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Uppstart av ett branscharbete för hållbarhet i 
anläggningsbranschen

Under hösten 2013 initierades projektet Uppstart av HCA i syfte att förverkliga ett bransch
samarbete kring hållbar utveckling i anläggningsbranschen inom ramen för Sweden Green 
Building Councils verksamhet. Projektet Uppstart av HCA var ett samarbetsprojekt mellan 
ett flertal aktörer i branschen. HCA stod för HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt 
men under 2015 bytte HCA namn till Hållbar Infrastruktur – då detta namn bättre beskriver 
verksamheten som bedrivs. I beskrivningen av projektet Uppstart av HCA nedan kommer 
dock benämningen HCA att användas.

Bakgrund
Projektet ”Uppstart av HCA” är en fortsättning av utvecklings
projektet ”Hållbar utveckling i anläggningsbranschen” som pågick 
under 2012 och 2013. Resultatet av det projektet var en rekom
mendation från projektgruppen att en arbetsgrupp bestående 
av representanter från branschen bildas och att arbetsgruppens 
uppdrag bör vara att arbeta för ökad hållbarhet i den svenska 
anläggningsbranschen och att främja hållbarhetsklassning av 
anläggningsprojekt.

Syfte
Avsikten med projektet ”Uppstart av HCA” är att förverkliga 
rekommendationen om ett branschsamarbete från det tidigare 
projektet inom ramen för en befintlig organisation, Sweden Green 
Building Council (SGBC). Utifrån intervjuer i det föregående pro
jektet framgick att branschen anser att SGBC är den organisation 
som är bäst lämpad att förvalta HCA eftersom det är en neutral, 
icke vinstdrivande organisation som har lång erfarenhet av mot
svarande arbete för byggnader och stadsdelar.

Projektet ”Uppstart av HCA” syftar till att i projektform, lägga 
grunden till:

• En plattform för erfarenhetsutbyte av hållbart anläggande och 
hållbarhetscertifiering.

• Främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggnings
projekt.

• En organisationsform för HCA som möjliggör och uppmuntrar till 
delaktighet och långsiktighet.

Projektet syftar även till att skapa en svensk CEEQUAL-manual, 
det vill säga att ta fram en svensk översättning av CEEQUAL’s 

manual för internationella projekt, version 5.1. Detta som en del 
av syftet ”främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anlägg
ningsprojekt”.

Genomförande
Projektet har styrts av en styrgrupp bestående av representanter 
från de inblandade aktörerna och bedrivits genom två delprojekt; 
Utveckling av HCA och Svensk CEEQUALmanual. Varje del
projekt har haft en egen projektgrupp. 

Resultat
Inom delprojektet Svensk CEEQUAL Manual har CEEQUAL  
International Version 5.1 samt tillhörande dokument översatts  
till svenska och ett 
PM avseende rutin 
för förvaltning av det 
översatta materialet 
tagits fram. Den 
översatta manualen 
har via CEEQUAL 
Ltd skickats ut till 
samtliga svenska 
assessorer.  



Inom delprojektet Utveckling av HCA har förutsättningar utretts  
samt behovsanalys och kartläggning av organisationer för 
branschsamverkan och certifiering genomförts i syfte att få under
lag till det förslag på verksamhet och finansiering av HCA som har 
arbetats fram. 

Det förslag som arbetats fram innebär att HCA är en del av  
Sweden Green Building Council och en branschgemensam part 
för:
• Vägledning kring verktyg för hållbarhetsstyrning av  

anläggningsprojekt. 
• Erfarenhetsutbyte kring verktyg för hållbarhetsstyrning av 

anläggningsprojekt. 
• Initiering av utvecklingsprojekt.

Fokus för HCA:s verksamhet ligger på verktyg för hållbarhets
styrning av anläggningsprojekt. Genom erfarenhetsutbyte, 
kunskapsspridning och utveckling av dessa verktyg nås en dialog 
inom branschen och hållbar utveckling av anläggningsprojekt 
gynnas.

En hemsida för HCA under SGBC:s webbplats har arbetats fram, 
samt kriterier och former för en utmärkelse för hållbara anlägg
ningsprojekt. Utmärkelsen delades ut i samband med SGBC 
årliga konferens och gala SGBC14. 

I maj 2014 anordnades, som en del av projektet HCA, ett semi-
narium kring verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggnings
projekt. Utöver detta har pågående initiativ i branschen kring 
hållbara anläggningsprojekt sammanställts samt en omvärlds
bevakning avseende certifieringssystem för anläggningsprojekt 
genomförts.

Ytterligare information
Kontaktpersoner: 
Sofie Absér, Projektledare SGBC Hållbar Infrastruktur,  
tel 010-722 66 63, e-post: sofie.abser@sgbc.se

Litteratur:
Läs mer om resultatet av projektet i slutrapport inklusive bilagor.
• Slutrapport Projekt Uppstart av HCA
 Bilaga 1. Behovsanalys 
• Bilaga 2. Kartläggning av organisationer för branschsamverkan 

och certifiering
• Bilaga 3. Omvärldsanalys av hållbarhetscertifieringssystem  

för anläggningsprojekt
• Bilaga 4. Sammanställning av initiativ i branschen
• Bilaga 5. Vinnare och hedersomnämnanden 2014.
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