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SAMMANFATTNING 
!
Vårt!klimat!står!inför!en!förändring!och!begreppet!hållbarhet!har!blivit!ett!nyckelord!för!
vår! tid.! I! Sverige! idag! arbetar!man! bland! annat! efter! sexton!miljökvalitetsmål.! Ett! av!
dessa!mål!är! ”God!bebyggd!miljö”,! ett!mål! som! inte!kommer!vara!möjligt! att!nå! till! år!
2020.! Varför! kommer! vi! inte! att! nå! detta!mål?! Energianvändningen! för! bostäder! och!
service! har! i! princip! varit! konstant! sedan! tidigt! 1980Xtal,! energianvändningen! inom!
transportsektorn!har!ökat,!andelen!hushållsavfall!har!ökat!och!allt!mindre!återvinns.!!
!
Detta!examensarbete!handlar!om!att!identifiera!problem!i!hur!Tekniska!förvaltningen!i!
Luleå!kommun!idag!arbetar!med!miljöfrågor! i!sina!projekt.!Förvaltningen!arbetar! idag!
efter! ett!miljöprogram! som! togs! fram!2006.!Detta! program!har! inte! uppdaterats! eller!
reviderats! sedan! dess.! Varför! används! inte! de! dokument! som! finns?! Handlar! det! om!
bristande!engagemang!inom!förvaltningen?!Är!det!brist!på!kunskap?!!
!
En! litteraturstudie! inledde! arbetet,! för! att! få! en! grundkunskap! inom! ämnet! hållbar!
utveckling.! Detta! för! att! sedan! kunna! utföra! intervjuer! och! enkätundersökningar! för!
fallstudieprojekten.! Det! gjordes! även! intervjuer! med! andra! personer! inom! Luleå!
kommuns! organisation.! Fallstudieintervjuerna! kompletterades! med! en!
enkätundersökning! till! respektive! beställare,! projektör! och! entreprenör! i! projekten.!
Slutligen! gjordes! ytterligare! en! enkätundersökning! om! motivation! och! engagemang!
inom!Tekniska!förvaltningen.!Allt!detta!har!legat!till!grund!för!examensarbetets!resultat,!
analys!och!slutsats.!!
!
Litteraturstudien! visade! att! det! finns! en! ovisshet! i! begreppet! hållbar! utvecklings!
betydelse,! det! kan! betyda! olika! från! person! till! person.! En! av! de! mest! vedertagna!
definitionerna! för! begreppet! är! att! det! beror! av! tre! dimensioner;! ekonomiska,! sociala!
och! ekologiska.! Hållbart! byggande! kräver! en! långsiktig! planering,! utbildning! och!
kunskap,!uppföljning!och!utvärdering.!För!att!lyckas!med!detta!måste!inblandade!parter!
ta!sitt!ansvar!och!arbeta!mot!gemensamma!mål.!Engagemang!är!den!största!drivkraften!
till! att! göra! sitt! bästa.! För! att! främja! engagemang! och!motivation! är! det! bland! annat!
viktigt! att! kommunikation! sker! på! lika! villkor! genom! verksamhetens! nivåer! och! att!
personalen!har!chans!att!utvecklas!i!sitt!arbete!och!får!vara!med!och!ta!viktiga!beslut.!!!
!
Intervjuerna! visade! att! majoriteten! av! informanterna! inte! var! väl! insatta! i! Tekniska!
förvaltningens!miljöprogram,!men!det!var!ändå!en!viktig!del!i!deras!arbete.!Det!som!gör!
att!förvaltningens!arbete!med!miljöfrågor!i!sina!projekt!brister!är!saknaden!av!kunskap!
och!engagemang!enligt!informanterna.!!!
!
Den!första!enkätundersökningen!visade!tydligt!att!man!inte!tar!fram!de!dokument!som!
krävs!enligt!Tekniska!förvaltningens!miljöprogram.!Det!varierar!från!projekt!till!projekt,!
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men!generellt!så!saknas!det!dokumentation.!En!av!de!som!svarade!på!enkäten!hade!inte!
ens!hört!talas!om!något!miljöprogram.!Den!andra!enkätundersökningen!om!motivation!
och!engagemang!på!förvaltningen!visade!att!de!som!svarade!är!engagerade!i!sitt!arbete!
idag,!men!ändå!så!följer!man!inte!miljöprogrammets!direktiv.!Informanterna!tog!upp!att!
de! saknade! tydliga!mål! och! riktlinjer! för! förvaltningens! arbete!med!miljö,! de! saknade!
också!kunskap!och!utbildning.!!
 
Slutsatsen!är!att!det!inte!är!Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!i!sig!som!det!är!fel!på,!
utan! det! brister! i! att! de! anställda! inte! vet! hur! och! varför! de! ska! använda! det.!
Förvaltningen! behöver! också! en! gemensam! syn! och! tydliga! riktlinjer! på! hur! de! ska!
arbeta! med! miljöfrågor! i! sina! projekt.! Förvaltningen! behöver! också! öka! sin! kunskap!
inom!ämnet,!för!att!de!anställda!ska!förstå!syftet!med!och!vikten!av!hållbarhetsarbetet!
och!på!detta!sätt!också!bli!mer!motiverade!i!sitt!arbete.!!!
!
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ABSTRACT 
!
Our!climate!is!about!to!change!and!the!concept!sustainable!development!has!become!a!
keyword! for! our! time.! In! Sweden! today!you!work! according! to! sixteen! environmental!
quality! goals! among! other! things.! One! of! these! goals! is! “A! good! built! environment”,! a!
goal! that!we!will! not! be! able! to! reach!by!2020.!Why!will!we!not! reach! this! goal?!The!
energy!consumption!for!housing!and!services!has!basically!remained!constant!since!the!
early! 1980s,! the! energy! consumption! in! the! transport! sector! has! increased,! the!
proportion!of!household!waste!has!increased!and!less!is!recycled.!!
!
This!thesis!is!about!identifying!problems!in!the!way!the!Technical!Department!in!Luleå!
handle! environmental! issues! in! their! projects! today.! The! Department! is! currently!
working!accordingly!an!environmental!program!that!issued!in!2006.!This!program!has!
not!been!updated!or!revised!since!then.!Why!is!the!documents!not!used!properly?!Is!it!
about!a!lack!of!commitment!within!the!Department?!Is!it!about!a!lack!of!knowledge?!!
!
A!literature!review!initiated!the!work,!in!order!to!get!a!basic!knowledge!in!the!subject!of!
sustainable!development,!with!the!purpose!to!be!able!to!conduct!interviews!and!surveys!
for! the! case! study! projects.! There!were! also! interviews!with! other! people!within! the!
organization!of!the!township!of!Luleå.!The!case!study!interviews!were!completed!with!a!
survey! to! each! client,! project! planner! and! contractor! in! the! projects.! Finally! an!
additional! survey! about! motivation! and! commitment! was! made! within! the! Technical!
Department.!All!of!this!has!been!the!basis!for!the!thesis!result,!analysis!and!conclusion.!!
!
The!literature!review!showed!that!there!is!in!uncertainty!in!the!meaning!of!sustainable!
development,! it!can!mean!different! from!person!to!person.!One!of! the!most!commonly!
accepted! definitions! of! the! concept! is! that! it! is! depending! on! three! dimensions:!
economic,! social! and! environmental.! Sustainable! construction! requires! longXterm!
planning,!education!and!knowledge,! followXups!and!evaluation.! In!order! to!accomplish!
this,! the! involved!parties!have!to!take!responsibility!and!work!towards!common!goals.!
Commitment! is! the!greatest!momentum!to!do!your!best.!To!promote!commitment!and!
motivation,! it! is!particularly! important! that! the! communication!occurs!on!equal! terms!
through!the!Departments!levels!and!that!the!employees!have!a!chance!to!develop!their!
skills!and!a!chance!to!be!involved!when!making!important!decisions.!!
!
The!interviews!showed!that!the!majority!of!respondents!were!not!well!acquainted!with!
the!Technical!Departments!environmental!program,!but!it!was!still!an!important!port!of!
their! work.! What! makes! the! Departments! work! with! environmental! issues! in! their!
projects! fall! short! is! due! to! lack! of! knowledge! and! commitment! according! to! the!
respondents.!!
!
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The!first!survey!clearly!showed!that!the!involved!parties!do!not!present!the!documents!
they! are! required! to! according! to! the!Technical!Departments! environmental! program.!
The! result! varies! from! project! to! project,! but! generally! speaking! documentation! is!
missing.!One!of!the!respondents!had!not!even!heard!of!an!environmental!program.!The!
second! survey! about! motivation! and! motivation! and! commitment! within! the!
Department! showed! that! the! respondents! are! dedicated! to! their! work! today,! yet! the!
environmental!programs!directives!are!not! followed.!The! respondents!mentioned! that!
they! lack! clear! goals! and! guidelines! for! the!Departments!work!with! the! environment,!
they!also!lacked!knowledge!and!education.!!!
!
The!conclusion!is!that!it!is!not!the!environmental!program!of!the!Technical!Department!
itself! that! is! the!problem,!but! it! falls!short!because! the!employees!does!not!know!how!
and! why! they! should! use! it.! The! Department! also! needs! a! shared! vision! and! clear!
guidelines! on! how! they! should!work!with! environmental! issues! in! their! projects.! The!
Department! also! needs! to! increase! the! knowledge! of! the! concept,! in! order! for! the!
employees! to! understand! the! purpose! and! importance! of! the! sustainability!work! and!
with!that!also!become!more!motivated!in!their!work.!!

 
!
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Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden och 
problembeskrivningen för detta examensarbete. Bakgrunden 
leder vidare till syfte och målsättning, som har gett stöd till de 
presenterade frågeställningarna. Avgränsningar, som visar på 
omfång och hänsynstaganden, för examensarbetet tas slutligen 
upp.

1. INLEDNING
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1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 
!
Vi! står! inför! en! av! vår! tids! största! utmaningar,! vårt! klimat! står! inför! en! förändring.!
Medvetenheten!runt!om!i!världen!ökar!och!det!finns!en!vilja!att!främja!naturen!istället!
för!att!stjälpa!den.!Begreppet!hållbarhet!har!blivit!ett!nyckelord!för!vår!tid.!Det!liv!som!vi!
lever! idag,! i! våra! industrialiserade! länder,! där! resurser! används! som! om! de! vore!
oändliga,!är!en!stor!bidragande!orsak!till!de!utmaningar!som!väntar.!!
!
Tekniska! förvaltningen! i! Luleå! kommun! arbetar! idag! efter! ett!miljöprogram! som! togs!
fram! 2006.! Detta! miljöprogram! har! inte! uppdaterats! eller! reviderats! sedan! dess.! Ett!
antal! kompletterande! styrdokument! för! de! olika! instanserna! har! tagits! fram,! med!
miljöprogrammet!som!utgångspunkt,!under!2008!och!2012.!Tekniska!förvaltningen!vill!
nu! utreda! hur! detta! fungerar! i! verkligheten.! De! vill! ta! reda! på! om! de! dokument! och!
verktyg! som! finns! faktiskt! används,! om!de! följs!upp!och!om!dokumenten!når!de! rätta!
personerna.!Vart!tappar!den!röda!tråden!sitt!fäste,!och!vad!beror!detta!på?!!
 

1.1.1 En tillbakablick i historien 
Man! har! sedan! 1960Xtalet! arbetat!
internationellt! med! miljöX! och!
klimatfrågor.! 1972! hölls! den! första!
globala! miljökonferensen! i! Stockholm,!
Stockholmskonferensen,! där! totalt! 113!
länder! deltog! (Sundqvist,! 2010).!
Konferensen! satte! världens!
miljöproblem! i! rampljuset! och! det! blev!
en! internationell! politisk! fråga!
(Halliday,! 2009).! Konferensen! hade!
mottot! ”only! one! earth”! (bara! en! jord)!
och! syftade! i! att! tydliggöra! ansvaret! vi!
har! för! våra! gemensamma! resurser! på! jorden! (Sundqvist,! 2010).!!
!
”För%första%gången%i%mänsklighetens%historia%existerar%en%global%kris%som%berör%både%iC%och%
uCländer.% Det% gäller%människans% relation% till% sin%miljö.% Oroande% tecken% har% varit% synliga%
länge:% befolkningsexplosion,% en% mäktig% teknologisk% expansion% som% inte% anpassats% till%
miljöns%villkor,%förstörelse%av%odlad%jord,%städernas%oplanerade%tillväxt,%krympande%öppna%
områden%och%en%ökande%risk%för%utrotning%av%många%former%av%djurC%och%växtliv.%Det%finns%
ingen%tvekan%om%att%framtida%liv%på%jorden%kommer%att%hotas%om%detta%får%fortgå.”!Detta!
skriver! FN:s! generalsekretariat! i! sin! rapport! från! 1969,! där! de! förklarar! varför!
miljöfrågorna! blivit! så! aktuella! på! 1960Xtalet.! (Sundqvist,! 2010)!!
!
1987!gav!Gro!Harlem!Brundtland!(Norges!dåvarande!statsminister)!ut!en!rapport,!”Vår!
gemensamma!framtid”,! tillsammans!med!den!av!FN!tillsatta!Brundtlandkommissionen.!

Bild%1.1%Stockholmskonferensen%1972.%%
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Denna!rapport!var!starten!för!flera!internationella!samarbeten!vars!syfte!var!att!främja!
en! hållbar! utveckling.! 1992! hölls! ”Earth! Summit”! i! Rio! de! Janeiro,! Brasilien,! där! 178!
länder!deltog.!(Sundqvist,!2010)!Visionerna!i!Brundtlandkommissionens!rapport!skulle!
bli! verklighet! och! ”Agenda! 21”! togs! fram.! Det! är! en! handlingsplan! för! 2000Xtalet! där!
långsiktiga! mål! och! riktlinjer! skapar! en! hållbar! utveckling,! detta! samtidigt! som! man!
skulle! bekämpa! fattigdom! och! miljöhot.! ”Agenda! 21”! applicerades! i! hela! världens!
regeringar! och! kommuner.! (FN,! 2012b)! I! Sverige! hade! ”Agenda! 21”! ett! underifrån!
perspektiv!för!att!inspirera!medborgarna!och!individens!engagemang.!(Sundqvist,!2010)!
!
Under! 2002! hölls! ännu! ett! internationellt! toppmöte! om! hållbar! utveckling,! i!
Johannesburg,!Sydafrika.!Syftet!med!den!här!konferensen!var!att!förverkliga!de!visioner!
som! tagits! fram! under! ”Earth! summit”! år! 1992,! vilket! visade! sig! vara! lättare! sagt! än!
gjort.! Sundqvist! (2010)! hänvisar! till! det! amerikanska! uttrycket:! ”the! devil! is! in! the!
details”!(djävulen!finns!i!detaljerna).!Man!kan!säga!att!detta!var!ett!uttryck!som!präglade!
konferensens!start,!som!kom!att!utmärkas!av!uppgivenhet!och!politisk!oenighet.!Tillslut!
lyckades!man!att!enas!om!en!handlingsplan!med!”Agenda!21”!som!grund.!(FN,!2012b)!!
!
Sedan! konferensen! 2002! har! en! mängd! konferenser! hållits! runt! om! i! världen.! Bland!
annat!i!Köpenhamn,!Danmark,!år!2009,!i!Cancûn,!Mexiko,!år!2010,!i!Durban,!Sydafrika!år!
2011!(FN,!2012a).!De!två!senaste!hölls!i!Doha,!Qatar,!år!2012!(Regeringskansliet,!2012)!
och! Warszawa,! Polen! 2013! (Sveriges! ambassad! Warszawa,! 2013).!!
!
”Agenda! 21”! fick! ett! stort! genomslag! i! Sverige! under! 1990Xtalet.! Kommunerna! var!
mycket! engagerade! och! tog! fram! egna! handlingsplaner! för! hur! de! skulle! uppnå! en!
hållbar! utveckling! lokalt.! Entusiasmen! dog! dock! ut! efter! ett! par! år! och! vid!
femårsuppföljningen! av! RioXkonferensen! lyckades! man! inte! komma! överens! om! en!
sammanfattande! politisk! deklaration! för! framtiden.! (FN,! 2012b)!
!
Den! stora!bostadsbristen! som! fanns! i! stora!delar! av! Sverige!under!1960X!och!70Xtalet!
resulterade! i!det! så!kallade! ”Miljonprogrammet”,!det! skulle!byggas!en!miljon!bostäder!
på! tio! år! (Jörnmark,! 2000).!Bostadskrisen! i! Sverige! skulle!byggas!bort.!Under!90Xtalet!
skulle!man! istället!bygga!bort!miljöproblemen!och!samtidigt!skapa!nya!arbetstillfällen.!
1998!beslutade!Riksdagen!om!ett! lokalt! investeringsprogram!för!en!ekologiskt!hållbar!
utveckling!i!Sverige.!2002!ersattes!detta!program!av!ett!klimatinvesteringsprogram.!De!
flesta! av! de! miljarder! som! delades! ut! gick! till! olika! byggX! och! anläggningsprojekt.!
Investeringarna! skulle! bland! annat! minska! beroendet! av! fossila! bränslen! vid!
uppvärmning!av!våra!hus,!vilket!var!mycket!framgångsrikt.!(Sundqvist,!2010) 
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1.1.2 Sverige idag 
Sedan!2010!arbetar!Sverige!på!ett!nytt!sätt!i!sitt!miljöarbete.!Den!nya!strukturen!bygger!
på! ett! generations! mål,! nitton! etappmål! och! sexton! miljökvalitetsmål.!
(Naturvårdsverket,! 2013a)! Där! det! första,! generationsmålet,! syftar! till! att! främja! den!
omställning! av! samhället! som! behöver! ske! för! att! nå! miljökvalitetsmålen! inom! en!
generation,! utan! att! exportera! miljöX! och! hälsoproblem! till! andra! länder.! De! nitton!
etappmålen! är! ett! hjälpmedel! för! att! nå! generationsmålet! och! ett! eller! flera!
miljökvalitetsmål,!de!visar!var!Sverige!kan!och!bör!satsa.!(Naturvårdsverket,!2013b)!
!
När! miljökvalitetsmålen! först! fastställdes! av! riksdagen! år! 1999! var! det! femton! mål,!
sedan!2005!är!det! istället! sexton!mål.!Syftet!med!miljökvalitetsmålen!är!att! tydliggöra!
dimensionen! miljö! i! begreppet! hållbar! utveckling.! (Naturvårdsverket,! 2013a)!
Miljökvalitetsmålen!beskriver!vad!miljöarbetet!i!Sverige!i!slutändan!ska!leda!till.!Målen!
följs! upp! årligen! med! en! rapport! och! en! fördjupad! utvärdering! under! varje!
mandatperiod,!alltså!vart!fjärde!år.!(Naturvårdsverket,!2013b)!
!
Ett!av!de!sexton!miljökvalitetsmålen!är!”God!bebyggd!miljö”.!Detta!mål!kommer!inte!att!
vara!möjligt! att! nå! till! år! 2020,! enligt! uppföljningen! för! 2013,!med! de! styrmedel! som!
finns!idag,!trots!att!en!hel!del!åtgärder!har!gjorts!för!att!förbättra!och!utveckla!stadsX!och!
boendemiljöer.! Detta! miljökvalitetsmål! följs! upp! inom! tio! områden:! hållbar!
bebyggelsestruktur,! hållbar! samhällsplanering,! infrastruktur,! kollektivtrafik,! gång! och!
cykel,! naturX! och! grönområden,! kulturvärden! i! bebyggd!miljö,! god! vardagsmiljö,! hälsa!
och!säkerhet,!hushållning!med!energi!och!naturresurser!samt!hållbar!avfallshantering.!
(Naturvårdsverket,!2012)!
!
Vad!är!det!då!som!gör!att!målet! inte!kommer!att!gå!att!nå!till!2020?!Statistik!visar!att!
energianvändningen! för! bostäder! och! service! i! princip! har! varit! konstant! sedan! tidigt!
1980Xtal.!Vägtrafiken!har!ökat,! som! till! väldigt! stor!del! är!baserad!på! fossila!bränslen,!
vilket!har!lett!till!en!ökning!i!transportsektorns!energianvändning.!Även!hushållsavfallen!
har!ökat!i!storlek!och!allt!mindre!materialåtervinns.!Det!saknas!också!statistik!för!att!ens!
kunna!göra!bedömningar!inom!flertalet!områden.!För!att!kommunerna!ska!kunna!arbeta!
med!att!uppnå!miljökvalitetsmålen!är!det!viktigt!att!de!har!underlag,!som!program!och!
strategier!att!använda!i!sin!planering.!(Naturvårdsverket,!2012)!
!

