CV på person som genomförde 

modellberäkningar och eventuella fältbesök. 

Kommentar 
Hur kommuner ställer krav om rening av dagvatten skiljer sig åt eftersom det kan bero 

mycket på hur förorenat dagvattnet är samt hur känslig recipienten är.55 Därför är 

utgångspunkten att lokala krav ska följas. Om lokala krav inte finns är det alternativa 

kravet satt så att det åtminstone sker någon rening även om inte allt dagvatten renas. 

Att stadsdelen ska kunna magasinera just 5mm är satt för att motsvara nivån som 

anges för certifiering av byggnader enligt BREEAM-SE.56 Kravet gäller endast nybygga 

stadsdelar eftersom det inte alltid är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga om i 

befintliga stadsdelar med avseende på detta utan snarare satsa på mer rening där det 

ändå ska byggas om. 

Eftersom det idag ofta inte görs någon strukturerad uppföljning57 av om det som byggs 

har avsedd funktion för rening, ingår krav på sådan kontroll i fält. Syftet är sedan att 

indikatorn ska vara ett skäl till att följa upp att det som krävs för att följa kraven 

faktiskt byggs och förvaltas för att upprätta tilltänkt funktion. 
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15. Översvämningsrisker 

Syfte  

Syftet är att främja stadsdelar där översvämningar får små konsekvenser. 

Övergripande hållbarhetsmål 

Att byggnader i stadsdelen har en liten risk för att skadas vid översvämningar gör 

stadsdelen mer resilient. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier  

1. Att alla byggnader står i nivå med eller högre i terrängen än lokala 

riktlinjer/rekommendationer för nybyggnation med avseende på höjd över 

havsytan. 

2. Att lägsta grundläggningsnivån ligger ovanför beräknad högsta vattennivå i 

vattendrag och sjöar, med hänsyn till klimatförändringar fram till år 2100. 

3. Att respektive byggnads lägsta golvnivån ligger ovanför översvämningsytor 

vid skyfall med en återkomsttid på 100 år, med hänsyn till klimatförändringar 

fram till år 2100. 

Instruktion 
Som byggnad räknas inte enstaka mindre värdefulla byggnader såsom förråd och 

garage. Delar av en byggnad kan ligga under nivåerna för kraven om konstruktionen 

för dessa delar är vattentät samt om ventilationsöppningar, fönster och dörrar placeras 

ovanför nivån. 

HAVET 

I första hand ska aktuell Länsstyrelses riktlinjer/rekommendationer följas. Har inte 

Länsstyrelsen angett några riktlinjer/rekommendationer kan kommunala sådana följas 

istället. Även om riktlinjer eller rekommendationer bara gäller nybyggnation ska äldre 

bebyggelse också vara placerad ovanför rekommenderad nivå. Det ska av 

redovisningens kartor framgå hur byggnader i stadsdelen förhåller sig till nivån i 

lokala riktlinjer eller rekommendationer. 

Om särskilda åtgärder gjorts i stadsdelen för att motverka översvämningsproblematik 

(t ex skyddsvallar) ska dessa kontrolleras (t ex kontrollmätning av höjd) så att deras 

tilltänkta funktion kan antas uppfyllas i verkligheten.  

För stadsdelar som uppenbarligen inte riskerar att översvämmas av havet behöver det 
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inte redovisas större underlag för indikatorn. Det räcker då att bedömningen av den 

låga översvämningsrisken kort motiveras. 

VATTENDRAG OCH SJÖAR 

För vissa större vattendrag och sjöar finns karteringar av vattennivåer gjorda av olika 

myndigheter. För denna indikator kan redovisningen använda karteringar från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (se ”Översvämningsportalen”)58, SMHI 

och Länsstyrelserna (exempelvis ”Beräkning av planeringsnivåer - Vänern” av 

Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Värmland). Om dessa underlag 

används ska det av redovisningens kartor framgå hur byggnader i stadsdelen förhåller 

sig till framräknade översvämningsytor. 

Om modellberäkning istället görs specifikt för stadsdelen ska den utföras eller 

granskas av en person med dokumenterad utbildning och minst 5 års erfarenhet inom 

området. Modellberäkningarna ska göras i enlighet med rekommendationerna som 

anges i MSBs ”Vägledning för översvämningskartering av vattendrag”.59 Detta inkluderar 

att modellen kan vara en- eller tvådimensionell, att scenarier om framtida flöden följer 

RCP 8,5 samt att randvillkor för sjöar och hav sätts till medelhögvattenstånd.  

