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INFORMATION
LOG HÅLLBARHETSVERKTYG

LOG Hållbarhetsverktyg är ett grafiskt dialog- och analysverktyg som syftar till att under 
projektutvecklingen stödja, driva och kvalificera hållbarhetsarbetet på såväl stadsdels- som kvartersskalan 
ner till inredningsprojekt och produktutveckling. 
 
Hållbarhetsverktyget används som utgångspunkt till projektets värdeskapande och konceptutveckling. 
Verktyget bidrar till en solid grund att forma projektets identitet och förankrar långsiktiga mål för att 
säkerställa en hållbar utveckling oavsett skala för såväl vår generation som framtida generationer. 
Verktyget omfattar utöver ekologisk hållbarhet även social- och ekonomisk hållbarhet. 

Hållbarhetsverktyget har störst potential om de används tidigt i processen och utgår ifrån platsens 
förutsättningar. Då har vi bäst förutsättningar att skapa en gemensam målbild för projektet. Men det 
fungerar även att använda verktyget i senare skeden för att fånga upp möjlighet att certifiera eller 
identifiera och driva en hållbarhetsprofil. Verktyget identifierar även potentiella synergieffekter både inom 
projektet och i den större skalan.

Databasen väver samman olika hållbarhetsparametrar från vanligt förekommande miljöcertifieringar 
tillsammans med Globala målen. Databasen grupperar ingående certifieringars unika 
hållbarhetsparametrar under olika kategorier som ger upphov till i nuläget fler än 100 aspekter.

Spelbrickorna lyfter de parametrar som registrerats i databasen och är ett enkelt sätt att grafiskt få en 
överblick kring valda områden eller hållbarhetsaspekter. Dessa brickor används som grund till att skapa 
dialoger eller synliggöra hållbarhetsmålet för projektet.

VAD ÄR LOG?

DATABASEN - DEN DIGITALA PLATTFORMEN

SPELBRICKOR - DEN GRAFISKA REPRESENTATIONEN

Dialogverktyget är användbar under processens samtliga skeden för att se vilka hållbarhetsaspekter som 
är relevanta så att projektgruppen tillsammans kan skapa målbilden för hållbarhetsarbetet framöver.

DIALOGVERKTYG - HITTA PROJEKTMÅL TILLSAMMANS
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VAD ÄR LOG?

TILLSAMMANS GÖR VI BÄTTRE!

Att tänka innan man skapar: skräddarsy ett hållbarhetsarbete för projektet som utgår från platsspecifika 
förutsättningar och som griper tag i den långsiktiga utvecklingen.

Öppna upp möjligheter och undvik att låsa utvecklingen till särskilda system eller certifieringar alltför tidigt 
i processen. 

Målet är att skapa en gemensam målbild för hållbarhet med en tydlig riktning för projektet utan att låsa 
processen för förändringar som nya hållbarhetsaspekter. Det här möjliggör anpassning till nya krav och 
förutsättningar.

Analysverktyg som visualiserar vad som är väsentligt för projektet. Sammanställer och dokumenterar 
projektets hållbarhetsmål där möjlighet finns att vikta och kategorisera valda aspekter.

Identifierade hållbarhetsaspekter arbetas in i hållbarhetsplan, egenkontrollplan och checklistor, samt 
verifieras under uppdragets gång. Dokumentet blir underlag för framtida hållbarhetsarbete, analysarbete 
och arbete med certifiering men framför allt uppföljning och underlag för ett gemensamt hållbarhetsmål.

Underlagen som tas fram kan även ge stöd under projektets gång för projektörer, entreprenörer, beställare 
och brukare. Projektets hållbarhetsplan kan användas vid förvaltning och framtida förändringar för att 
säkerställa att hållbarhetsmålen efterlevs framöver.

Kunskapsverktyg för att dels kommunicera och visa på möjlig potential i ett projekt för såväl kommun som 
beställare. Men även för att fördjupa och för att få en övergripande förståelse för hållbarhetsarbetet internt 
och externt.

PLANERINGSVERKTYG - ARBETA MED HÅLLBARHET VID RÄTT TIDPUNKT

ANALYSVERKTYG - IDENTIFIERA SYNERGIER OCH PROJEKTETS POTENTIAL

KUNSKAPSVERKTYG - FÖRDJUPA SIG I PROJEKTETS HÅLLBARHETSMÅL
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