Bild%1.2%De%sexton%miljökvalitetsmålen%fastställda%av%Riksdagen.%%%
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!
I!arbetet!att!nå!målet!”God!bebyggd!miljö”!till!2020!skärptes!Boverkets!byggregler!(BBR)!
för! energianvändning! i! nya! byggnader! 2012.! Regler! för! energianvändning! vid!
ombyggnation! av! befintliga! byggnader! finns! sedan! 2012! också! i! BBR.! Reglerna! kring!
energideklaration! av! byggnader! är! hårdare.! ! För! att! nå! de!miljökvalitetsmål! som! har!
satts!krävs!en!bättre!tillämpning!av!de!regelverk!som!finns!idag!ur!miljösynpunkt.!Den!
kommunala! översiktsplanen! är! också! en! viktig! del! i! arbetet! mot! att! nå!
miljökvalitetsmålen.!(Naturvårdsverket,!2012)!

!

!
Enligt!Naturvårdsverket!har!energianvändningen!för!bostäder!och!service!varit!konstant!
sedan! tidigt! 1980Xtal! (Naturvårdsverket,! 2012),! men! Energimyndigheten! påstår! att!
energianvändningen! inom! bebyggelsesektorn! har! varit! stabil! redan! innan! det,! sedan!
början! av! 1970Xtalet.! Oavsett! vilket,! så! visar! detta! på! att! det! inte! har! hänt! så!mycket!
under! en! ganska! så! lång! tidsperiod.! BostadsX! och! servicesektorn! står! för! 40! %! av!
Sveriges! totala! slutliga! energianvändning! och! för! ungefär! 50! %! av! den! totala!
elanvändningen!i!Sverige.!Elanvändningen!går!till!uppvärmning!av!ytor!och!vatten,!men!
också!till!drift!av!apparater.!Drygt!60!%!av!den!totala!energianvändningen!i!sektorn!går!
till!uppvärmning!av!ytor!och!vatten.!(Energimyndigheten,!2012) 

Regeringens!mål!för!byggandet!i!Sverige!är:!!
• Långsiktigt!hållbara!byggnadsverk.!
• Effektiva!regelverk!och!andra!styrmedel!som!utifrån!ett!livscykelperspektiv!
verkar!för!effektiv!resursX!och!energianvändning!samt!god!inomhusmiljö!i!
byggande!och!förvaltning.!

• En!väl!fungerande!konkurrens!i!byggX!och!fastighetssektorn.!!
(Socialdepartementet,!2013)!
!

För!2014!prioriterar!regeringen!bland!annat:!
• Gemensamma!byggregler!för!hela!Sverige.!!
Boverket%har%fått%i%uppdrag%att%inleda%ett%arbete%med%att%skärpa%de%nationella%
kraven%för%energiförbrukning.!!

• Buller!i!planering!och!byggande.!!
Som%följd%av%den%ökande%befolkningen%i%Sveriges%storstäder%kommer%dessa%att%
behöva%förtätas,%därför%föreslår%regeringen%lagförändringar%som%kommer%
göra%det%lättare%att%bygga%i%bullerutsatta%områden.%!

• Nya!bestämmelser!om!friggebodar!och!exploateringsavtal.!!
Regeringen%kommer%att%föreslå%lagändringar%för%att%effektivisera%planC%och%
bygglovsprocessen.%Detta%kommer%bland%annat%att%innebära%nya%
bestämmelser%för%friggebodar%och%exploateringsavtal.!

(Socialdepartementet,!2013)!
!
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1.1.3 Vilka klimatförändringar är att vänta 
Länsstyrelsen!i!Norrbottens!län!har!som!uppgift!att!på!
en!regional!och!kommunal!nivå!samordna,!ge!råd!och!
stöd! i! det! strategiska! arbetet!med! anpassning! till! ett!
förändrat! klimat.! I! samarbete! med! konsultföretaget!
Thyréns!togs!en!rapport!tagits!fram!som!beskriver!de!
förväntade! klimatförändringarna! i! Luleå! kommun.!
Denna! rapport! syftar! till! att! vara! en! grund! i!
kommunens! arbete! med! klimatförändringarna.!
(Larsson,!2013)!
!
De! förväntade! klimatförändringarna! som! presenteras! i! rapporten! bygger! på!
klimatscenarier,! som! i! sin! tur! beror! av! olika! utsläppsscenarier.! Vilket! innebär! olika!
möjliga! utvecklingar! av! mängderna! växthusgaser! som! vi! släpper! ut.!
Utsläppsscenarierna,!som!har!tagits!fram!av!FN:s!klimatpanel!Intergovernmental!Panel!
on! Climate! Change! (IPCC),! baseras! på! antaganden! om! exempelvis! världsekonomins!
utveckling,!befolkningstillväxten!och!teknikutvecklingen.!Den!rapport!som!Thyréns!och!
Länsstyrelsen!har!tagit!fram!är!baserad!på!ett!medelhögt!scenario,!kallat!”A1B”,!där!det!
antas!att!kulmen!för!utsläppen!av!växthusgaserna!inträffar!år!2050.!(Larsson,!2013)!

!

!
Detta! innebär! att! det! kommer! bli! både! varmare! och! blötare! i! Luleå,! vilket! framförallt!
kommer! att! märkas! under! vintersäsongen.! Snösäsongen! kommer! att! bli! 15X25! dagar!
kortare,! för! att! senare! bli! upp! till! 1,5! månader! kortare.! Det! totala! flödet! i! vårfloden!
kommer!att!öka,!den!kommer!även!att!börja! tidigare.!De!ökade!mängderna!nederbörd!
under!höstmånaderna!medför!en!risk!för!höga!vattennivåer,!vilket!i!sin!tur!kan!leda!till!
översvämningar! i! VAXsystem! och! bebyggelse.! Höga! vattennivåer! medför! även! ökade!
risker!för!ras,!skred!och!slamströmmar.!(Larsson,!2013)!

Bild%1.3%Länsstyrelsen%i%Norrbottens%län.%%%

Enligt!rapporten!kan!Luleå!förvänta!sig!följande!klimatförändringar!under!
perioden!2021J2050!i!jämförelse!med!nuvarande!klimat:!!

• Ökad!årsmedeltemperatur!med!2,5!X!3,5!grader.!!
• Ökad!årsmedelnederbörd!med!10!%.!!
• Förlängd!växtsäsong!med!en!månad.!!

!

Under!perioden!2069J2098!förväntas!följande!klimatförändringar!i!
jämförelse!med!nuvarande!klimat:!!

• Ökad!årsmedeltemperatur!med!5,0!X!6,5!grader.!!
• Ökad!årsmedelnederbörd!med!20!%.!!
• Förlängd!växtsäsong!med!2X3!månader.!!

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Samtliga! av! dessa! konsekvenser! kan! komma! att! påverka! bebyggelsen.! Extremt! höga!
flöden! och! riklig! nederbörd! kan! skada! byggnader! allvarligt,! de! kan! gå! så! långt! att! en!
byggnad! spolas!bort.! Skred!och! ras!kan! totalförstöra!byggnader.!Vatten! i! kombination!
med! ett! varmare! klimat! medför! också! en! ökad! risk! för! fuktskador! som! mögel! och!
kvalster.!(Larsson,!2013)!
!
Rapporten! tar! upp! vad! som! behöver! göras! för! att! möta! de! potentiella! farorna.! För!
befintlig!bebyggelse!är!det!viktigt!att!identifiera!riskområden!för!att!vidta!åtgärder!som!
förbereder!och!anpassad!bebyggelsen!för!de!framtida!klimatförändringarna.!Vid!risk!för!
ras,! skred!och! erosion! kan! åtgärderna! vara:! schaktning,! utflackning,! förstärkning!med!
cementpelare,! dräneringssystem! och! etablering! av! vegetation.! För! att! dämpa! ett! ökat!
flöde!kan!man!reglera!eller!avleda!flödet!till!andra!områden.!(Larsson,!2013)!
!
Då!en!byggnad!är!beräknad!att!stå!på!sin!plats!under!en!relativt! lång!tidsperiod!är!det!
viktigt!att!tänka!på!de!framtida!klimatförändringarna!redan!vid!planeringen!av!den!nya!
byggnaden.! Man! bör! tänka! på! platsens! framtida! hydrologiska! förutsättningar! och!
markens! långsiktiga! användbarhet.! Det! är! också! viktigt! att! anpassa! höjdsättningen! av!
mark! och! fastigheter! till! de! högsta! förväntade! vattenståndet.! Om! man! av! någon!
anledning!måste!sätta!ny!bebyggelse!i!ett!område!där!det!finns!en!risk!för!översvämning!
finns!det!några!strategier!att!vidta.!Det!kan!vara! ”reträtt”,!vilket! innebär!att!man! låter!
marken!översvämmas!och!bygger!på!en!högre!belägen!mark.!”Försvar”,!innebär!att!man!
skyddar! området! med! exempelvis! invallning! och! till! sist! strategin! ”attack”,! då! man!
försöker! använda! vattnet! och! ser! det! som! en! möjlighet,! ny! arkitektur! och! nya!
konstruktionslösningar! gör! att!man! kan! bygga! på! riskbenägen!mark.! (Larsson,! 2013)!
!
I! rapporten! nämns! vikten! av! en! välfungerade! och! säker! dricksvattenförsörjning.! De!
förväntade!klimatförändringarna!riskerar!att!påverka!det!dricksvattensystem!som!finns!
i!Luleå!idag.!I!dagsläget!tar!man!ytvatten!från!Luleälven!till!huvudvattentäkten.!Detta!gör!
dricksvattnet! extra! sårbart! för! föroreningar.! Ett! industriområde! på! Storheden! i! Luleå!
kan! vid! en! ökad! tillrinning! och! nederbörd! orsaka! en! försämrad! vattenkvalitet! i!
Luleälven.! Idag! renas! vattnet! med! en! konstgjord! infiltration,! vilket! minskar! vattnets!
sårbarhet! mot! yttre! hot! som! föroreningar.! (Larsson,! 2013)!
!

Bild%1.4%Regn%som%smattrar%i%marken.%%% Bild%1.5%En%termometer.%%%%
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Människor!och!samhällen!har!anpassat!sig!till!den!geografiska!placeringen!de!har.!I!våra!
befolkade! städer! finns! det! en! optimal! lufttemperatur! då! dödligheten! är! som!minst,! i!
Stockholm!är!denna!temperatur!12!grader!och!i!Aten!är!den!25!grader.!Det!har!ännu!inte!
gjorts!några!studier!på!hur!framtida!värmeböljor!kan!komma!att!påverka!den!allmänna!
hälsan!i!Norrbotten.!Särskilt!utsatta!är!äldre!personer!och!de!med!kroniska!sjukdomar!
som! KOL.! Rapporten! påpekar! att! man! vid! planering! av! nya! äldreboenden,! och! andra!
byggnader!för!grupper!som!är!extra!känsliga!för!värmeböljor,!bör!tänka!extra!mycket!på!
placering! och! möjlighet! till! solavskärmning! och! skugga.! (Larsson,! 2013) 
!

1.1.4 Tekniska förvaltningen 
Tekniska!förvaltningens!uppgift!är!att!underlätta!invånarnas!vardag!och!se!till!att!staden!
är! grön,! att! det! finns! vatten! i! kranen! och! vägar! att! köra! på.! De! äger! och! förvaltar!
kommunens!samtliga!fastigheter.!(Sundberg,!2014b)!Inom!Tekniska!förvaltningen!finns!
det! 450! anställda,! de! omsätter! 1,7! miljarder! och! köper! in! tjänster! för! 500! miljoner!
årligen.!(Åberg,!2013)!
% 

!
!
!
!
!
!
!
Det!är!främst!staben!Upphandling!och!juridik!som!är!inblandad!i!byggande!då!de!arbetar!
med!upphandling!av!konsulttjänster! samt!entreprenader! inom!mark/anläggningsX!och!
byggsektorn.! Staben! stödjer! även! förvaltningen! i! frågor! gällande! konsultX! och!
entreprenadjuridik! och! frågor! kopplade! till! LOU.! (Sundberg,! 2013b)! Tekniska!
förvaltningen! förvaltar! fastigheter! som! skolor,! förskolor,! vårdX! och! omsorgsboenden,!
fritidsanläggningar! och! förvaltningslokaler.! Totalt! finns! det! ca! 700000! kvm! lokalyta! i!
Luleå!kommun!regim!för!kommunal!verksamhet.!(Sundberg,!2013a)!
!
Avdelningen! för! Projektledning! och! teknik,! där! 27! personer! arbetar,! är! indelad! i! två!
sektioner! med! olika! specialistkompetenser.! Avdelningen! arbetar! på! uppdrag! av! de!
övriga!avdelningarna!i!förvaltningen;!fastigheter,!vatten!och!avlopp,!gata!och!trafik,!park!
och!natur!samt!avfall.!De!fungerar!som!stöd!och!resurs!till!förvaltningen!vid!frågor!inom!
geoteknik,! mätteknik,! arkivhantering! samt! GIS.! De! genomför! byggX! och!
anläggningsprojekt! från! idé! till! färdigställande! enligt! internbeställarnas! (de! övriga!
avdelningarna! på! förvaltningen)! krav! och! önskemål.! Avdelningen! syftar! till! att!
säkerställa! att! anläggningar! och! byggnader! planeras! och! byggs! med! fokus! på!
långsiktighet,! kostnadseffektivitet,! flexibilitet,! god! arbetsmiljö! inklusive! övriga!
miljöaspekter.! Detta! uppnås! genom! att! utveckla! personalen,! införskaffa! relevant!

Tekniska!förvaltningen!har!fyra!stabsfunktioner:!
• Ekonomiadministration!
• Personal!och!information!!
• Upphandling!och!juridik!!
• Verksamhetsstöd!

!
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kompetens!samt!genom!att!använda!nödvändiga!tekniska!hjälpmedel!och!leda!och!följa!
upp!förvaltningens!projekt!på!ett!enhetligt!sätt.!(Sundberg,!2014a)!
!

1.2 SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
!
Syftet!med!examensarbetet!är!att!undersöka!var!det!brister! i!Tekniska! förvaltningens!
arbete!med!hållbar!utveckling!inom!byggande!idag!och!sedan!ta!fram!förändringsX!och!
förbättringsförslag!på!hur!de!kan!förbättra!sitt!arbete.!!
!
Målet! är! att! utveckla! och! förbättra! Tekniska! förvaltningens! arbete! med! miljö! i! sina!
projekt.!Att!nå!god!miljöstyrning,! som!ständigt! förädlas!och!uppdateras! istället! för! att!
göras!om,!kommer!att!bidra!till!att!Tekniska!förvaltningen!i!sitt!arbete!uppnår!de!klimatX!
och! miljömål! som! finns! inom! byggande.! Det! ska! finnas! en! medvetenhet! genom! hela!
ledet,! från! politiker! till! grässtrå.! Arbetet!med! hållbar! utveckling! ska! också! ske! på! ett!
medvetet! och! effektivt! sätt.! Utifrån! ovanstående! syfte! och! mål! har! följande!
frågeställningar!formulerats;!!
 