Om särskilda anläggningar för att motverka översvämningsproblematik (t ex 

skyddsvallar) finns i stadsdelen ska dessa kontrolleras (t ex kontrollmätning av höjd) 

så att deras funktion i verkligheten kan antas motsvara det som anges i modellen. 

Detta kan innebära både platsbesök och granskning av relationshandlingar. 

Om beräkningar genomförts tidigare, utifrån planerad markanvändning och 

byggnadsstruktur i stadsdelen, kan sådan användas om det kan styrkas att stadsdelen 

idag stämmer med de planer som den tidigare beräkningar bygger på. 

För stadsdelar som uppenbarligen inte riskerar att översvämmas av närbelägna sjöar 

och vattendrag behöver ingen modellberäkning genomföras. Bedömningen av den låga 

översvämningsrisken ska då kort motiveras. 

SKYFALL 

Modellberäkning av skyfall ska utföras eller granskas av en person med dokumenterad 

utbildning och minst 5 års erfarenhet inom området. Modellberäkningarna ska göras i 

enlighet med rekommendationerna som anges i MSBs ”Vägledning för 

skyfallskartering”.60 Detta inkluderar att modell för ledningsnätet i stadsdelen kopplas 

ihop med markavrinningsmodell. Om modell saknas för ledningsnätet kan dock dess 

kapacitet uppskattas och schablonmässigt dras av från regnet som används i 

markavrinningsmodellen. Regnbeskrivning görs enligt Svenskt Vattens publikation 

P10461 med hänsyn tagen till klimatförändringar i enlighet med utsläppsscenario 

RCP 8,5. Randvillkor för sjöar, vattendrag och hav sätts till medelhögvattenstånd. Om 

beräkningar genomförts tidigare, utifrån planerad markanvändning och 

byggnadsstruktur i stadsdelen, kan sådan användas om det kan styrkas att stadsdelen 

idag stämmer med de planer som den tidigare beräkningar bygger på.  

Om det i modellen ingår fördröjande åtgärder som påverkar ledningsnätets kapacitet 
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och/eller särskilda åtgärder för att hantera skyfall (t ex gröna tak, dagvattendammar 

eller stråk där stora mängder vatten ska rinna eller ansamlas vid skyfall) ska dessa 

kontrolleras (t ex storlek, placering och skick) så att deras funktion i verkligheten kan 

antas motsvara det som anges i modellen. Detta kan innebära både platsbesök och 

granskning av relationshandlingar. 

Redovisning 

HAVET 

1. Beskrivning av gällande riktlinjer/rekommendationer avseende nybyggnation 

på platsen i förhållande till översvämningsrisken från havet. 

2. Karta över stadsdelen där byggnader samt riktlinjer/rekommendationer för 

nybyggnation med avseende på översvämningsrisken från havet framgår. 

VATTENDRAG OCH SJÖAR 

3. Karta över stadsdelen som visar byggnadernas placering i förhållande till 

utbredning av översvämningsytor vid högsta beräknade vattennivå i 

vattendrag och sjöar.  

SKYFALL 

4. Karta över stadsdelen som visar byggnadernas placering i förhållande till 

utbredning av översvämningsytor vid skyfall med 100 års återkomsttid. 

MODELLBERÄKNINGAR FÖR VATTENDRAG, SJÖAR OCH SKYFALL 

5. Beskrivning och motivering av indata och antaganden som gjorts vid 

modellberäkningar (behövs inte om underlag från MSB, SMHI eller 

länsstyrelsen används). 

6. Om modellberäkningar gjorts enligt planerad utformning av stadsdelen ska 

redovisningen visa hur stadsdelen idag stämmer med planerna som modellen 

bygger på. 

7. Beskrivning av särskilda åtgärder för att minska översvämningsrisken inkl. hur 

det säkerställts att modellen motsvarar verkligheten. 

8. Eventuell beskrivning av hur översvämningsrisken hanteras för byggnader som 

delvis hamnar under nivån som anges i indikatorns krav. 

9. Organisation samt namn, titel och CV på person som genomförde 

modellberäkningar och eventuella fältbesök. 

Kommentar 
Nivåerna för bedömningskriterierna har satts med ambitionen att följa den 

branschpraxis som finns kring dessa frågor. De bygger därför på en genomgång av de 

krav som ställs upp av olika länsstyrelser samt Boverkets tillsynsvägledning avseende 
översvämningsrisker.62 Eftersom bedömningen bygger på modellberäkning är det 

viktigt att kontrollera att modellen stämmer med verkligheten. 