!

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUSERING 
!
Detta! examensarbete! är! på! 30! högskolepoäng,! vilket! motsvarar! 20! veckors!
heltidsarbete,!så!tid!är!en!begränsande!faktor.!Därför!är!följande!avgränsningar!gjorda;!!
!
För! att! uppnå! ett! handfast! och! mer! användbart! resultat,! samt! för! att! begränsa! den!
mängd!information!som!behöver!inhämtas,!kommer!detta!examensarbete!att!baseras!på!
en!fallstudie!av!projekt!som!Tekniska!förvaltningen!har!varit!inblandade!i.!Projekten!för!
fallstudien,!som!kommer!att!väljas!ut!av!Tekniska!förvaltningen,!är!aktuella!projekt!som!
nyligen! har! avslutats! eller! kommer! att! avslutas.! Detta! kommer! även! att! kompletteras!
med!enkätundersökningar!till!andra!iblandade!parter!i!respektive!projekt.!!
!
!

XEn!nulägesbeskrivning,!hur!arbetar!Tekniska!förvaltningen!idag!
med!hållbar!utveckling!inom!byggande?!!
!
XVad!finns!det!för!brister!i!hur!Tekniska!förvaltningen!idag!arbetar!
med!miljöfrågor!i!sina!projekt?!!
!
XHur!kan!Tekniska!förvaltningen!förbättra!och!utveckla!sitt!arbete!
med!miljöfrågor!i!sina!projekt!för!en!hållbar!utveckling?!!
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Begreppet! ”hållbar! utveckling”! är! ett! brett! begrepp! som! går! att! implementera! på! ett!
flertal!olika!områden.!Här!kommer!endast!”hållbar!utveckling”!i!syftet!att!bygga!hållbara!
byggnader! inom! den! regi! som! Tekniska! förvaltningen! verkar! inom! att! undersökas.!
Examensarbetet! kommer! inte! att! undersöka! saker! som! vägtrafikens! och!
infrastrukturens!miljöpåverkan,!vikten!av!natur!i!en!stad!och!skola,!vård!och!omsorg!ur!
ett!hållbarhetsperspektiv.!!
!
Tekniska! förvaltningen! vill! utreda! processen! i! arbetet! med! miljöfrågor! i! sina!
byggprojekt,!det!är!inte!fallstudieprojekten!i!sig!som!är!av!vikt.!Projekten!är!hjälpmedel!
som!visar!på!hur!processen!går! till.!Därför!kommer! inte!projekten! i! sig!att! redovisas! i!
stor! grad,! utan! fokus! ligger! i! arbetsprocessen.! I! fallstudieprojekten! kommer! hela!
byggprocessen! att! undersökas,! från! den! inledande! planerande! projekteringsfasen! till!
avslutningsfasen!där!projektet!avslutas!och!utvärderas,!i!de!fall!då!projektet!avslutats.!!
!
Intervjustudien!av!examensarbetet!kommer!att!ske!i!en!begränsad!form,!ett!fåtal!utvalda!
personer! kommer! att! tillfrågas,! alltså! en! kvalitativ! insamlingsmetod.! Det! kan! då! inte!
antas!att!samma!åsikter!gäller!för!hela!branschen!eller!för!hela!Tekniska!förvaltningen,!
men! det! kan! ge! en! fingervisning.! Intervjustudien! kommer! att! behandla! följande!
ämnesområden;!nuläge,!hållbar!utveckling!inom!byggande,!fallstudie!nybyggnation!och!
ombyggnation.! Detta! gäller! även! de! två! enkätundersökningarna! som! kommer! att!
genomföras,! där! den! andra! enkätundersökningen! dessutom! kommer! att! behandla!
motivation!och!engagemang.!!
!



2. METOD

I det här kapitlet beskrivs vilka metoder som har tillämpats för 
att besvara examensarbetets frågeställningar. Först presenteras 
tillvägagångssättet för examensarbetet, vidare presenteras 
forskningssyfte, forskningsansats, undersökningsansats, 
metod för datainsamling och analysmetod. Slutligen diskuteras 
examensarbetets reliabilitet och validitet.   
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2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
!
Till! en! början! togs! bakgrund! och! syfte! för! examensarbetet! fram! i! samråd! med!
handledare!och!uppdragsgivaren.!Efter!detta!kunde!en!övergripande!plan!för!arbetet!tas!
fram.!!
!
Tanken!från!början!var!inte!att!arbeta!med!en!fallstudie,!utan!det!kom!som!förslag!från!
handledaren.! Förhoppningen!med! att! arbeta!med! en! fallstudie! är! att! det! ska! leda! till!
analyser!och!diskussioner!som!är!baserade!på!verkligheten,!vilket!i!slutändan!kommer!
att!gynna!uppdragsgivaren.!Vilka!projekt!som!är!med!i!fallstudien!har!bestämts!av!den!
externa!handledaren.!!
!
Den! inledande! litteraturstudien! bestod! i! att! inhämta! kunskap! kring! ämnet! hållbar!
utveckling,! både! lokalt,! nationellt! och! internationellt,! hållbart! samhällsbyggande! samt!
kommunens!roll! i!det!hela.!Detta! för!att!ha!en!god!kunskapsgrund!att!stå!på!kring!det!
specifika! ämne! som! examensarbetet! berör,! för! att! sedan! kunna! utföra! intervjuer! och!
enkätundersökningar!i!samband!med!fallstudien!på!ett!värdeskapande!och!effektivt!sätt.!!
!
Efter! den! inledande! litteraturstudien! började! arbetet! med! att! ta! fram! frågor! till!
intervjuer! och! enkätundersökningar,! detta! gjordes! i! samråd!med! uppdragsgivare! och!
handledare.! I! samband! med! detta! insamlades! data! om! projekten! som! var! med! i!
fallstudien.! Syftet! med! intervjuerna! och! enkätundersökningarna! var! att! hitta!
fallgroparna!och!problem!som!finns!i!dagens!miljöstyrning!hos!Tekniska!förvaltningen.!!
!
Under!examensarbetets!gång!har!ett!iterativt!arbetssätt!använts.!Uppsatsen!har!fått!växa!
fram!successivt,!där!insamlad!litteratur,!data!och!intervjuer,!samt!preliminära!slutsatser!
fått!styra!fortsatta!litteraturstudier!och!insamlande!av!kompletterande!data.!!
!
En! del! av! examensarbetets! kapitel! kommer! att! presenteras! i! ett! utdrag! till! Tekniska!
förvaltningen,! där! delar! som! är! allra! mest! tillämpbara! och! inspirerande! för!
förvaltningen! kommer! att! ingå.! De! kapitel! som! kommer! att! ingå! i! utdraget! är:!
sammanfattning! och! abstract,! resultat! och! analys! samt! slutsats! och! fortsatt! forskning.!
Detta! kommer! att! generera! något!mer! direkt! tillämpbart! som! Tekniska! förvaltningen!
kan!arbeta!med.! 
 

2.2 FORSKNINGSSYFTE 
 
Det! finns! tre! olika! typer! av! forskningssyften;! undersökande,! beskrivande! och!
förklarande.!Det!är!studiens!frågeställning!som!ligger!till!grund!för!vilket!forskningssyfte!
som! ska! väljas.! Forskningssyftet! skall! klargöra! varför! studien! genomförs.! (Saunders,!
Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
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Det! finns! flera! skillnader! mellan! de! tre! forskningssyftena.! I! en! undersökande! studie!
syftar!man!till!att!ta!reda!på!vad!det!är!som!händer,!vad!det!finns!för!relevanta!variabler!
i!ett!problem.!Målet!med!en!undersökande!studie!är!att!få!en!förståelse!för!ett!problem!
och! är! fördelaktig! när! studiens! frågeställningar! är! av! typen! ”varför”! och! ”hur”.!
(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
En!beskrivande!studie!syftar! till!att!beskriva!en!person,!en!händelse!eller!en!situation.!
Målet!med!en!sådan!studie!är!att!få!en!förståelse!för!relevanta!variabler!i!ett!problem.!En!
beskrivande! studie! är! lämplig! då! frågeställningarna! är! av! typen! ”vad”! och! ”vem”.!
(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
En!förklarande!studie!syftar!till!att!ge!förståelse!för!hur!variabler!i!ett!problem!hänger!
samman.!Målet!med!en!sådan!studie!är!att!fastställa!orsaken!och!påverkan!till!relationen!
mellan!variablerna.!Denna!typ!av!studie!är!fördelaktig!då!frågeställningarna!är!av!typen!
”vad!händer!om”.!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
Det! här! examensarbetet! innefattar! både! ett! undersökande! och! beskrivande!
forskningssyfte.!Detta!på!grund!av!att! frågeställningen! innefattar! frågor!som!”hur”!och!
”vad”.!Målet!är!med!examensarbetet!är!att!få!förståelse!för!ett!visst!problem!och!hitta!de!
variabler! som! beror! av! problemet,! med! andra! ord! att! ta! reda! på! hur! Tekniska!
förvaltningen!arbetar!idag,!ifrågasätta!den!nuvarande!arbetsmetoden!och!ta!fram!förslag!
på!ett!nytt!förbättrat!arbetssätt.!!
 

2.3 FORSKNINGSANSATS 
 
Det! finns!två!kategorier!av! forskningsansatser;! induktiv!kontra!deduktiv!och!kvalitativ!
kontra!kvantitativ.!I!en!studie!krävs!det!en!ansats!från!vardera!kategori.!Vid!en!induktiv!
ansats!samlas!data!in!och!sedan!tas!en!teori!fram!som!är!baserad!på!den!insamlade!data.!
Om!en!deduktiv!ansats!används!syftar!studien!till!att!testa!en!hypotes!eller!en!teori!och!
sedan!utveckla!denna!till!det!bättre.!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
Den!andra!kategorin!av!forskningsansatser!behandlar!hur!data!insamlas!och!analyseras.!
Vid! en! kvantitativ! ansats! hanteras! numerisk! data! och! denna! analyseras!med! hjälp! av!
statistiska! tekniker.!En!kvalitativ!ansats!hanterar! icke!numerisk!data!och!syftar! till! att!
skapa!förståelse!för!och!en!helhetsbild!av!det!valda!problemområdet.!(Saunders,!Lewis,!
&!Thornhill,!2009)!
!
I! detta! examensarbete! har! en! deduktiv! ansats! använts,! på! grund! av! att! denna! ansats!
möjliggör!användandet!av!teorier!och!modeller!för!att!skapa!en!förståelse!för!problemet.!
Gällande!den!andra!kategorin!har!en!kvalitativ!ansats!använts,! vilket!beror!på!att!den!
data!som!har!samlats!in!är!av!icke!numerisk!karaktär,!den!är!baserad!på!ord.!!
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2.4 UNDERSÖKNINGSANSATS 
 
Undersökningsansatsen! ska! väljas! så! att! examensarbetets! frågeställning! och! syfte! kan!
besvaras! och! uppfyllas! (Saunders,! Lewis,! &! Thornhill,! 2009).! Saunders! et! al.! (2009)!
menar! på! att! undersökningsansatsen! beror! av! frågeställningen,! syftet,! nuvarande!
kunskap! och! tillgängliga! resurser.! Det! finns! en! mängd! undersökningsansatser! att!
applicera! i! sitt! arbete,! bland! annat;! experiment,! enkätundersökning! och! fallstudie.!
(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
En!enkätundersökning!används!ofta! i!ett!undersökande!forskningssyfte!för!att!besvara!
frågor! som!vem,! vad,! vart,! hur!mycket! och!hur!många.!Metoden! tillåter! att! en! relativt!
stor!mängd!data!samlas!in!utan!att!så!mycket!arbete!behöver!läggas!ned.!En!enkät!delas!
ut! till! en! utvald! mängd! respondenter! och! genererar! data! som! är! lätt! att! tolka! och!
jämföra,!förklara!och!förstå.!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
En!fallstudie!används!för!att!få!en!djupare!förståelse!för!något!och!för!att!svara!på!frågor!
som!varför,!men!kan!även!svara!på!frågor!som!vad!och!hur.!Dock!tenderar!dessa!frågor!
att! behandlas! i! enkätundersökningar.! Fallstudier! används! ofta! vid! undersökande! och!
förklarande! forskningssyfte.! Datainsamlingsmetoden! för! denna! typ! av! strategi! kan!
variera! stort! och! flera! används! ofta! i! en! kombination.! (Saunders,! Lewis,! &! Thornhill,!
2009)! Saunders! et! al.! (2009)! tar! upp! metoder! som! intervjuer,! observationer,!
dokumentanalys!och!även!enkäter.!!
!
Vid!fallstudier!kan!man!antingen!använda!ett!ensamt!utvalt!fall!eller!används!sig!av!flera!
fall.!Det!ensamma!fallet!är!ofta!ett!kritiskt!fall!eller!ett!extremt!eller!unikt!fall.!Om!man!
istället! använder! sig! att! flera! fall! vill!man! fastställa! att! det!man! upptäcker! i! de! första!
fallet! även! sker! i! de! andra! fallen,! en! konsekvens! av! detta! är! att! man! behöver! göra!
generaliseringar!av!dessa!upptäckter.! (Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!Yin!(2003)!
påstår!att!det!är!bättre!att!använda!sig!av!flera!fall!istället!för!ett!fall!i!sin!fallstudie.!!
!
I!det!här!examensarbetet!har!enkätundersökning!och!en!multipel!fallstudie!används!som!
undersökningsansats.! Dessa! ha! valts! då! examensarbetet! har! ett! undersökande!
forskningssyfte,!vilket!båda!ansatserna!kan!användas!för,!de!anses!också!passa!arbetets!
syfte!och!frågeställningar!bäst.!
 

2.5 METOD FÖR DATAINSAMLING 
2.5.1 Primär- och sekundärdata 
Det!finns!två!olika!typer!av!data;!primärX!och!sekundär!data.!Sekundärdata!är!data!som!
har!samlats!in!för!ett!annat!syfte!än!den!aktuella!studien,!medan!primärdata!är!ny!data!
som!har!samlats! in! för!den!aktuella!studien.! (Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!Den!
här!studien!har!använt!både!primärX!och!sekundärdata!som!datainsamlingsmetod.!!
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!
Den!inhämtade!sekundärdata!består!av!litteraturstudier!om!det!valda!forskningsämnet!
och!en! fallstudie.!Fallstudien!har!även!resulterat! i!primärdata! i! form!av! intervjuer!och!
enkätundersökningar.!Övrig!primärdata!består!av!intervjuer!med!andra!personer!inom!
Luleå!kommuns!organisation.!!!!
 

2.5.2 Litteraturstudie 
För! att! få! en! djupare! förståelse! och! kunskap! om! hållbar! utveckling! inom! byggande!
genomfördes!en! litteraturstudie.!Under!arbetets!gång!kompletterades! litteraturstudien!
med!ny!litteratur!som!ansågs!nödvändig!för!fortsatt!arbete,!som!en!följd!av!det!iterativa!
arbetssättet.!!
!
Litteraturstudien! började! med! ett! brett! perspektiv,! hur! miljöfrågor! inom! byggande!
hanteras! på! en! internationell! nivå,! för! att! sedan! smalna! av! och! titta! på! hur! frågan!
hanteras!på!en!lokal!nivå!i!Luleå!kommun.!Hjälp!för!att!ta!fram!relevant!information!har!
bland! annat! tillhandahållits! av! handledare,! Per! Persson! och! extern! handledare! och!
Thomas!Åberg.!Litteraturstudien!har!även!kompletterats!med!information!om!hur!man!
skapar!engagemang!och!motivation!i!en!verksamhet.!!
!
Litteratur!har!även!sökts!efter! i!Luleå!Tekniska!Universitet! (LTU)!bibliotekets!databas!
Primo,!där! sökord! som!hållbar!utveckling!och!miljöstyrning!har! använts.!Utöver!detta!
har!sökmotorn!Google!använts!för!att!hitta!offentlig!information!och!rapporter!från!olika!
organisationer,! exempelvis! Energimyndigheten,! Sveriges! Kommuner! och! Landsting,!
Länsstyrelsen! och! Regeringen.! Google! har! även! använts! till! att! hitta! tidigare! skriva!
examensarbeten!inom!ämnet!eller!liknande!ämnen.!Sökord!som!har!använts!i!databaser!
och!sökmotorer!är:!miljöstyrning,!klimat,!hållbar!utveckling,!hållbart!samhällsbyggande,!
hållbar!kommun,!engagemang!och!motivation.! 
 

2.5.3 Fallstudie 
Totalt! har! fem! projekt! varit! en! del! av! fallstudien.! Att! arbeta! med! en! fallstudie! gör!
examensarbetet!mer! verklighetsanknutet! då!man! tittar! på! faktiskt! projekt! som!precis!
har! eller! håller! på! att! avslutas.! Vilka! projekt! som! skulle! vara! med! i! fallstudien! har!
bestämts! tillsammans!med!den!externa!handledaren!Thomas!Åberg!och! Jesper!Klefsjö!
som!är! ansvarig! för! avdelningen!Projektledning!och! teknik!på!Tekniska! förvaltningen.!
Fallstudieprojekten!presenteras!närmare!i!kapitel!4!Fallstudie.!!
!
!
!
!
!
!

De!projekt!som!varit!med!i!fallstudien!är:!!
X Pontus!Arena!
X Västra!Varvsgatan!
X Planskild!korsning!Gammelstad!
X Bergvikens!vård!och!omsorgsboende!
X Gäddviks!vattenverk!

!
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2.5.4 Intervjuer 
Under!examensarbetets!gång!har!ett!antal!intervjuer!skett,!detta!med!personer!som!har!
god! kunskap! i! fallstudieprojekten.! Det! har! även! genomförts! intervjuer! med! personer!
inom! Luleå! kommuns! organisation.! Dessa! personer! har! valts! ut! med! hjälp! av! den!
externa! handledaren.! Tanken! var! att! samtliga! intervjuer! skulle! ske! muntligt,! då! alla!
informanter!finns!i!Luleå.!Så!blev!det!dock!inte!i!slutändan,!då!några!av!informanterna!
föredrog! att! svara! på! frågorna! skriftligt.! I! dessa! intervjuer,! både! de! skriftliga! och! de!
muntliga,! låg! fokus! på! att! skapa! en! förståelse! för! processen! och! vilken! roll!miljö! och!
hållbart!tänkande!hade!i!projekten.!!
!
De!intervjuer!som!gjordes!muntligt!spelades!alla!in!och!nedtecknades!i!ett!manus!för!att!
sedan!skickas! till! informanten! för!korrekturläsning!och!godkännande.!Detta! främst! för!
att! informanten! inte!skall! tycka!att!något!den!sagt!har! förvrängts!eller!misstolkats.!De!
muntliga!intervjuerna!har!skett! i!en!halvstrukturerad!form,!vilket! innebär!att!det!finns!
förberedda! frågor! och! samtalsämnen,! med! dessa! behöver! inte! följas! exakt! och! kan!
variera! från! intervju! till! intervju!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009).!Följdfrågor!kan!
ställas! och! ordningen! på! frågorna! kan! ändras! (Saunders,! Lewis,! &! Thornhill,! 2009).!
Denna!intervjuXform!valdes!för!att! intervjun!skulle!bli!mer!ett!samtal!och!uppmana!till!
diskussion.! De! fullständiga! versionerna! av! intervjuerna! finns! i! bilaga! 2! X! 9! och!
sammanfattade!versioner!av!intervjuerna!presenteras!i!kapitel!5!Empiri.!!
!
I! de! intervjuer! som! gjorde! via! mail! ställdes! samma! frågor! som! ställts! i! de! muntliga!
intervjuerna.! Frågorna! skrevs! så! tydliga! som! möjligt! eftersom! det! inte! skulle! finnas!
samma!möjlighet!till!att!förklara!oklarheter!för!informanten.!!
!
!

!

!

Deltagare!i!de!muntliga!intervjuerna:!!
X Jan!Boman,!projektledare,!MAF!Arkitektkontor!AB!
X Agne!Nilsson,!sektionschef!för!avdelningen!Vatten!och!avlopp,!Tekniska!
förvaltningen,!Luleå!kommun!

X AnneLie!Granljung,!planchef,!Stadsbyggnadskontoret,!Luleå!kommun!
X Lenita!Ericson,!ordförande,!Tekniska!nämnden,!Luleå!kommun!

!

Deltagare!i!de!skriftliga!intervjuerna:!
X Cecilia!Bergenudd,!projektledare,!Tekniska!förvaltningen,!Luleå!kommun!
X Leif!Nordlund,!projektledare,!Tekniska!förvaltningen,!Luleå!kommun!
X Anna!Henriksson,!bygglovschef!och!Lena!Bengtén,!miljöstrateg;!
Stadsbyggnadskontoret,!Luleå!kommun!

X Carin!Forsberg,!miljökontrollant,!MPL!Miljöprojektledaren!AB!
!
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2.5.5 Enkätundersökning !
Med! Tekniska! förvaltningens! miljöprogram! som! utgångspunkt! gjordes! en! första!
enkätundersökning.!Denna!skickades!ut!till!tre!olika!aktörer!i!vartdera!fallstudieprojekt,!
den! skickades! till:! beställare,! projektör! och! entreprenör.! Samma! frågor! ställdes! inom!
respektive!roll,!svarsalternativen!var!JA,!NEJ!och!VET!EJ.!Enkäternas!utformning!finns!i!
bilaga!10.!!
!
Syftet!med!enkäten!är!att!ta!reda!på!om!de!inblandade!parterna!faktiskt!gör!de!som!de!
ska! göra! enligt! Tekniska! förvaltningens! miljöprogram,! att! de! tar! fram! och! följer! de!
dokument! som! finns.! Enkäten! skickades! ut! till! sammanlagt! 15! personer,! tre! från!
vartdera!projekt.!Svar!mottogs!av!13!personer.!!
%
Den! gjordes! även! en! andra! enkätundersökning! som! handlade! om! engagemang! och!
motivation!i!miljöfrågor!på!Tekniska!förvaltningen.!Denna!enkät!valdes!att!genomföras!
då! det! under! intervjuerna! framgått! att! det! är! just! motivation! och! engagemang! som!
saknas,!både!generellt!och!på!förvaltningen.!Totalt!delades!50!enkäter!ut,!där!de!ombads!
att! lämna! svar! inom!en!vecka.!Nio!personer! lämnade! igen!enkäten!med! svar.!Enkäten!
finns!i!bilaga!11.!!
 

2.6 ANALYSMETOD 
 
Som! tidigare! nämnt! är! det! en! kvalitativ! forskningsansats! som! har! använts! i! detta!
examensarbete,!vilket!innebär!att!den!insamlade!datan!inte!är!numerisk!och!kan!därför!
inte!analyseras!med!hjälp!av!diagram!och!statistik.!Istället!har!datan!att!analyserats!med!
hjälp!av!begreppsbildning.!En!kvalitativ!analys!av!data!syftar!till!att!skapa!teori!från!den!
insamlade! datan,! samt! att! ge! en! förståelse! och! helhetsbild! av! det! aktuella!
forskningsområdet.!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!
!
Två!analysmetoder!har!använts!i!detta!examensarbete;!Pattern!Matching!och!CrossXCase!
Synthesis.!Den!första!metoden!innebär!att!de!mönster!som!har!hittats!i!empirin!jämförs!
med! de! mönster! som! finns! i! teorin.! Om! dessa! stämmer! överens! med! varandra! ökar!
validiteten!i!påståendena.!Den!andra!metoden!innebär!att!fall!jämförs!med!varandra!för!
att!hitta!likheter!och!skillnader.!Denna!metod!används!då!det!finns!fler!än!två!projekt!i!
fallstudien.!(Yin,!2003)!!
!
!
!
!
!
!
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2.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 
2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet! handlar! om! att! mäta! data! på! ett! tillförlitligt! sätt.! För! att! bestämma! om!
reliabiliteten!i!den!insamlade!datan!är!god!kan!man!ställa!sig!tre!frågor:!!

!
Ett!av!de!hot!som!finns!för!att!nå!en!god!reliabilitet!i!sitt!arbete!är!en!deltagares!bias,!det!
kan!exempelvis!ske!vid!en!intervju!då!informanten!säger!det!som!de!tror!att!chefen!vill!
höra! (Saunders,! Lewis,! &! Thornhill,! 2009).! Detta! har! försökt! motverkats! genom! att!
erbjuda! informanterna! anonymitet! i! intervjun,! dock! var! det! inget! någon! av!
informanterna!önskade.!Det!finns!också!en!risk!att!informanterna!tar!författarens!frågor!
som!kritik!och!intar!en!försvarsposition,!vilket!i!sin!tur!kan!påverka!deras!svar.!!
!
Ett!annat!hot!är!fel!orsakat!av!observatören,!alltså!författaren!till!detta!examensarbete.!
Det! kan! vara! så! att! observatören! ställer! samma! fråga! men! på! olika! sätt! till!
informanterna,! vilket! i! sin! tur! kan! påverka! informanternas! svar.! (Saunders,! Lewis,! &!
Thornhill,! 2009)! För! att! motverka! detta! har! observatören! haft! ett! antal! förbestämda!
frågor!att!utgå!ifrån.!Gällande!de!intervjuer!som!genomförts!via!mail!har!samma!frågor!
ställts!till!samtliga!informatörer,! inom!sin!organisation.!Med!det!menas!att!det!ställdes!
samma!frågor!till!de!som!arbetar!inom!Tekniska!förvaltningen!och!samma!frågor!till!de!
som!arbetar!i!Luleå!kommuns!organisation.!!
!
Det!sista!hotet!som!kan!ha!betydelse!för!arbetets!reliabilitet!är!observatörens!bias,!med!
det! menas! att! observatören! i! sin! tur! kan! tolka! informanternas! svar! fel! eller! olika!
(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009).!För!att!undvika!detta!skickades!ett!manus!från!de!
muntliga!intervjuerna!ut!till!informanterna,!som!de!fick!läsa!igenom!och!godkänna.!!
!
Då! studien! syftar! till! att! hittar! brister! i! hur! Tekniska! förvaltningen! idag! arbetar!med!
miljöfrågor! i!sina!projekt! finns!det!redan!ett!antagande!och!åsikt!hos!uppdragsgivaren!
om!att!det!arbetssätt!de!har!idag!inte!fungerar!och!att!det!finns!ett!problem.!Detta!i!sin!
tur!skapar!förväntningar!hos!både!uppdragsgivaren!och!författaren!till!denna!studie!att!
problem! är! ett! faktum.! Vilket! i! sin! tur! kan! orsaka! bias! hos! författaren.! Eftersom! det!
redan! finns! ett! antagande! både! hos! uppdragsgivaren! och! hos! författaren! finns! det! en!
risk! att! författaren! ställer! ledande! frågor! till! informanterna.! För! att! undvika!detta!har!
författaren!gått!igenom!frågorna!med!handledare!och!extern!handledare.!!!
!
!

1. Kommer!mätningen!att!ge!samma!resultat!vid!andra!mättillfällen?!!
2. Kommer!liknande!observationer!nås!av!andra?!!
3. Är!det!tydligt!hur!slutsatser!gjordes!från!rådata?!!
(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009)!

!
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Bias!är!systematiska!fel!som,!till!stor!del!sker!omedvetet,!vid!insamlandet!och!tolkning!
av! data.! Det! kan! vara! så! att! observatören! behandlar! informanterna! olika,! att!
observatören! är! selektiv! och! bara! lyfter! fram! information! som! bekräftar! de! egna!
uppfattningarna!eller!att!observatören!är!partisk!och!har!förutfattade!meningar.!!
 

2.7.2 Validitet 
Validitet! handlar! om! att! mäta! det! som! är! relevant! för! studien! (Saunders,! Lewis,! &!
Thornhill,!2009).!För!att!uppnå!en!god!validitet!i!examensarbetet!lades!mycket!tid!ned!
på!att!ta!fram!studiens!syfte!och!mål.!Med!ett!tydligt!syfte!och!mål!är!det! lättare!att!ta!
fram!relevant!data.!!
!
Det! finns! en! risk! att! deltagande! informanter! i! studien!väljer! att! dra! sig!ur,! eller! säger!
redan!från!början!att!de!inte!vill!vara!med!(Saunders,!Lewis,!&!Thornhill,!2009).!För!att!
försöka!kringgå!denna!risk!diskuterades!fler!potentiella!projekt!än!de!fem!valda!att!vara!
en! del! av! fallstudien.!Detta! för! att! om!det! inte! fungerade!med!något! projekt! så! skulle!
ändå!fallstudien!innefatta!ett!antal!projekt!som!kunde!ge!en!bild!av!arbetssättet!man!har!
i!sina!projekt!på!Tekniska!förvaltningen.!!
!
Den!litteratur!som!finns!tillgänglig!om!hållbar!utveckling!är!ofta!väldigt!generell,!och!det!
är!svårt!att!hitta!material!som!gäller!på!en!så!pass!detaljerad!nivå!som!kommunalnivå.!
Detta!gör!det!svårt!att!dra!sådana!slutsatser!för!vad!som!gäller!på!en!så!pass!detaljerad!
nivå.! Området! för! miljö! och! hållbar! utveckling! är! ständigt! utvecklande,! därför! har!
författaren! till! detta! examensarbete! försökt! använda! så! ny! och! relevant! data! som!
möjligt.!Det!mesta! av!datan! är! från! åren!2012!och!2013,!med! ett! undantag! från!2000!
(information! om! miljonprogrammet)! samt! från! 2006! (information! om! metoder! för!
examensarbete).!!!
!
Då! endast! ett! fåtal! personer! som! arbetar! på! Tekniska! förvaltningen! är! informanter! i!
denna!studie,!kan!inte!deras!åsikter!anses!gälla!för!hela!förvaltningen.!Ett!försök!till!att!
öka!validiteten!i!deras!svar!är!att!informanterna!arbetar!på!olika!avdelningar!och!inom!
olika!områden!på!förvaltningen!och!på!så!sätt!uppnås!en!bredare!bild.!Genom!att!ställa!
samma!eller!liknande!frågor!till!flera!informanter!kan!deras!svar!att!jämföras!och!ställas!
mot!varandra,!vilket!ökar!validiteten!i!slutsatserna!som!dras!från!intervjuerna.!!
! !



!



3. TEORI

I detta kapitel redovisas litteraturstudierna. Litteraturstudierna 
delas in i tre huvuddelar. Där den första delen inleds med en 
bredd då begreppet hållbarhet förklaras. För att sedan ta upp hur 
man arbetar för en hållbar utveckling i Luleå kommun. Den andra 
delen behandlar hur man bygger hållbart och tar upp hinder i 
strävan mot ett hållbart byggande. I den tredje och sista delen 
tar litteratur om motivation och engagemang upp. 
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3.1 HÅLLBAR UTVECKLING 
!

3.1.1 Begreppet hållbar utveckling 
Det!finns!inte!EN!definition!på!vad!begreppet!hållbar!utveckling!betyder,!utan!en!mängd!
olika.!Många!menar!att!det!är!det! som!är!begreppets! svaghet,!medan!andra!menar!att!
det!är! just!otydligheten!som!är!styrka! i!begreppet!(Sundqvist,!2010).!Otydligheten!gör!
det! möjligt! för! varje! person! att! tolka! begreppet! och! använda! det! ur! sin! egen!
utgångspunkt.!Det!här!visar!också!att!en!hållbar!utveckling! inte!är!ett!slutmål,!utan!en!
ständigt! pågående! process! som! aldrig! är! blir! klar.! (Sundqvist,! 2010)!
!

Den! idag! mest! kända! definitionen! kom!
av! Gro! Harlem! Brundtland,! Norges!
dåvarande! statsminister.! År! 1987! utgav!
han,!tillsammans!med!den!av!FN!tillsatta!
Brundtlandkommissionen,! där! han! var!
ordförande!(Sundqvist,!2010),!rapporten!
”Vår! gemensamma! framtid”! där! hållbar!
utveckling!definieras! som!”en%utveckling%
som%tillfredsställer%dagens%behov%utan%att%
äventyra% kommande% generationers%
möjligheter% att% tillfredsställa% sina%behov”!
(FN,!2012b).!Enligt!Brundtland!finns!det!
tre! dimensioner! av! hållbar! utveckling!
som! skall! stödja! och! komplettera!
varandra;! det! ekonomiska,! sociala! och!
ekologiska.! (FN,! 2012b)! Där! vi! i! mitten!
finner! den! hållbara! utvecklingen.!!
!

På!engelska!blir!hållbar!utveckling!direkt!översatt!sustainable!development.!Sundqvist!
(2010)!nämner!tre!olika!översättningar!till!sustainable;!hållbar,!bärkraftig!och!uthållig.!
Där!synonymer!till!hållbar!är!att!hålla,!att!greppa!eller!omfatta!och!han!menar!på!att!en!
hållbar! utveckling! syftar! på! att! öka! medvetenheten! om! mänsklighetens! ramar,!
begränsningar!och!de!förutsättningar!som!finns!i!naturen.!Med!bärkraftig!menas!om!vi!
har!tillräckligt!med!kraft!för!att!bära!mänskligheten!och!vårt!ekosystem!på!längre!sikt.!
Uthållig!tyder!på!ett!tidsperspektiv!och!siktar!framåt!i!tiden.!Synonymer!till!uthållig!är!
tålig,! envis! och! viljestark.!Vilket! kan! vara! svårt! att! sätta! i! samma!kontext! som! jorden,!
detta!då!jorden!ofta!anses!vara!ett!enda!ekosystem!som!kräver!balans.!(Sundqvist,!2010)!
!
!

!

!

Ekologiska!Ekonomiska!

Sociala!

Bild%3.1%De%tre%dimensionerna%av%hållbar%
utveckling%som%ska%vara%i%symbios%för%att%nå%
en%hållbar%utveckling.%%
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Development,! eller! utveckling,! är! ett! begrepp! eller! ord! som! har! en! mycket! bred!
betydelse! som! i! stora! drag! innebär! att! göra! framsteg! och! händelseförlopp.! I! sin! bok!
förklarar!Sundqvist!(2010)!ordets!betydelse!med!”människors%välmående%samt%förmåga%
att% leva% i% samklang%med% naturens% villkor”! och! menar! på! att! det! är! vi! människor! som!
driver! utvecklingen! framåt! och! att! svaret! därför! också! finns! hos! människan! själv.!!
!
Före! Brundtlandkommissionen! ansågs! inte! ekonomisk! tillväxt! och! ekologi! kunna!
samverka!(Sundqvist,!2010),!men!rapporten!som!kommissionen!tog!fram!visar!på!att!de!
krävs!att!de!tre!dimensionerna!verkar!i!symbios,!de!påverkar!alla!varandra!(FN,!2012b).!
Detta!kan! förklaras!med! liknelsen!om!en!pall! som!har! tre!ben,! försvinner!ett!ben! står!
pallen!ostadigt.!Detsamma!gäller!för!vår!jord,!idag!lever!vi!i!en!värld!med!obalans.!(FN,!
2012b)!
!
Begreppet!hållbar!utveckling!har! en!helhetssyn!på!människors! och! samhällens!behov,!
förutsättningar! och! problem.! En! senare! definition,! som! kom! efter!
Brundtlandkommissionens,! menar! att! en! hållbar! utveckling! handlar! om! att!
”fundamentala% mänskliga% behov% kan% tillfredsställas% för% alla% människor% utan% att% skada%
planetens% livsuppehållande% system”.! (Sundqvist,! 2010)!
!