Observera att viktiga samhällsfunktioner samt även verksamheter med risk för stor 
miljöpåverkan vid översvämning kan behöva lägre sannolikhet för översvämning, 

särskilt vad gäller skyfall. Det gäller då inte bara själva byggnaden utan också t ex 

möjligheten att ta sig fram till sjukhus.  
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Enkät i Citylab certifiering av 
stadsdelar 
Som stöd för utvärdering av flera indikatorer krävs inhämtning av information direkt 

från människor som bor och/eller verkar i stadsdelen. Nedan finns dessa frågor 

samlade i en enkät för att förenkla inhämtandet av information för berörda indikatorer. 

De indikatorer som utvärderas med hjälp av enkätfrågor framgår av tabellen nedan. 

För var och en av dessa anges också vilken nivå som krävs för att indikatorn skall vara 

godkänd. 

Indikator Nivå för godkänt 

Trygghet Andelen boende som uppger att de känner sig otrygga när de 

går ensamma på kvällen i stadsdelen skall inte överstiga 25 %, 

vare sig totalt eller över 35 % bland kvinnor eller män. 

Tillit till grannskap Andelen boende som uppger att de inte känner tillit till 

människorna i stadsdelen där de bor skall inte överstiga 10 %, 

vare sig totalt eller bland kvinnor eller män. 

Mötesplatser Enbart sammanställning över antal svar på aktuell enkätfråga 

i Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar fördelat på kvinnor 

respektive män. 

Serviceutbud Enbart sammanställning över antal svar på aktuell enkätfråga 

i Enkät i Citylab certifiering av stadsdelar fördelat på kvinnor 

respektive män. 

Inomhusmiljö Minst 80 % av stadsdelens boende samt personal i förskolor, 

grund- och gymnasieskolor anser att inomhusmiljön i 

byggnader i stadsdelen minst är acceptabla (fråga 12-16).  

Minst 90 % av stadsdelens boende samt personal i förskolor, 

grund- och gymnasieskolor anser att allergier inte förvärras 

(fråga 17) vid vistelse i bostaden, samt som inte uppger något 

av hälsoproblemen (fråga 18). 

Resvanor Andelen resor med hållbara färdsätt (uttryckt i 

personkilometer) gjorda inom Sverige av personer bosatta i 

stadsdelen är minst så stor som anges i Uppföljning av andelen 

gång-, cykel- och kollektivtrafik63 för respektive kommungrupp. 

Klimatpåverkan  Klimatpåverkan från invånarnas konsumtion skall beräknas 

enligt det webbverktyg för detta ändamål som används i 

kommunen, eller annat.  
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Instruktion 
En samordnad enkät som är skräddarsydd för Citylab certifiering av stadsdelar har 

tagits fram för att underlätta för användarna av certifieringen. Sist i detta avsnitt ligger 

förslag till de enkätfrågor som kan användas. Det är också möjligt att använda andra 

enkäter som redan genomförs i stadsdelen för andra ändamål och som innehåller de 

frågor (eller väldigt lika frågor) som krävs för indikatorerna i ovanstående tabell. 

Frågorna för respektive indikator kan också ses som moduler som kan läggas till andra 

enkäter som genomförs i andra syften. Denna möjlighet är viktig för att göra arbetet 

med certifieringen kostnadseffektiv. Likaså kan andra frågor adderas till enkäten här, 

om det finns skäl för det.   

Observera också att de föreslagna frågorna nedan generellt är övergripande i sin 

karaktär och därmed används för att ge ett övergripande svar om hur stadsdelens 

invånare och användare upplever olika frågor. För att arbeta med förbättringar i en 

stadsdel behövs i regel mer detaljerad information. Det kan därför finnas anledning att 

passa på att ställa fler detaljerade frågor då en enkät ändå genomförs.  

Beroende på sammansättningen av boende och verksamma i stadsdelen, kan enkäten 

behöva översättas till relevanta språk. Frågorna riktar sig framför allt till boende i 

stadsdelen. Även i stadsdelar med hög andel verksamheter och lokaler ställs enkäten 

framför allt till boende, vars svar därmed ses indikera upplevelser också hos de 

verksamma i stadsdelen.   