3.1.2 Hållbar utveckling i Luleå kommun 
Luleå! kommun! har! varit! med! i! organisation!
Sveriges! Ekokommuner! (SEKom)! sedan! 1994.!
Organisationen! etablerades! redan! 1980! i! den!
finska! kommunen! Suomussalmi! för! att! sedan!
leta! sig! över! gränsen! till! Övertorneå.! Där! tog!
det! fart! och! spred! sig! vidare! till! andra!
kommuner!i!Sverige!och!idag!är!90!kommuner!
med!i!organisationen.!(Sveriges!Ekokommuner,!
2014d)!
!
SEKom!är!en!frivillig!organisation!för!kommuner,!landsting!och!regioner!som!syftar!till!
att!främja!en!hållbar!utveckling!och!nå!ett!hållbart!samhälle,!där!det!finns!en!ekologisk!
grundsyn! och! en! tydlig! koppling! till! de! två! andra! dimensionerna! för! hållbarhet,! det!
ekonomiska!och!det!sociala.!(Sveriges!Ekokommuner,!2014c)!!
!

Bild%3.2%Sveriges%Ekokommuner.%%

I!organisationen!arbetar!man!efter!fyra!hållbarhetsprinciper:!
• Ämnen!som!är!tagna!från!berggrunden!får!inte!öka!i!naturen!
• Ämnen!från!samhällets!produktion!får!inte!öka!i!naturen!
• Det!fysiska!underlaget!för!naturens!kretslopp!och!mångfald!får!inte!utarmas!!
• Vi!ska!ha!en!effektiv!och!rättvis!resursfördelning!så!att!människor!kan!
tillgodose!sina!behov.!!

(Sveriges!Ekokommuner,!2014b)!
!
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Dessa!fyra!principer!bygger!på!”Det!Naturliga!Stegets”!definition!av!hållbar!utveckling,!
som! är! ”ett% hållbart% samhälle% är% ett% samhälle% som% kan% behålla% sin% jämvikt% gentemot%
naturen% samtidigt% som% människors% förmåga% att% tillgodose% sina% behov% inte% hindras”.!
(Sveriges!Ekokommuner,! 2014b)! SEKom!och!dess!medlemmar! ska! vara! förebilder! för!
Sveriges!kommuner!i!arbetet!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!på!lokal!nivå.!De!ska!vara!
opinionsbildare! och! pådrivare,! och! leda! med! gott! exempel.! Man! skall! också! utbyta!
kunskap!och!på!så!sätt!främja!utvecklingen.!(Sveriges!Ekokommuner,!2014c)!
!
Sedan!2002!arbetar!SEKom!med!tolv!gröna!nyckeltal! för!att!kunna!följa!utvecklingen! i!
varje! kommun.! Dessa! nyckeltal! ska! på! ett! enkelt! och! konkret! sätt! visa! på! hur!
utvecklingen!i!kommunen!ter!sig.!(Sveriges!Ekokommuner,!2014a)!

 
Vision!Luleå!2050!!
Under! 2007! påbörjades! arbetet! med! vad! som! sedan! skulle! bli! Luleå! kommuns! nya!
översiktsplan.!”Vision!Luleå!2050”!är!ett!visionsdokument!som!visar!på!hur!Luleå!som!
kommun!även!i!framtiden!ska!vara!en!attraktiv!plats!att!bo!på,!arbeta!i!och!besöka.!”En%
attraktiv%stad%är%en%hållbar%stad”.!Dokumentet!är!uppbyggt!av!fyra!riktningar!som!visar!
som! ska! prioriteras! halvvägs! till! visionen.! Dessa! riktningar! ger! i! sin! tur! sex! olika!
program!som!mer!konkret!beskriver!vad!kommunen!ska!satsa!på!fram!till!del!etappen!år!
2020.! Tillsammans! är! alltså! riktningarna! och! programmen! kommunens! nya!
översiktsplan!och!en!del!av!Luleå!kommuns!styrmodell.!(Hedberg,!2013c)!

För!Luleå!ser!nyckeltalens!trend!ut!som!följande:!!
1. Koldioxidutsläpp!!!(2011)!
2.!!!Antal!resor!med!kollektivtrafik!" (2012)!
3.!!!Andel!förnybara!bränslen!i!kollektivtrafiken!(Ingen!uppgift)!
4.!!!Andel!jordbruksmark!med!miljöstöd!för!ekologisk!odling!# (2011)!
5.!!!Andel!miljöcertifierat!skogsbruk!! (2011)!
6.!!!Andel!skyddad!mark!och!vattenområden!" (2011)!
7. Total!mängd!hushållsavfall!inkl.!producentansvar!(Ingen!uppgift)!

Farligt!avfall!från!hushållen " (2011) 
Behandling!av!avfall!från!hushållen # (2012) 
Material!till!återvinning!per!invånare ! (2012) 

8.!Tungmetaller!i!avloppsslam;!kadmium!
Från!Uddebo " (2012)! 
Från!Råneå ! (2012)!

9.!Andel!förnybar!och!återvunnen!energi!i!kommunala!lokaler!" (2012)!
10. A.!Transportenergi!för!tjänsteresor!med!bil!(Ingen!uppgift)!

B.!Koldioxidutsläpp!för!tjänsteresor!med!bil!! (2011)!
11. Inköp!av!ekologiska!livsmedel!i!den!kommunala!organisationen!" (2012)!
12. Andel!miljöcertifierade!skolor/förskolor!" (2012)!
(Miljökontoret!Luleå!kommun,!2012)!
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!
Riktningen!Bygg!för!framtiden!handlar!om!att!väva!ihop!de!fysiska!avtrycken!som!de!tre!
andra!riktningarna!kommer!att!ge.!Samhällsbygget!ska!kunna!bli!klimatneutralt,!för!att!
uppnå! detta! måste! resurser! i! energi,! luft,! mark! och! vatten! användas! på! det! mest!
fördelaktiga! sättet.! Samhället! förändras! ständigt! och! måste! byggas! för! att! klara!
oförutsedda!utmaningar!och!kunna!anpassas.!(Luleå!kommun,!2011)!
!

Bild%3.3%De%fyra%riktningarna%och%sex%programmen%som%tillsammans%bildar%
Luleå%kommuns%översiktsplan.%%%

!De!fyra!Riktningarna!är:!!
X Stå!för!öppenhet!och!mångfald!
X Lyft!identiteten!som!kuststad!året!runt!
X Ta!sats!för!en!ledande!nordlig!region!
X Bygg!för!framtiden!!

(Hedberg,!Riktningar:!Luleå!Kommun,!2013b)!
!



!36!

!
De!program!som!hör!ihop!med!riktningen!Bygg!för!framtiden!är!program!D!–!Plats!för!
mer!och!program!F!–!Resor!och!transporter.!Där!program!D!handlar!om!de!långsiktiga!
strategierna!som!Luleå!kommun!har!för!markX!och!vattenområdena!i!kommunen,!hur!de!
ska! användas! i! framtiden! och! i! förhållande! till! de! framtida! klimatutmaningarna.!
Programmet! innefattar! också! den! långsiktiga! planeringen! för! bostäder,! arbetsplatser!
och!infrastruktur.!(Luleå!kommun,!2013a)!

!
Program!F!tar!upp!de!långsiktiga!mål!och!principer!som!Luleå!kommun!har!för!resor!och!
transporter! inom,! till! och! från! kommunen.! I! detta! beaktas! de! framtida!
klimatförändringarna!och!tömda!oljetillgångar.!(Luleå!kommun,!2013b)!
!

!

Riktningen!syftar!till!att:!!
• Agera!för!kommunikationer!som!knyter!ihop!vår!region!med!andra!
• Planera!för!en!blandad,!tät!och!attraktiv!stad!
• Skapa!förutsättningar!för!levande!stadsdelar!och!byar!
• Agera!för!att!kraftigt!öka!andelen!lokala!resor!med!kollektivtrafik!cykel!

och!till!fots!
(Luleå!kommun,!2011)!

!
De!sex!programmen!är:!!

X Program!A!–!Alla!jämlika!
X Program!B!–!Rum!för!möten!
X Program!C!–!Kuststaden!Luleå!!
X Program!D!–!Plats!för!mer!–!Luleå!stadsJ!och!landsbygd!
X Program!E!–!Ledande!nordlig!region!
X Program!F!–!Resor!och!transporter!!
(Hedberg,!2013a)!!

Program!D!ska!formulera!strategier!för:!!
• Variationsrikt!boende!som!tar!tillvara!närheten!till!vatten!och!natur!
• Blandad,!tät!och!attraktiv!stad!
• Levande!stadsdelar!och!byar.!
(Luleå!kommun,!2013a)!

Program!F!ska!formulera!strategier!för:!!
• Kraftigt!öka!andelen!lokala!resor!med!kollektivtrafik,!cykel!och!till!fots!
• Agera!för!kommunikationer!som!knyter!ihop!vår!region!med!andra.!
(Luleå!kommun,!2013b)!
!
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Arbetet!med! en!hållbar! utveckling! i! Luleå! kommun!bygger! på! de! tre! tidigare! nämnda!
dimensionerna;! det! sociala,! ekonomiska! och! ekologiska! (FN,! 2012b),! som!man! även! i!
Luleå! kommun! anser! måste! vara! i! symbios! för! att! en! hållbar! utveckling! ska! uppnås.!
Luleå!kommun!definierar!de!tre!dimensionerna!som:!
!

!
I! visionen! är! Luleå! i! framtiden! en! kommun! av! mångfald! som! ständigt! utvecklas! och!
växer.! Boendemiljön! är! varierad! och! ger! alla! någonstans! att! bo.! Genom! energisnåla!
byggnader! som! är! byggda! med! ny! teknik! och! med! nya! material! skapas! det!
resurssparande! och! hälsosamma! boendet.! I! varje! by! och! stadsdel! finns! det! ett! eget!
centrum,! en!mötesplats! som! skapar! ett! livfullt! samhälle.! Luleå! är! en! inspirerande!och!
trygg!plats!att!växa!upp!i.!(Luleå!kommun,!2008)!
!
I! Luleås! stadskärna! är! det! i! framtiden! ett!
konstant! flöde!av!människor.!Det! finns!plats! för!
arbete,!handel,!boende,!nöjen,!kultur!och!natur.!I!
arkitekturen!kan!man!se!delar!av!Luleås!historia!
i! bevarade! tidstypiska! byggnader.! Som! en!
kontrast! till! detta! finns! det! också! nyare,! mer!
moderna!byggnader.!Stadens!personlighet!syns!i!
tydliga! landmärken! och! i! den! grönskande! och!
levande!stadskärnan.!(Luleå!kommun,!2008)!!!
!
I!visionen!för!Luleå!2050!beskrivs!Luleå!som!en!
modig!stad!som!vågar!sticka!ut!och!satsa!på!nya!
saker,! vilket! syns! tydligt! i! stadens! näringsliv,!
forskning! och! utbildning,! arkitektur! och! infrastruktur! samt! kultur! och! idrott.! Luleå!
kommer! att! vara! en! förebild! för! resten! av! Sverige! och! även! världen! för! en! hållbar!
utveckling,!det!kommer!vara!en!stad!som!gärna!antar!nya!utmaningar.!(Luleå!kommun,!
2008)!
 

Bild%3.4%Vision%Luleå%2050.%%

• Social!hållbarhet!X!”målet%om%ett%gott%liv%och%en%god%livsmiljö.%Livskvalitet%
bygger%på%möjligheten%till%delaktighet%och%sammanhang%samt%på%
förutsättningarna%för%trygghet%och%en%god%hälsa”.!!

• Ekonomisk!hållbarhet!X!”innebär%en%bra%ekonomi%som%medel%för%att%kunna%
nå%det%goda%livet.%Ekonomisk%tillväxt%är%en%av%förutsättningarna%för%välfärd%
och%behövs%för%att%säkra%människors%jobb,%försörjning%och%sociala%trygghet”.!!

• Ekologisk!hållbarhet!X!”handlar%om%att%allt%vi%gör%måste%rymmas%inom%
ramen%för%ekosystemets%gränser.%En%ekonomisk%tillväxt%utan%ökad%
miljöbelastning%är%både%möjlig%och%på%lång%sikt%även%nödvändig”.!!!

(Luleå!kommun,!2008)!
!
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3.2 HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE 
3.2.1 Hur bygger man hållbart?  
I! Luleå! kommun! ser! man! framåt,! man! planerar! för! år! 2050,! vilket! kan! tyckas! ligga!
väldigt! långt! fram! i! tiden.! Den! finske! statsministern,! Matti! Vanhanen,! gjorde! ett!
uttalande!inför!Köpenhamnsmötet!(Lidelöw,!2010),!som!ägde!rum!i!december!2009!(FN,!
2010)! :! ”År% 2050% känns% avlägset% för% många,% men% faktum% är% att% inom% många% sektorer%
fattar%man%redan%nu%investeringsbeslut%som%formar%2050%års%verklighet.%De%bostäder%och%
köpcentrum,%industrihallar%eller%processindustrins%maskiner%eller%kraftverk%som%byggs%idag%
kommer% att% vara% i% bruk% år% 2050.% Därför% måste% man% redan% nu% fastställa% sådana%
bestämmelser%som%styr%alla%dessa%investeringar%så%att%de%redan%nu%uppfyller%de%krav%som%
ställs%på%ett%så%gott%som%koldioxidfritt%samhälle.”!(Lidelöw,!2010)!
!
I! det! befintliga! bostadsbeståndet! går! 85! %! av! energianvändningen! till! drift! och!
förvaltning,!resterande!15!%!är!den!energi!som!krävs!för!att!producera!byggnaden.!Då!
kraven!på!energieffektivitet!i!driftX!och!förvaltningsfasen!ständigt!ökar!kommer!andelen!
energi!som!används!i!produktionsfasen!att!öka,!sett!till!byggnadens!livscykel.!Därför!blir!
det!mycket!viktigt! att! välja!material!och! tillverkningskostnader! som!kräver! lite! energi!
och!har!en!låg!klimatpåverkan!i!arbetet!med!energieffektivisering.!(Lidelöw,!2010)!
!
I! Sverige! har! en! hel! del! samarbeten! och! nätverk! skapats! för! att! främja! en! hållbar!
utveckling! inom! byggande,! bland! annat! ”ByggaXboXdialogen”! och! ”Delegationen! för!
hållbara!städer”.!!
!
ByggaJboJdialogen!
ByggaXboXdialogen! var! under! åren! 2003X2009! ett!
frivilligt! samarbete! mellan! kommuner,! företag! och!
myndigheter!där!man!vill!nå!förbi!lagarna!och!reglerna.!
(ByggaBoDialogen,! 2009)! Det! gemensamma! målet! för!
nätverket!var!att! före!2025!nå!de!mål!som!finns!för!en!
hälsosam! innemiljö,! effektiv! energianvändning! och!
effektiv! resursanvändning.! (Lidelöw,! 2010)!
!
ByggaXboXdialogens!mål!för!2025!samverkar!med!de!16!
miljökvalitetsmål! som! riksdagen!beslutat! om.!Dialogen!
syftade! till! att! öka! kunskapen! om! byggvaror! och!
byggmaterial,! vilket! resulterade! i! ett! flertal! databaser!
där!information!om!hälsoX!och!miljölämpliga!byggvaror!
kan! sökas! fram,! exempelvis! Sunda! Hus.! ByggaXboX
dialogen!(2009)!arbetade!enligt!sju!huvudåtaganden:!!

Bild%3.5%ByggaCboCdialogen.%%
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!
I! dialogen!konstaterade!man!att!de!metoder! som!användes! inom!samhällsplaneringen!
behövde! förbättras! för! en! effektivare! resursanvändning! och! för! att! uppnå! långsiktigt!
hållbara! resultat! (ByggaBoDialogen,! 2009).! En!ökad! samordning!och! aktiv!medverkan!
från!alla!berörda!parter!skulle!hjälpa!alla!att!nå!de!gemensamma!målen!(Delegationen!
för!hållbara!städer,!2010).!Man!beslutade!om!ett!nytt!arbetssätt!kommunerna!som!var!
med! i! ByggaXboXdialogen! skulle! arbeta! efter.! Det! nya! arbetssättet! kom! att! kallas! ”Det!
goda!samtalet”.!Det!handlar!om!att!ha!en!viss!inställning,!en!vilja!att!skapa!dialog,!kunna!
lyssna!till!och!förstå!andras!argument!utan!att!konfrontera!eller!riskera!det!som!övriga!
inblandade! måste! uppnå.! Man! skulle! ha! en! helhetsbild! i! det! tidiga! skedet! och! hitta!
hållbara!lösningar.!(ByggaBoDialogen,!2009)!!
!
Något! som! uppkom! under! ByggaXboXdialogens! verksamma! tid! är! ett! system! för! att!
klassificera!byggnaders!miljökvaliteter.!Klassificeringen! i! systemet,! som!omfattar!både!
nya!och!befintliga!byggnader,!beror!av!mätbara!kvaliteter!som!har!med!byggnadernas!
energianvändning,! miljöpåverkan! och! inomhusmiljö! att! göra.! Syftet! med!
miljöklassningssystemet!är!att!driva!fastighetsägare!till!att!göra!miljöinvesteringar!i!sin!
byggnad! genom! olika! incitament.! Dessa! incitament! kan! exempelvis! vara;! en! byggnad!
som!når! en!hög!miljöklassning! får! lägre! skatter!och!avgifter,! lägre! försäkringspremier!
eller!bättre!finansieringsvillkor.!(ByggaBoDialogen,!2009)!
!
Då!byggX!och!fastighetssektorn,!som!tidigare!nämnt,!står!för!40!%!av!den!totala!materialX!
och!energianvändningen!i!Sverige!(Energimyndigheten,!2012),!är!arbetet!med!en!bättre!
hushållning! av! våra!naturresurser! och! incitament! som! får! fastighetsägare,! företag!och!
andra! aktörer! att! miljöinvestera! i! sin! fastighet! mycket! viktigt.! Trots! att! ByggaXboX
dialogen!upphörde!vid!årsskiftet!2009/2010,!fortsatte!delar!av!arbetet!hos!bland!annat!
Boverket!och!Delegationen!för!hållbara!städer.!(Delegationen!för!hållbara!städer,!2010)!
!
Delegationen!för!hållbara!städer!
Delegationen! för! hållbara! städer! tillsattes! av! regeringen! under! hösten! 2008! för! att!
stimulera!en!hållbar!stadsutveckling!och!verkade!fram!till!december!2012.!Delegationen!
var! ett! forum! där! arkitekter,! planerare,! teknikkonsulter! och! exportfrämjare! samlades!
för! att! utbyta! erfarenheter.! (Delegationen! för! hållbara! städer,! 2012b)! Syftet! med!
delegationen!var!att!ta!fram!och!genomföra!åtgärder!för!att!skapa!bättre!förutsättningar!
för!en!hållbar!utveckling!av!våra!städer!(Delegationen!för!hållbara!städer,!2012b),!med!

• Planera!för!ett!hållbart!samhällsbyggande!!
• Se!till!helheten!och!byggnadsverkets!hela!livscykel!!
• Skapa!en!effektiv!och!kvalitetsstyrd!byggX!och!förvaltningsprocess!!
• Förvalta!byggnadsverk!med!energiX!och!miljöhänsyn!!
• Klassificera!byggnader!!
• Forska,!utveckla!och!utbilda!för!en!hållbar!byggX!och!fastighetssektor!!
• Följ!upp!och!utvärdera!!
!
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en! minskad! klimatX! och! miljöpåverkan!
(Lidelöw,!2010).!!
!
Delegationen! innebar! ett! brett!
samarbetat!med!kommuner,! aktörer!på!
marknaden! och! (Delegationen! för!
hållbara! städer,! 2012a)! andra! parter.!
Detta! då! arbetet! med! en! hållbar!
stadsutveckling! kräver! en! integrerad!
sektorsövergripande! planering,! med!
höjda! ambitionsnivåer! hos! alla! parter!
och! användande! av! ny! teknik.! (Delegationen! för! hållbara! städer,! 2012b)! Vikten! av!
kunskap! är! något! som! även! Sundqvist! (2010)! tar! upp! som! en! grundläggande!
förutsättning! för! all! form!av! styrning.!Att! engagera! till! debatt,! att! värdera!och! ta! egna!
beslut!är!en!essentiell!del!av!att!utvecklas.!(Sundqvist,!2010)!

3.2.2 Vad hindrar ett hållbart samhällsbyggande? 
Under!sin!verksamma!tid!tog!Delegationen!för!hållbara!städer!fram!en!rapport!som!visar!
på!vilka!hinder!som!kan!försvåra!en!hållbar!utveckling!av!våra!städer.!!(Delegationen!för!
hållbara!städer,!2012a)!I!rapporten!presenteras!femton!hinder:!!

!
!
!

Bild%3.6%Delegationen%för%hållbara%städer.%%%

1. Hållbarhetsvisioner!har!inte!integrerats!inom!olika!politikområden!
2. Värden!kopplade!till!människors!livskvalitet!och!städernas!

attraktionskraft!ges!inte!tillräcklig!tyngd!
3. Ohållbara!livsstilar!och!beteenden!bidrar!till!höga!koldioxidutsläpp!
4. Ökad!social!och!rumslig!uppdelning!i!städerna!
5. Otillräcklig!dialog!med!medborgare!om!stadens!utveckling!
6. Stuprörstänkande!försvårar!helhetslösningar!
7. Bristande!samordning!inom!och!mellan!olika!nivåer!
8. Ensidigt!och!kortsiktigt!projektfokus!hindrar!långsiktighet!
9. Bristande!kapacitet!och!kompetens!att!utöva!ledarskap!för!komplexa,!

tvärsektoriella!processer!
10. Bristande!incitament!för!långsiktigt!hållbara!beslut!
11. Inlåsning!i!svårföränderliga!och!kostsamma!strukturer!
12. Otillräckliga!satsningar!i!samhällsviktig!infrastruktur!kopplat!till!

städernas!utveckling!och!behov!
13. Otillräckliga!satsningar!på!kunskapsutveckling!och!pilotprojekt!
14. Brist!på!fungerande!affärsmodeller!
15. Konserverande!regler!för!offentlig!upphandling.!!

(Delegationen!för!hållbara!städer,!2012a)!
!
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I! och! med! den! ökande! urbaniseringen! ökar! också! pressen! på! våra! städer.! Enligt! FN!
kommer!den!urbaniserade!befolkningen!att!öka!med!ca!2,5!miljarder!från!år!2008!till!år!
2030.! Idag! lever!80!procent!av!Europas!befolkning! i!urbana!miljöer.!Det!är!också! från!
dessa! miljöer! som! 70X80! procent! av! Europas! energianvändning! och! produktion! av!
växthusgaser!kommer!ifrån.!(Delegationen!för!hållbara!städer,!2012a)!
!
Det! finns! en! vision! om! att! Sverige! år! 2050! är! ett! land! utan! nettoklimatutsläpp!
(Delegationen! för! hållbara! städer,! 2012a).! Det! innebär! att! Sverige! som! land! inte!
påverkar!den!globala!uppvärmningen!alls!(Sundqvist,!2010).!För!att!målet!ens!ska!vara!
möjligt! att! nå! krävs! en! snabbare! omställning!mot! ett! hållbart! samhälle! och! en! högre!
grad! av! helhetsX! och! systemtänkande.! Det! kräver! ett! processorienterat! arbetssätt! och!
gränsöverskridande! samarbeten! mellan! forskare,! näringsliv,! kommuner! och!
medborgare.! Det! kräver! uppföljning! och! erfarenhetsåterföring,! ett! tydligt! politiskt!
ledarskap!och!strategier!som!leder!utvecklingen!mot!en!hållbar!riktning.!Om!man!lyckas!
att! engagera! och! få! allmänheten! att!medverka! i! arbetet!mot!målen! så! är! chansen! att!
lyckas!större.!(Delegationen!för!hållbara!städer,!2012a)!
!
Vid! en! god! ekonomisk! tillväxt! och! ett! starkt! politiskt! ledarskap! kan! en! mer! offensiv!
klimatpolitik! drivas! i! jämförelse! med! internationella! klimatavtal.! I! städerna! är!
miljöproblemen!mer!koncentrerade,!men!det!finns!också!bättre!möjligheter!att!ta!fram!
kollektiva! lösningar! som! löser! flera!problem!samtidigt.!Det!krävs! stora! investeringar! i!
städerna! för! energieffektivisering! av! befintlig! bebyggelse! och! transporter,!
klimatanpassningsåtgärder,!effektivare!förvaltning!av!ekosystemtjänster!med!mera,!för!
att!möta!de!väntande!klimatutmaningarna.!Samtidigt!ska!det!finnas!förutsättningar!för!
en!god!livskvalitet,!en!hållbar!konsumtion!och!social!sammanhållning.!Städerna!kommer!
i! framtiden! också! att! vara! tvungna! att! inrymma! en! allt! större! del! av! ekonomiska!
verksamheter! och! sysselsättning! för! det! ökande! antalet! invånare.! (Delegationen! för!
hållbara!städer,!2012a)!
!
För!att!underlätta!en!hållbar!utveckling!i!Sveriges!städer!föreslår!Delegationen!ett!antal!
statliga!åtgärder:!
!

• En!nationell!stadspolitik!för!bättre!samordning!av!statens!
sektorsintressen!som!inbegriper!en!strategi!där!hållbarhet!är!ett!
överordnat!mål!i!praktiken!

• Fortsatt!satsning!på!en!nationell!arena!som!kan!samla!aktörer!för!hållbar!
stadsutveckling!

• Ökade!resurser!till!kunskapsutveckling!inom!hållbar!stadsutveckling!i!
form!av!forskning!och!utveckling,!innovation,!systematisk!uppföljning!och!
utbildning!

• Fortsatta!satsningar!på!pilotX!och!demonstrationsprojekt.!
(Delegationen!för!hållbara!städer,!2012a)!

!
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Hur!lyckas!man!nå!en!hållbar!utveckling,!är!det!en!livsstilsfråga!eller!ett!politiskt!ansvar?!
Vi! röstar!på!politiker!som!vi!har!mest! förtroende! för!och! förväntar!oss!att!de!ska! lösa!
problemen!på!bästa!sätt.!I!och!med!detta!avsäger!vi!oss!en!del!av!ansvaret!och!sätter!vår!
tillit! till! dem.! Det! politiska! systemet! bör! kunna! arbeta! för! att! förändra! det!
miljöbelastande! beteendet! som! vi! har! idag! i! den! utsträckning! vi! själva! är! beredda! att!
förändra!oss.!Dock! finns!det!kritiker!som!hävdar!att!det!politiska!systemet! inte!alls!är!
intresserat!av!att!arbeta!på!mål!som!den!stora!allmänheten!vinner!på,!som!en!god!miljö,!
utan!de!är!istället!intresserade!av!att!värna!om!individens!fria!val!och!att!bli!återvalda.!
Idag!är!en!hög!grad!av!valfrihet!en!viktig!del!i!den!politiska!retoriken!och!en!symbol!för!
det!moderna! samhället.!Valfrihet!ger!oss!också!möjligheten!att!påverka!och!på! så! sätt!
också! ta! ansvar.! Ofta! talas! det! paradoxalt! nog! om! motsatsen! till! valfrihet,! nämligen!
gränser.!(Sundqvist,!2010)!!
!
Ju!tidigare!ett!miljöproblem!upptäcks!desto!lättare!är!det!att!vidta!åtgärder.!Idag!anses!
konsekvensen! av! de! restriktioner! som! krävs! för! att! uppnå! en! hållbar! miljö! vara! en!
begränsning! av! den! ekonomiska! tillväxten.!Därför! är! det! svårare! att! genomföra! tidiga!
politiska! åtgärder,! då! motivationen! saknas.! Vilket! kan! bero! på! att! det! aktuella!
miljöproblemet! inte! är! tillräckligt! påtagligt! eller! att! det! inte! finns! tillräckligt! med!
vetenskaplig!bakgrund.!Det!är!först!när!ett!miljöproblem!blivit!akut!och!märkbart!i!vår!
vardag!vi!hittar!motivationen!att! göra!något! åt!problemet.!När!problemet!har!växt! till!
denna!grad!har!det!också!blivit!svårare,!dyrare!eller!kanske!nästan!omöjligt,!att!åtgärda.!
(Sundqvist,!2010)!
!
Då!miljöproblemen!utvecklas!långsamt!och!kommer!smygande,!tar!det!lång!tid!innan!de!
kan! bekräftas! med! en! vetenskaplig! grund.! De! är! komplexa! och! finns! djupt! invävda! i!
samhällsstrukturen! och! i! den! globala! marknaden.! Det! skapar! frågeställningar! om!
arbetstillfällen,!vad!som!är!ett!uthålligt!energisystem!och!ett!kortsiktigt!tillväxttänkande.!
Marknaden!och!den!enskilde!företagaren!ser!ofta!de!negativa!miljökonsekvenserna!som!
någon!annans!problem.!(Sundqvist,!2010)!Slutsatsen!som!Sundqvist!(2010)!gör!är!att!de!
politiska! representanterna! måste! ta! huvudansvaret! och! skapa! långsiktiga! incitament!
och!restriktioner!som!gör!det!rationellt!för!allmänheten!att!agera!miljöanpassat.!För!att!
de!politiska!representanterna!skall!lyckas!med!dessa!förändringar!måste!de!avläsa!vilka!
livsstilsförändringar!som!allmänheten!är!beredda!att!göra!(Sundqvist,!2010).!

3.2.3 Kommunens roll i ett hållbart samhällsbyggande 
Kommuner! spelar! en! viktig! roll! i! att! skapa! framtidens! hållbara! städer.! De! kan! ställa!
hårdare! krav! på! de! byggföretag! som! de! arbetar!med! och! välja! företag! som! satsar! på!
produkter! och! produktionssätt! som! främjar! ett! byggande!med! en! låg! klimatpåverkan.!
Det!är!viktigt!att,!redan!i!de!tidiga!skedena!i!ett!projekt!ställa!krav!gällande!klimatX!och!
energieffektivitet!och!fortsätta!arbeta!med!det!genom!hela!projektet,!detta!kommer!leda!
till!en!kraftig!minskning!av!bebyggelsens!klimatpåverkan.!(Lidelöw,!2010)!
!
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Något!som!många!kommuner!i!Sverige!redan!arbetar!med!är!att!ta!fram!eller!uppdatera!
sina! riktlinjer! och! åtgärdsplaner! för! att! minska! de! utsläpp! som! kommunens!
verksamheter!orsakar!(Lidelöw,!2010).!I!sin!artikel!tar!Lidelöw!(2010)!upp!en!del!av!det!
stöd! och! hjälpmedel! det! finns! för! kommuner! att! använda! sig! av! i! sitt! arbete! mot! en!
hållbar! utveckling,! bland! annat! de! statliga! nätverken! Uthållig! kommun! och! tidigare!
nämnda!ByggaXboXdialogen! och!Delegationen! för! hållbara! städer.! Energimyndighetens!
program! ”Uthållig! kommun”! hjälper! kommuner! att! ta! fram! en! individuell! klimatX! och!
energistrategi,! som! är! baserad! på! kommunens! individuella! förmåga! och! ambition.!
(Lidelöw,!2010)!
!
Idag! lever!vi! i! ett!globalt! samhälle,!och!vi!har!globala!miljöproblem.!Vilket!betyder!att!
dessa!miljöproblem!måste!lösas!genom!ett!internationellt!samarbete!och!lokala!initiativ.!
Annars!finns!det!en!risk!att!enskilda!länder!förlorar!en!del!av!sin!konkurrenskraft!med!
arbetslöshet! som! följd.! Globaliseringen! gör! att! vi! alla! påverkar! och! påverkas! av!
varandras! avlägsna! händelser! och! processer.! Ozonuttunning,! valutakriser,!
klimatförändringar,! flyktingströmmar,! pandemier! eller! förändrade! arbetsvillkor! har!
inga!nationella!gränser.!Detta!kräver!en!global!samordning,!där!man!bortser!från!snäva!
privata!och!nationella!intressen.!(Sundqvist,!2010)!

3.2.4 Hur arbetar andra kommuner i Sverige?  
Sveriges! kommuner! och! Landsting! (SKL)! är! en!
arbetsgivarX! och! intresseorganisation! för! Sveriges!
kommuner! och! landsting,! som! driver!
medlemmarnas!intressen!och!erbjuder!dem!stöd!och!
service.! I! SKL! är! Sveriges! 290! kommuner! och! 20!
landsting!medlemmar.! (Westlund,! 2009)! SKL! är! en!
politiskt! ledd! organisation,! med! kongressen! som!
högsta!beslutande!organ.!Mellan!kongresserna!styrs!
SKL:s! verksamhet! av! en! politiskt! vald! styrelse! som!
sammanträder!en!gång!i!månaden.!(Möller,!2009)!
!
År! 2009! genomförde! SKL! en! enkätundersökning! om! kommunernas! arbete! med!
klimatanpassning! i!den!fysiska!planeringen.!Resultatet!av!enkätundersökningen!visade!
att!en!stor!del!av!kommunerna!kände!att!de!saknade!tillräckliga!planeringsunderlag!för!
att! kunna! hantera! frågor! om! klimatanpassning! i! den! fysiska! planeringen.! År! 2011!
gjordes!en!uppföljande!enkätundersökning,!dels!för!att!se!om!några!förbättringar!skett!
sedan! 2009,! men! också! för! att! se! hur! kommunerna! tog! sig! an! det! utökade!
planeringsansvar!de! fått! i!den!nya!planX!och!bygglagen!som!trädde! i!kraft!våren!2011.!
Enkätundersökningen! 2011! visade! att! kommunerna! fortfarande! saknade!
planeringsunderlag!och!verktyg,!men!att!de!trots!detta!arbetar!med!frågorna.!(Sveriges!
Kommuner!och!Landsting,!2011)!

Bild%3.7%Sveriges%Kommuner%och%
Landsting.%%
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!
Den!nya!planX!och!bygglagen!(PBL)!trädde!i!kraft!den!2!maj!2011.!Syftet!med!att!
förändra!lagen!var!att!förenkla!och!förtydliga!bestämmelserna!och!göra!den!mer!
överskådlig.!För!kommunerna!innebär!den!nya!PBL!ett!tydligare!ansvar!för!att!motverka!
kvalitetsproblem!i!byggandet,!vilket!innebär!utökade!arbetsuppgifter.!(Isacsson,!2009)!
!

 
3.3 HUR SKAPAR MAN ENGAGEMANG?  
%
Komplexiteten!i!de!miljöproblem!som!vi!har!idag!gör!det!svårt!att!se!konsekvenserna!av!
sitt! handlande.! Det! i! sin! tur! försvårar! att! se! rationellt! förankrade!motiv! baserade! på!
vardagliga!erfarenheter.!För!att!göra!de!aktuella! förändringarna!mer!verkliga!kan!man!
visualisera!dem!och!göra!de!mer!verkliga.!Genom!att!visualisera!kan!vi!se!ett!syfte!i!våra!
vardagliga!rutiner,!se!att!de!tar!oss!mot!ett!mål!och!är!meningsfulla.!(Sundqvist,!2010)!
!
!
!
!
!
!
!
!