Enkäten kan distribueras på ett antal olika sätt, till exempel: 

• Distribution via fastighetsägare och/eller skolverksamheter i stadsdelen 
• Direkt distribution till ett urval av respondenter i stadsdelen 

• Distribution via sociala medier, lokala anteckningstavlor, lokala organisationer 

Minst 100 svar för kvinnor respektive män skall samlas in och det skall vara en jämn 

könsfördelning i det totala antalet svar som används för bedömning av indikatorerna. 

En översyn görs också av inkomna svar för att se till att en bredd av olika 

åldersgrupper är representerade.  

Enkäten skall genomföras företrädelsevis under oktober eller november månad.  

Enkäten kan genomföras som tidigast 1 år efter att alla byggnader är inflyttade. 

Redovisning  
Enkätdata som utnyttjas för bedömning av aktuella indikatorer skall, oavsett om 
enkäten nedan nyttjas eller data hämtas från andra enkäter med motsvarande frågor, 

åtföljas av den redovisning som framgår under respektive indikator som utnyttjar 

enkätresultat för bedömningen.  
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Enkätfrågor 
Resultatet för varje enskild fråga ska redovisas under respektive indikator. De ligger 

samlade här för att kunna genomföra samlade utskick för att få in svar om flera 

indikatorer från samma personer. 

 

Bakgrundsfrågor för flera indikatorer 

1) Är du kvinna eller man? 

☐ Kvinna 
☐ Man 
☐ Annat alternativ 

☐ Osäker 

☐ Vill ej svara 

 

2) Hur gammal är du? 

☐ 25 år eller yngre 
☐ 26-35 år 
☐ 36-45 år 
☐ 46-55 år 
☐ 56-65 år 
☐ 66 år eller äldre 

 
3) Om du bor i stadsdelen (stadsdelens namn):  

Vilken väg/gata ligger din bostad på? __________________ 

 

4) Om du arbetar i stadsdelen (stadsdelens namn):  

Vilken väg/gata ligger din arbetsplats på? ________________ 
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Enkätfrågor för indikatorn ”Trygghet” 

5) Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg 

känner du dig då? 

 

☐ Mycket trygg  

☐ Ganska trygg  

☐ Ganska otrygg  

☐ Mycket otrygg 

☐ Går aldrig ut ensam sent på kvällen 

6) Om du aldrig går ut ensam sent på kvällen: Vilket är det främsta skälet till att du 
aldrig går ut sent på kvällen?  
 

☐ har inte någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam sent på kvällen 

☐ känner mig otrygg  

☐ annat skäl 

 

 

Enkätfrågor för indikatorn ”Tillit till grannskap” 

7) Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där 
du bor?  
 
Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet. 
 

☐ Stämmer mycket väl  

☐ Stämmer ganska väl  

☐ Stämmer inte särskilt väl  

☐ Stämmer inte alls 

☐ Jag vet inte 
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Enkätfrågor för indikatorn ”Mötesplatser” 

8) Hur tycker du att tillgången till platser för följande aktiviteter är i området där du bor: 

 

 

 

 Mycket god Ganska god Acceptabel Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

Vet ej 

Platser för 

kultur-

utövning 

      

Platser för 

motion 

      

Platser för 

stillhet 

      

Platser för 

lek för barn 

under 6 år 

      

Platser för 

lek för barn 

över 6 år 
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Enkätfrågor för indikatorn ”Service” 

9) Hur tycker du att tillgängligheten till följande serviceutbud är i området där du bor...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mycket 

god 

Ganska 

god 

Acceptab

el 

Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

Vet ej 

Förskola       

Skola       

Vård       

Apotek       

Nöje       

Restaura

ng, Café 

      

Paket-/ 

post-

ombud 
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Enkätfrågor för indikatorn ”Inomhusmiljö” 

10) Hur tycker du att temperaturen generellt sett är i din bostad under 
sommarhalvåret? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Acceptabel (varken bra eller dålig) 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

11) Hur tycker du att temperaturen generellt sett är i din bostad under vinterhalvåret? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Acceptabel (varken bra eller dålig) 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

12) Hur tycker du att luftkvaliteten generellt sett är i din bostad? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Acceptabel (varken bra eller dålig) 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

13) Hur tycker du att ljudmiljön generellt sett är i din bostad? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Acceptabel (varken bra eller dålig) 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

14) Hur tycker du att dagsljusförhållandena generellt sett är i din bostad? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Acceptabel (varken bra eller dålig) 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

 

15) Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva eller allergiska eksem, hur tycker 

du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas i din bostad? 

☐ Tillståndet förbättras 

☐ Tillståndet varken förbättras eller försämras 
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☐ Tillståndet försämras 

 

16) Har du under de senaste 6 månaderna haft något/några av 

nedanstående besvär som du tror beror på inomhusmiljön i din bostad? 

☐ Trötthet  

☐ Huvudvärk 

☐ Klåda, sveda, irritation i ögonen  

☐ Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

☐ Heshet, halstorrhet  

☐ Hosta 

☐ Torr eller rodnad hud i ansiktet 

 

 

 

Enkätfrågor för indikatorn ”Resvanor” 

(Frågan nedan kopieras upp så att flera resor samma dag kan fyllas i på samma sätt) 

Din dag är …………..dagen den ………/……….. 

Beskriv de resor du gjort just den dagen som finns angivet ovan, även om du inte 

förflyttat dig som du brukar. Med en resa menas här att du ska ha haft ett ärende 

på förflyttningen. Har du t ex varit och handlat blir det en resa till affären och en 

hem. Har du på väg till arbetet lämnat barn på förskola, blir det en resa till 

förskolan och en ytterligare resa till arbetet. Om du gått en promenad utan ärende 

räknas inte det som en resa. 

Resa nr. 1 

 

17) Vilket/vilka färdsätt använde du? 

☐ Till fots                …………... 

☐ Cykel                     …………... 

☐ Elcykel eller  

andra enkla elfordon  …………... 

☐ Moped/mc           …………... 

☐ Buss                      …………... 

☐ Tunnelbana           …………... 

☐ Spårvagn               …………... 

☐ Tåg                       …………... 

☐ Bil (förare  

eller passagerare)        …………... 

 

km 

km 

 

 

km 

km 

km 

km 

km 
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☐ Fritidsbåt              …………... 

☐ Passagerarbåt/färj…………... 

☐ Taxi (ej färdtjänst) …………... 

☐ Färdtjänst             …………... 

☐ Flyg                       …………... 

☐ Annat,                   …………... 

     nämligen:     

           _____________________ 

18) Totalt avstånd för resan. 
__________________ km 

km 

km 

km 

km 

km 

km 

 

 

Enkätfrågor för indikatorn klimatpåverkan 

Kommunen sammanställer invånarnas klimatpåverkan med hjälp av tjänsten 

[namn på verktyget]. Räkna din klimatpåverkan genom att följa denna länk [länk 

till verktyget]. Det tar enbart X minuter. Tack för din medverkan! 
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Platsspecifika indikatorer 
Syfte  
Syftet är att främja stadsdelar som gör hållbarhetsarbetet relevant och förankrat hos 

invånare och andra lokala aktörer.   

Övergripande hållbarhetsmål 

Att platsspecifika indikatorer tas fram i dialog med lokala aktörer och invånare är 

viktigt för att skapa ett lokalt deltagande och inflytande i stadsdelen. Vilka andra 

övergripande hållbarhetsmål som de platsspecifika indikatorerna relaterar till beror på 

vilka indikatorer som väljs ut. 

God hälsa och 

välbefinnande 

Jämlikhet, 

jämställdhet och 

social samman-

hållning 

Delaktighet 

och inflytande 

Trygg och 

säker livsmiljö 

Goda 

försörjnings-

villkor 

Attraktivt 

stadsliv 

Resurs-

hushållning 

Ingen negativ 

klimat-

påverkan 

Ingen negativ 

miljö-

påverkan 

Resiliens och 

flexibilitet 

Bedömningskriterier  

Att det för stadsdelen har formulerats minst 3 indikatorer som   

1. utvärderar stadsdelen utifrån hållbarhetsfrågor som är viktiga för den specifika 

platsen och som de generella indikatorerna inom Citylab missar.  

2. har formulerats och förankrats genom en dialog med lokala aktörer och 

invånare.  

3. har en tydlig (kvantitativ eller kvalitativ) målnivå som är relevant utifrån den 

praxis som gäller för hållbarhetsfrågan. 

4. har bedömts utifrån hur stadsdelen presterar enligt respektive indikator. 

5. har en utpekat ansvarig för framtida fortsatt uppföljning. 