• Nio!av!tio!kommuner!arbetar!med!att!anpassa!den!fysiska!planeringen!till!
ett!förändrat!klimat.!Det!vanligaste!sättet!att!organisera!arbetet!är!att!
kommunstyrelsen!har!ansvar!för!klimatanpassning!i!fysisk!planering.!!

• Andelen!kommuner!som!har!fattat!principbeslut!eller!har!riktlinjer!för!
klimatanpassning!i!planeringen!har!ökat!från!29!till!39!procent.!!

• Ungefär!en!tredjedel!av!kommunerna!anger!att!de!i!stor!utsträckning!
hanterar!frågorna!i!sin!översiktsplan.!!

• Tillgången!till!planeringsunderlag!är!dålig.!70!%!av!kommunerna!saknar!
verktyg!för!att!kunna!göra!egna!lokala!klimatscenarier.!!

(Sveriges!Kommuner!och!Landsting,!2011)!
!

Kommunerna!ska!bland!annat!säkerställa!att:!
• Tillgänglighetsaspekterna!beaktas!i!ett!tidigt!skede.!
• De!tekniska!egenskapskraven!uppfylls/säkerställs.!Detta!för!att!motverka!

fuktX!och!mögelproblem!och!förebygga!felaktigt!konstruerade!byggnader!
med!till!exempel!tak!som!inte!klarar!av!snötyngder.!!

• Under!byggtiden!kontrollera!att!byggherren!följer!upprättade!handlingar!
och!villkor.!Ett!viktigt!men!också!tidskrävande!arbetsmoment!för!
kommunerna.!!

!
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!
Det! har! skett! en! hel! del! forskning! kring! just! motivation,! det! saknas! ett! generellt!
tillvägagångssätt!men!de!modeller!som!finns!tar!upp!motivationsaspekter!som!förklarar:!

!
Om!de!anställda!känner!en!personlig!tillfredsställelse!i!en!uppgift!är!det!mer!troligt!att!
de!gå!ur!sin!roll!och!delta!i!en!spontan!och!innovativ!aktivitet.!Företagskulturen!har!en!
viktig!och!kritisk!roll!i!att!utveckla!och!behålla!sina!anställdas!engagemang.!(Hartmann,!
2006)! När!människor! får! ett! positivt! intryck! och! känsla! för! ett! projekt/arbetsuppgift!
skapar!det!ett!ökat!engagemang!och!de!kommer!göra!sitt!bästa!för!att!lösa!uppgiften.!Att!
vara! engagerad! är! den! största! drivkraften! till! att! göra! sitt! bästa! i! en! uppgift.! Det! kan!
förklaras! med! att! man! vid! engagemang! upplever! ett! ”flyt”! i! sitt! arbete,! man! blir!
uppslukad! av! sitt! arbete! och! glömmer! tid! och! rum.! Det! gör! engagemang! till! en! av! de!
mest!åtråvärda!egenskaperna!hos!sina!anställda.!(Holbeche,!2009)!!
!
Företagskultur!kan!förklaras!som!ett!mönster!av!antaganden!som!är!tagna!för!givet!och!
till! mestadels! omedvetna.! Det! kan! vara! normer! som! märks! i! ritualer,! språk! och!
handlingar!på!företaget.!Företagskulturen!uppstår!i!en!växelverkan!och!lärande!mellan!
individerna! i! en! verksamhet,! det! visar! kulturens! funktion! och! formar! beteenden! och!
karaktären!inom!kulturen.!(Hartmann,!2006)!
!
!
!
!
!
!
!

Det!finns!flera!fördelar!med!att!ha!välformulerade!mål;!!!
X Mål!är!västenligt!för!att!kunna!planera!och!kontrollera!sin!verksamhet!
X Genom!att!ha!precisa!mål!vet!man!vad!som!är!en!prioritet!och!vad!som!inte!
är!lika!viktigt!!

X Välgrundade!mål!ger!större!möjlighet!att!skaffa!resurser!och!stöd!!
X Mål!är!en!viktig!del!i!att!mäta!effektiviteten!i!arbetet,!för!att!veta!om!man!
har!uppfyllt!målen!eller!inte!

X Mål!har!en!positiv!inverkan!på!människors!motivation!!
X En!verksamhet!kan!organiseras!med!hjälp!av!bestämda!mål!och!ha!målen!
som!utgångspunkt.!!!

(Sundqvist,!2010)!
!

1. Vad!som!driver!individers!beteenden!
2. Vad!individens!beteende!har!för!riktning!och!fokus!
3. Vad!som!kan!upprätthålla,!förstärka!och!förändra!individens!beteende.!!

(Hartmann,!2006)!
!
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Det! finns! en! del! beteenden! och! attityder! inom! en! verksamhet! som! anses! främja!
engagemang!och!motivation!till!att!arbeta!på!ett!innovativt!sätt,!det!är!bland!annat;!!

!
Holbeche! (2009)! tar! upp! liknande! kriterier! för! att! uppnå! engagemang! hos! sina!
medarbetare:!

!
För! att! uppnå! det! som! nämns! ovan! finns! det! fyra! mekanismer! som! ledningen! i! en!
verksamhet!kan!arbeta!efter;!kommunikation,!erkännande,!deltagande!och!symbolism.!
(Hartmann,!2006)!
!
Kommunikation%
Den! här! mekanismen! handlar! om! hur! informationsutbyte! sker! mellan! anställda! i!
verksamheten.!Ledningen!ska!arbeta!för!att!främja!kommunikationen!och!säkerställa!att!
verksamhetens! värderingar! är! välförstådda! och! minimera! motsägelser! inom!
verksamheten.! Handlingar! som! är! positiva! ur! denna! synpunkt! är! workshops,!
informationsdagar!och!utflykter,!samt!öppna!kontorslandskap!och/eller!öppna!allmänna!
platser!som!inbjuder!till!dialog.!(Hartmann,!2006)!
!
Erkännande%
Den!andra!mekanismen!som!kan!stärka!engagemanget!och!motivationen!är!erkännande.!
Alltså!att!ge!belöningar!som!visar!på!att!verksamheten!uppmuntrar!till!handlingar!och!
beteenden!nämnda!i!punktlistan!ovan.!Att!ha!tydligt!uppsatta!mål!har!en!bra! inverkan!
på!själv!motiverat!arbete.!Målrelaterade!aktiviteter!gör!arbetet!mer!energiingivande!och!
långvarigt,! det! visar! också! hur! man! ska! nå! målen.! Feedback! är! en! annan! typ! av!
erkännande,! som! berättar! hur! effektiv! en! individs! prestation! är.! Det! gör! också! att!
individen! kan! justera! nivån! eller! riktningen! i! sitt! arbete.! Det! går! också! att! uppnå! en!

• Att!de!anställda!får!uppmuntran!och!stöd!från!ledningen!till!att!ha!ett!
innovativt!beteende!!

• Verksamheten!har!ett!fokus!på!långsiktig!överlevnad!!
• Man!är!inte!rädd!för!att!ta!risker!inom!verksamheten!!
• Att!misslyckas!är!accepterat!och!ses!som!lärande!!
• Det!finns!en!frihet!hos!de!anställda!att!pröva!nya!saker!och!vara!kreativa!
• Information!delas!på!lika!villkor!till!samtliga!nivåer!och!enheter!i!

verksamheten!!
(Hartmann,!2006)!

• Viktigt!att!låta!medarbetarna!vara!med!och!fatta!viktiga!beslut!
• Medarbetarna!måste!känna!sig!bekväma!i!att!de!kan!uttrycka!sina!idéer!

fritt!och!att!cheferna!lyssnar!och!värderar!deras!åsikter!
• Att!det!finns!möjlighet!för!medarbetarna!själva!att!utveckla!sitt!arbete!
• Att!organisationen!som!helhet!värnas!om!sina!anställdas!hälsa!och!

välmående.!!!
!
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motiverande!effekt!genom!erkännanden!som!högre!lön,!förmåner,!flexibla!och!behagliga!
arbetsförhållanden.!Det!ger! inte!bara!ett!direkt!värde! i!sitt! innehåll! för! individen,!utan!
det!gör!också!att!individen!förväntar!sig!liknande!förmåner!i!framtiden,!belöningar!kan!
alltså!fungera!som!incitament.!(Hartmann,!2006)!
!
Deltagande%
Mekanismen! deltagande! uppmuntrar! anställda! till! att! göra! framsteg! och! ger! de! en!
känsla!av!personligt!ansvar.!Om!man!gör!något!på!grund!av!sitt!egna!val!uppträder!en!
känsla!av!personligt!ansvar!och!man!blir!därför!mer!engagerad.!Ett!sätt!att!uppnå!detta!
är! att! införa! självständigt! arbete! i! verksamheten.! En!ökad! självständighet! i! sitt! arbete!
tillåter!individen!att!upptäcka!okända!områden!och!lösa!problem!självständigt.!Det!leder!
även!till!kompetensutveckling!hos!individen.!(Hartmann,!2006)!
!
Symbolism%
Den!sista!mekanismen!är!symbolism,!vilken!innebär!att!ledningen!måste!ge!tydliga!och!
klara! meddelanden! om! vad! som! är! viktigt! i! och! för! företaget,! och! på! så! sätt! forma!
attityder! och! beteenden! i! företaget.! Om! man! dessutom! gör! detta! konsekvent! ökar!
chanserna! för! att! lyckas! uppnå! motivation.! Ett! exempel! på! detta! är! att! om! mer!
självständighet! arbete! tillåts,!måste! det! också! finnas! tid! och! ekonomiska! resurser! för!
detta.!(Hartmann,!2006)!
!
Det! är! essentiellt! att!ha!motiverade! individer! i! sin!verksamhet! för! att! kunna!generera!
och!implementera!nya!idéer.!De!anställda!kommer!inte!att!vara!motiverade!om!de!inte!
får! tydliga!och!konsekventa! signaler!och!beteenden! från! ledningen.! (Hartmann,!2006)!
Det! är! en! otroligt! stor! skillnad! i! produktiviteten! hos! medarbetare! som! inte! är!
motiverade!i!sitt!arbete!jämfört!med!medarbetare!som!är!mycket!motiverade,!skillnaden!
är!500!%.!För!att!medarbetarna!ska!se!positivt!till!sitt!arbete!krävs!det!tillit!och!rättvisa.!
(Holbeche,!2009)!!
!
Holbeche!(2009)!tar!upp!liknande!metoder!som!Hartmann!(2006)!tar!upp!i!de!tidigare!
nämnda! fyra!mekanismerna! för!att! skapa!motivation!och!engagemang.!Motivation!och!
engagemang!kan!uppnås!genom!att!ge!personlig! feedback!till!de!anställda,!hålla!de!väl!
informerade!om!vad!som!händer!i!verksamheten,!ha!en!engagerad!ledning!som!hanterar!
problem!rättvist!och!behandlar!de!anställda!med!respekt.!(Holbeche,!2009)!
!
För! att! lyckas! genomföra! en! förändring! krävs! det!mer! än! strategiska!mål,! system!och!
strukturer.!Den!verkliga!och!viktigaste!förändringen!sker!hos!människan,!hos!den!egna!
individen.!De!mänskliga! faserna! i! en! förändring!kan!vara!svåra!att!hantera,!då!de! inte!
alls! behöver! vara! rationella,! de! kan! vara! djupt! känslomässiga,! komplexa! och! röriga.!
Människor!tenderar!att!ha!starka!känslor!om!vad!som!händer!omkring!en,!oavsett!om!vi!
påverkas!direkt!eller!inte.!(Holbeche,!2009)!
!
!
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För! att! beskriva! vad! som! händer! när! människor! genomgår! en! förändring! brukar!
Elisabeth! KüblerXRoss! sorgXcykelXmodell! användas.! Modellen! användes! ursprungligen!
för! att! beskriva! sorgearbete,! men! den! fungerar! lika! bra! till! att! beskriva! de! faser! vi!
genomgår!vid!en! förändring.!Modellen! tar!upp! tre! faser,!där!en! första! innebär!känslor!
som!chock,! förnekelse!och!ångest.! I!den!andra!fasen!släpper!man!taget!och!vågar!testa!
och!experimentera.!I!den!tredje!och!sista!fasen!centraliseras!energin,!man!står!inför!nya!
upptäckter!och!känner!optimism!och!hopp.!(Holbeche,!2009)!
!
När! det! gäller! förändringar! i! en! verksamhet! genomgår! de! anställda! ofta! fler! vågor! av!
förändrings! faserna.!Det!kan!bli!så!att!man!fastnar! i!den! första,!mer! interna,! fasen!och!
upplever!känslor!som!ångest,!stress,!förlorad!kontroll.!Vilket!kan!göra!att!man!utvecklar!
en!motvilja!till!nya!förändringar.!(Holbeche,!2009)!
!
För! att! undvika! detta! är! det! viktigt! att! ha! en! snabb! och! ärlig! kommunikation! inom!
verksamheten,! att! ledarna! är! väl! synliga! ledare!och!möter! sina!medarbetare,! det! ökar!
förtroendet! för! ledarna! hos! de! anställda.! För! att! främja! de! anställdas! utveckling! i! sitt!
arbete!bör!man!integrera!bearbetning!och!lärande!i!arbetssättet.!Det!är!också!essentiellt!
att!ledare!och!medarbetare!arbetar!för!samma!gemensamma!mål.!(Holbeche,!2009)!
!



4. FALLSTUDIE
Examensarbetet har ett antal projekt som ingår i en fallstudie. 
Projekten har använts för att ta reda på hur det fungerar i 
verkligheten tillskillnad från hur det bör fungera i teorin. I detta 
kapitel presenteras samtliga projekt kort, det inte är projekten i 
sig som är i fokus, utan hur arbetet i projektet har fortskridit.  
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4.1 PONTUS ARENA/LULEÅ ENERGI ARENA 
!

!

!

I!den!nya!arenan! finns!det! totalt!elva!hallar!och!aktivitetslokaler,!19!omklädningsrum,!
en!stor!restaurang,!konferensrum,!en!stor!foajé,!kansliytor!och!en!populär!caféXdel!och!
uppehållsyta!på!källarplan.!Via!hissarna!kan!man!ta!sig!mellan!de!olika!våningsplanen!
och!flertalet!kiosker,!toaletter!och!en!garderob.!(Johansson!P.!,!2014)!
!
Arenan!är!flexibel!och!det!är!inga!problem!för!varken!stora!evenemang!eller!den!enkla!
träningen! att! hållas! där.! Landskamper,! cuper,! tävlingar,! konserter! och! mässa! har! en!
självklar! plats! i! arenan.! Arenan! är! även! hemmahall! för! LF! Basket! Norrbotten! och!
Northland! Basket,! men! vi! hittar! också! IBK! Luleå! och! Notvikens! IK,! två!
innebandyföreningar,!med!sin!hemmahall!här.!(Johansson!P.!,!2014)!
!
Invändigt!har!arenan!blivit!luftigare!och!rymligare,!ytorna!är!större!och!sikten!är!bättre.!
För!att!öka!flexibiliteten!i!arenan!är!en!del!av!läktarplatserna!mobila,!i!AXhallen!finns!det!
teleskopläktare! som! kan! anpassas! beroende! på! sportens! krav! på! yta.! Ungefär! 100!

Bild%4.1%Pontus%Arena/Luleå%Energi%Arena.%%

Miljöproblem,i,projektet:,,
• Rester%från%en%gammal%oljehamn%fanns%i%marken,%var%tvungen%att%sanera%den%

förorenade%jorden%och%pumpa%upp%och%ta%bort%vattnet%som%kommit%i%kontakt%
med%jorden.%

• Det% fanns%en%hel%del%asbest%i%den%befintliga%byggnaden%som%var%tvunget%att%
saneras.%

• Under% projektets% gång% var% man% tvungen% att% hantera% fukt% och% regn,% då%
konstruktionen%stod%utan%tak%länge.%%

!
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idrottsföreningar!använder!idag!lokalerna!till!sina!träningar.!En!ny!restaurangdel!bjuder!
på!en!utsikt! inte!bara!över! spelplanen!utan!också!över!älven,! i! restaurangen! finns!det!
plats!för!ca!200!sittande!gäster.!(Johansson!P.!,!2014)!
!
Den!gamla!betongstommen!har!ersatts!med!en!ny!stålstomme!även!taket!är!helt!utbytt.!
Detta!medför!många!fördelar!på!sikt,!det!har!gjort!byggnaden!snyggare,!billigare!i!drift!
då!energikostnaden! för! arenan!har! sänkts,! i! den!nya! takkonstruktionen!har!man!även!
beräknat! för!att!det!ska!hålla! för! tunga!snölaster.!Det!är!en! lösning!som!kommer!vara!
hållbar!under!de!kommande!femtio!åren.!(Johansson!P.!,!2014)!
!

4.2 VÄSTRA VARVSGATAN 
!

%

!

På! Västra! Varvsgatan! har! fem! nya! vattenledningar! dragits! i! förberedelse! för!
ombyggnation!av! fastigheten!Kajan!18!som!finns!på!platsen.!Det!gamla!vaXledningarna!
har!tagits!upp!och!ersatts!med!ett!nytt!system!för!dagX,!spillX!och!vattenledningar,!som!
har!högre!kapacitet.!(Nilsson,!2014)!
!
Bygget!som!startade!den!1a!september!krävde!att!hela!vägens!bredd!schaktades!upp!på!
en!total!sträcka!av!110!meter.!Under!byggtiden,!som!varade!från!september!till!slutet!av!
november,! var! det! begränsad! framkomlighet! i! kringliggande! område.! Andra!
konsekvenser! var! damm! och! buller.! Efter! att! schaktningen! och! arbetet! med! vaX
ledningarna!klar!lades!en!tillfällig!grusväg!som!senare!kommer!att!beläggas!med!asfalt,!
då!fastigheten!Kajan!18!är!färdig!byggd.!(Nilsson,!2014)!%
!