Instruktion  

Citylabs generella indikatorer täcker inte in alla de tänkbara hållbarhetsfrågor som kan 

vara viktiga för en stadsdel. I certifieringssystemet ingår därför att det för stadsdelen 

har tagits fram så kallade platsspecifika indikatorer som kan komplettera de generella 

indikatorerna. Första kravet ovan handlar därför om att motivera valet 

av platsspecifika indikatorer i förhållande till den lokala situationen. Det kan gälla 

hållbarhetsfrågor som uppkommer på grund av att stadsdelen har ett speciellt läge, att 

man vill värna lokala egenskaper hos stadsdelen eller särskilda problem som man har 

möjlighet att adressera genom arbetet med Citylab. För att säkerställa att viktiga 

hållbarhetsfrågor är beaktade ska valet av indikator ta sin utgångspunkt i Citylabs 

fokusområden som finns definierade i Citylab Guide – hållbar stadsutveckling i 

planeringsskedet samt Citylabs övergripande hållbarhetsmål. Mer konkreta frågor som 

bör ställas för att hitta relevanta indikatorer är: 
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• Finns det kulturhistoriska värden att bevara eller utveckla? 

• Finns det behov av att stärka ekonomiska situationen för stadsdelens invånare 

genom att till exempel skapa nya arbetstillfällen i stadsdelen? 

• Uppnås miljökvalitetsnormer (MKN) för luft och vatten? 

• Behöver stadsdelen minska läckage av kväve och fosfor från avloppsvatten? 

• Finns det markföroreningar som borde åtgärdas? 

• Finns det risk för drickvattenbrist vid torra somrar? 

• Finns det stora överskott av energi som går till spillo inom stadsdelen? 

Som en del i motivering av vilka hållbarhetsfrågor som anses viktiga för stadsdelen 

kan övergripande dokument som översiktsplan (ÖP) eller särskilda utredningar som 

gjorts vara ett viktigt underlag. 

En viktig del i detta är att lokala aktörer, invånare och civilsamhället (exempelvis 

samhällsföreningar, bondeorganisationer, hembygdsföreningar, miljöorganisationer) 

har fått möjlighet att delta i processen genom dialoginsatser, workshops eller 

liknande. Exakt hur omfattande dialogen ska vara är svårt att precisera men den ska ha 

givit alla boende och verksamma i stadsdelen möjligheten att delta i en dialog om 

hållbarhetsmålen. Om stadsdelen nyligen har uppförts eller förtätats kan mål från 

tidigare projektskeden ingå bland dessa indikatorer om de målen är framtagna i dialog 

med lokala aktörer, invånare och civilsamhället.  

För att en platsspecifik indikator ska säga något om stadsdelen behöver målnivån 

sättas i relation till något (en benchmark), utifrån en praxis för just den aktuella 

hållbarhetsfrågan. Vad som definierar praxis ser olika ut beroende på vilken 

hållbarhetsfråga det gäller, och behöver därför motiveras. Kanske ska stadsdelen 

jämföras mot ett kommunsnitt, Sverigesnitt, Sveriges miljömål eller mer lokala 

mål. Vilken typ av benchmark som är aktuell för respektive platsspecifik indikator 

blir olika för olika hållbarhetsfrågor.   

Vid certifieringen redovisas hur stadsdelen i nuläget presterar mot de platsspecifika 

indikatorerna. Eftersom certifieringen ska förnyas över tid kommer stadsdelens 

utveckling enligt indikatorerna att redovisas över tid. För att säkerställa att indikatorn 

kommer följas upp ska en aktör (t ex en kommunal förvaltning) utses som ansvarig för 

att genomföra uppföljning av indikatorn.  

Indikatorn kommer redovisas parallellt med övriga indikatorer inom Citylab vid 

genomförd certifiering. 

Redovisning  
1. Utvalda indikatorer och nuläge för hur stadsdelen presterar enligt 

indikatorerna.  

2. Motivering till urval av indikatorer utifrån vad som kan anses vara lokalt 

relevanta hållbarhetsfrågor. Underlag som ÖP, resultat från dialog och 
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andra utredningar används för att styrka valet av indikator.  

3. Beskrivning av hur indikatorerna har formulerats och förankrats genom en 

dialog med lokala aktörer och invånare. Detta inkluderar hur man bjudit in 

till dialog, vilka som deltagit och hur detta påverkat valet av indikatorer.  

4. Motivering av vald målnivå inklusive vilken benchmark som används för 

respektive indikator (exempelvis snitt i landet eller kommunen).  

5. Utpekat ansvarig för uppföljning enligt indikatorn.    
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