Bild%4.2%Västra%Varvsgatan.%%

Miljöproblem,i,projektet:,,
• De% inledande% utredningarna% av% projektet% visade% på% att% det% kunde% finnas%

föroreningar% i% marken.% Dock% nådde% man% aldrig% till% föroreningarna% och%
därför%behövde%de%inte%åtgärdas.%%

!
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4.3 PLANSKILD KORSNING GAMMELSTAD 
!

Infarten! till! världsarvet! Kyrkbyn! i! Gammelstad! är! Lulevägen.! Denna! väg! korsar!
järnvägen!intill!Luleå!kombiterminal!och!idag!regleras!detta!med!signaler!och!bommar.!
Det! är! en! järnväg! som! är! hårt! trafikerad! och! växlingsrörelser! från! den! intilliggande!
kombiterminalen! belastar! korsningen! ytterligare.! Detta! skapar! stora! säkerhetsX! och!
framkomlighetsproblem! för! vägtrafikanterna! i! området! och! hämmar! järnvägens!
framtida!utveckling.!(Nordlund,!2014)!
!
Därför!ska!nu!denna!korsning!byggas!om!till!en!planskild!korsning!över!järnvägen.!Det!
här! är! en!mycket! efterlängtad!ombyggnation! som!kommer!underlätta!mycket! för!vägX!
och!gångtrafikanterna.!Ombyggnationen!kommer!också!att!skapa!bra!förutsättningar!för!
en!ökad! frekvens!godstågstrafik!och!en!bättre!och! tryggare! framkomlighet! för!bilister,!
gående!och!cyklister.!(Nordlund,!2014)!
!
I!projektet!kommer!en!cirkulationsplats!att!byggas!i!korningen!mellan!Lulevägen!och!avX!
och! påfartsramp! väg! 97,! som! även! cirkulationsplats! kommer! att! ansluta! till!
Hantverksvägen! och! Terminalgatan,! en! bro! kommer! att! byggas! över! järnvägen! för!
biltrafik!med!en!avskild!gångX!och!cykelbana,!kurvor!på!vägbanan!i!området!kommer!att!

Miljöproblem,i,projektet:,,
• Sulfidleror%och%beläggning%med%stenkolstjära%fanns%i%marken.%%
!

Bild%4.3%Korsningen%i%Gammelstad%innan%ombyggnationen.%%
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breddas!för!en!ökad!hastighet!till!60!km/tim!och!brons!ytterräcke!kommer!att!lysas!upp!
med!LEDXbelysning.!(Nordlund,!2014)!
!
Projektet!påbörjades!i! januari!2013!men!är!just!nu!i!vintervila!och!arbetet!kommer!att!
återupptas! i! april! 2014! och! beräknas! vara! klart! i! oktober! 2014.! Detta! projekt! är! ett!
samarbete!mellan! Luleå! kommun,! Trafikverket,! Länsstyrelsen! och! Tillväxtverket.! Den!
totala! budgeten! för! projektet! är! 78!miljoner! kronor,! varav! 32!miljoner! finansieras! av!
Europeiska!regionala!utvecklingsfonden,!5!miljoner!av!Länsstyrelsen!och!Luleå!kommun!
och!Trafikverket!finansierar!båda!projektet!med!20,5!miljoner!kronor.!(Nordlund,!2014)!
!

4.4 BERGVIKENS VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 
%

Bergvikens!vård!och!omsorgsboende!ligger!intill!Kallkällans!skogsområde.!I!den!första!
etappen,!som!färdigställdes!hösten!2013,!byggdes!det!72!lägenheter.!I!framtiden!
kommer!det!att!finnas!144!lägenheter.!(Lakso,!2014)!Det!är!ett!boende!som!är!inriktat!
på!svårt!sjuka!äldre!som!är!i!behov!av!vård!dygnet!runt.!Här!ska!man!kunna!leva!”det!
goda!livet”!trots!svåra!sjukdomar,!därför!kommer!det!i!området!att!finnas!spa,!
vinterträdgård,!café!och!frisörsalong.!(Öhman,!2013)!

Bild%4.4%Bergvikens%vård%och%omsorgsboende.%%

Miljöproblem,i,projektet:,,
• Det%fanns%inget%i%projektet%som%krävde%särskilda%åtgärder.%%
!
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!
Projektets!budget!var!146!miljoner!kronor.!7,5!miljoner!fick!projektet!av!Länsstyrelsen!i!
investeringsbidrag.!Detta!tillsammans!med!att!de!oförutsedda!kostnaderna!för!projektet!
blev! lägre! än! förväntat,! landar! slutsumman!på!ungefär!132!miljoner!kronor.!Tekniska!
förvaltningen! fick! i! uppdrag! av! Socialförvaltningen! att! i! två! etapper! bygga! 144!
lägenheter! i! form! av! äldreboende.! Den! nya! byggnaden! skulle! placeras! på!
Bergviksskolans! plats,! som! därför! fick! rivas,! men! man! behöll! gymnastikhall! och!
fritidsgård.! Programarbetet! och! detaljplanearbetet! startade! 2009.! Byggstart! skedde! i!
juni! 2012,! inflyttning! startade! i! november! 2012! och! slutbesiktningen! genomfördes! i!
november!2013.!Det!som!är!kvar! idag!att!göra!är!att! färdigställa!marken,!planteringar!
samt!komplettering!av!plattläggning.!(Bergenudd,!2014)!
!

4.5 GÄDDVIKS VATTENVERK 

!
Efter!en!utredning!om!vattentäktens!markförhållanden,!2007,!inleddes!planerna!för!ett!
nytt!vattenverk.!I!utredningen!hade!en!del!kvalitetsbekymmer!med!en!förhöjd!
grumlighet!i!dricksvattnet!konstaterats!som!nära!överskred!Livsmedelsverkets!
maximala!riktvärde!för!grumlighet.!Detta!problem!skulle!inte!gå!att!åtgärda!med!den!
befintliga!anläggningen.!Därför!beslutade!Kommunfullmäktige!2009!att!bevilja!medel!
för!att!bygga!ett!nytt!vattenverk!i!Gäddvik.!(Visser,!2014)!
!
Idag!är!63500!personer!anslutna!till!det!kommunala!vattennätet!i!Luleå!kommun,!vilket!
motsvarar!ungefär!85!%!av!Luleås!befolkning.!Det!nya!vattenverket!har!dimensionerats!
för!att!kunna!försörja!94000!personer,!det!kommer!alltså!att!finnas!en!kapacitetsreserv!
för!30000!personer!fler!än!vad!som!är!anslutna!idag.!Det!nya!vattenverket!kommer!
alltså!att!leverera!dricksvatten!av!god!kvalitet!inte!bara!idag!utan!också!i!framtiden!i!en!
växande!kommun.!Denna!nybyggnation!kommer!också!minska!behovet!av!underhåll!på!
ledningsnät!och!reservoarer,!det!kommer!också!att!höja!dricksvattnets!kvalitet.!(Visser,!
2014)!
!
I!det!gamla!vattenverket!filtrerades!älvens!vatten!genom!en!naturlig!sandbank,!sedan!
tillsattes!klor!som!en!extra!spärr!mot!mikroorganismer!och!tillslut!bli!dricksvatten.!I!det!
nya!vattenverket!kommer!två!förändringar!att!göras!för!att!höja!dricksvattnets!kvalitet;!
vattnet!från!älven!kommer!att!filtreras!ytterligare!en!gång!genom!ett!sandliknande!
material,!sedan!kommer!en!UVXljusbehandling!att!användas!för!att!på!ett!effektivt!och!
miljövänligt!sätt!skydda!vattnet!mot!mikroorganismer.!!(Visser,!2014)!

Miljöproblem,i,projektet:,,
• Oljeläckage,%då%fick%man%tillkalla%räddningstjänsten.%Avvikelserapport%om%

detta%har%upprättats.%%
• Dialog%om%val%av%kemiska%produkter,%bland%annat%sprängämnen.%%
!
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!
Projektets!budget!är!245!miljoner!kronor!och!byggtiden!kommer!att!vara!från!april!
2012!till!september!2014.!Det!nya!vattenverket!kommer!att!innefatta!en!hel!del!nya!
delar;!en!ny!huvudbyggnad!inklusive!en!personal!del,!nya!filterhallar!till!förX!och!
efterbehandling!av!vattnet,!en!försökshall,!kalkberedning!och!spolvattenbehandling.!Det!
kommer!även!att!byggas!en!ny!lågreservoar!och!distributionspumpstation.!Projektet!
omfattar!också!en!hel!del!nya!ledningar;!två!nya!ledningar!för!älvvatten,!två!nya!
distributionsledningar,!en!ny!spillvattenledning!och!en!ny!dagvattenledning.!Man!
kommer!även!säkra!infartsvägen!och!parkeringsytor.!(Visser,!2014)!
! !

Bild%4.5%En%digital%bild%på%det%nya%vattenverket%i%Gäddvik.%%
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5. EMPIRI
I detta kapitel kommer uppsatsens huvuddel att redovisas, vilket 
är de intervjuer som har gjorts för respektive projekt samt andra 
personer inom kommunens organisation. Det är dessa intervjuer 
som examensarbetes resultat och analys till stor del kommer 
att baseras på och är därför en essentiell del av uppsatsen. De 
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5.1 INTERVJU MED JAN BOMAN 
!
Kort!presentation!
Jan!Boman!arbetar!idag!som!vice!VD!och!projektledare!på!arkitektkontoret!MAF!i!Luleå,!
har!arbetat!på!kontoret!sedan!2007.!(MAF!Arkitektkontor!AB,!2014a)!MAF!är!Sveriges!
näst! äldsta! arkitektkontor! och! öppnade! för! verksamhet! redan! 1939.! MAF! har! som!
målsättning!att!skapa!miljöer!som!består!och!har!kvalitet,!som!är!hållbara!över!tid!och!
visar!på!karaktär,!anpassade!till!den!unika!platsens!förutsättningar.!Ett!hållbart!resultat!
uppnås! genom! ett! samspel! mellan! teknik,! ekonomi,! miljö,! funktion! och! estetik.! (MAF!
Arkitektkontor!AB,!2014b)!
!
Projektet!Pontus!Arena!
Jan!kom!in!i!projektet!då!halva!projekteringen!av!förfrågningsunderlaget!var!gjort,!sedan!
var! han! med! under! genomförandet! av! projektet! samt! vid! nu! pågående! avslut! av!
projektet.! När! markarbetena! för! projektet! påbörjades! träffade!man! på! rester! från! en!
gammal!oljehamn!som!funnits!på!platsen.!Därför! fick!man!börja!med!att!sanera!och!ta!
hand!om!den! förorenade! jorden,!man!var! även! tvungen! att! pumpa!upp!och!köra!bort!
vattnet!som!kommit!i!kontakt!med!jorden.!För!att!göra!detta!anlitade!man!Sweco,!som!
skulle!kontrollera!att!saneringen!sköttes!på!rätt!sätt.!Jan!tycker!inte!att!miljörelaterade!
frågor!har!diskuterats!särskilt!flitigt!på!möten!under!projektets!gång.!!
!
Något!som!de!visste! i! förväg!var!att!det!skulle! finnas!en!hel!del!asbest! i!den!befintliga!
byggnaden.!För!att!sanera!detta!anlitades!ett!krediterat! företag!som!hade!ansvaret! för!
att!eliminera!den!asbest!som!kunde!identifieras!på!rätt!sätt.!Sammantaget!har!man!stött!
på! olja,! asbest,! fukt! och! regn! under! projektets! gång.! På! grund! av! en! del!
produktionsstörningar! stod! byggnaden! utan! tak! ganska! länge.! Därför! har! man! varit!
extra! noggrann!med! att! se! till! att! byggnaden! är! ordentligt! uttorkad.!Det! finns!mycket!
dokumentation!som!visar!på!hur!man!har!åtgärdat!fukten!och!uppnådda!mätresultat,!för!
att!undvika!problem!längre!fram.!!
!
Jan!berättar!att!den!viktigaste!hållbarhetsåtgärden!som!har!gjorts!i!det!här!projektet!är!
att! skapa! en! långsiktigt! hållbar! byggnad,! som! är! modern,! rymmer! många! olika! slags!
verksamheter!och!är!anpassad!till!dessa.!Man!tog!ett!beslut!om!att!byta!ut!den!befintliga!
betongstommen!till!en!ny!stålstomme.!Detta!är!något!som!har!kostat!en!hel!del!pengar,!
men! Jan! tycker! att! det! har! gjort! byggnaden! mer! hållbar! då! anläggningen! blir! mer!
användbar.!!
!
Hållbar!utveckling!
Jan!tycker!att!det!finns!mer!till!en!hållbar!utveckling!när!det!gäller!byggande!än!att!det!
ska!vara!energieffektivt!och!undvika!slöseri!av!material.!Hållbarhet!kan!också!vara!att!
det!har!en!bra!funktion,!att!man!inte!behöver!bygga!om!byggnaden!om!fem!år,!utan!att!
man!har!en!långsiktigt!hållbar!lösning.!Sedan!ta!Jan!även!upp!social!hållbarhet,!att!man!
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ska!få!med!olika!grupper!i!samhället!men!också!att!en!stor!del!av!byggnadens!funktion!
handlar!om!att!den!ska!vara!tillgänglig!för!alla.!!
!
Det! här! är! ett! område! som! ständigt! utvecklas,! men! Jan! anser! att! i! sin! roll! som!
projektledare!har!han!tillräckliga!kunskaper!inom!miljö.!Han!påpekar!dock!att!projekten!
oftast!kräver!att!olika!experter! tas! in! för!att!hantera!vissa! frågor.!Generellt! sett! så! tar!
inte!miljöfrågor!upp!en!stor!del!av!Jans!arbetstid.!Just!för!projektet!Pontus!Arena!så!har!
en!hel!del!tid!lagts!ned!på!grund!av!de!tidigare!nämnda!miljöproblem!man!stött!på.!!
!
Som!projektledare!har!man!oftast!ansvar! för!allt! som!rör!genomförandet!av!projektet,!
om!det! är! ett! stort!projekt! så! finns!det!ofta! flera!personer! som!hjälps!åt! så! ingen!kan!
vara! inne!och!grotta! i! alla!detaljer.! I!detta!projekt! som!var!en!generalentreprenad!har!
man! haft,! från! generalentreprenörens! sida,! en!miljöansvarig! och! en! kvalitetsansvarig.!
Man! gör! ofta! en! gemensam! plan! för! kvalitet! och! miljö,! som! man! följer! upp! och! gör!
egenkontroller!enligt.!Enligt!Jan!så!är!det!nog!den!kvalitetsansvarige!som!gör!det!mesta!
arbetet!med!miljösäkringen!i!projektet.!!
!
På! MAF! går! de! inte! på! några! regelbundna! utbildningar! gällande! miljö! i!
byggande/förvaltning.!Det!man!gör!på!kontoret!är!att!uppmärksamma!den!information!
som!Svensk!Byggtjänst!tillhandahåller!fyra!gånger!per!år.!!
!
Om!man!vet!att!en!byggnad!ska!stå!i!50!år!är!det!lönsamt!att!satsa!på!sådant!som!gör!det!
långsiktigt!hållbart,!så!som!att!det!drar!lite!energi.!Vilket!kan!leda!till!att!det!blir!dyrare!i!
investeringskostnad,!men!att!kostnaden!under!brukningsskedet!blir! lägre.!Men!om!det!
är!så!att!byggnaden!bara!kommer!att!användas!i!några!år!är!det!inte!självklart!att!satsa!
mycket! pengar! i! investerings! skedet,! då! kanske! man! ska! bygga! något! enklare.! Så! ett!
hinder! för! en! hållbarutveckling! inom! byggbranschen! är! kostnaderna! och! lite! brist! på!
kunskap,! tycker! Jan.! Det! kan! också! vara! lite! tradition! som! spelar! in.! Man! har! de!
byggföretag!som!man!samarbetar!med!och!de!har!sina!produktionsmetoder.!Vilket!kan!
leda!till!en!tröghet!i!branschen,!som!gör!att!man!inte!är!så!angelägen!att!byta!arbetssätt.!!
!
Det! finns! idag! ett! ganska! så! omfattande! regelverk! som! styr! byggandet! i! Sverige,! och!
precis!som!i!många!andra!länder,!styr!detta!in!på!vissa!arbetsmetoder!och!det!är!ju!inte!
bara!att!byta!och!hitta!på!något!nytt.!Den!långs!livslängden!som!en!byggnad!beräknas!ha!
gör! också! att! man! blir! lite! recessiv! i! att! experimentera! med! nya! material! och!
arbetsmetoder.!Det!är!svårt!att!experimentera!med!sådant!som!har!långa!tidsperspektiv.!!
!
Det! måste! också! finnas! en! ambition! hos! byggherren! för! att! arbete! mot! ett! hållbart!
byggande,!och! Jan! tror!att!det! sker!en!hel!del!kompromisser!på!grund!av!ekonomiska!
skäl.!!
!
!
!
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Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!
Jan!vågar! inte!svara!på!om!Tekniska! förvaltningens!miljöprogram!idag!används!till!sin!
fulla!potential,!men!att!man!är!tvungen!enligt!avtal!att!följa!den.!Han!har!inte!gjort!någon!
djupdykning! i!hur!miljöprogrammet!ser!ut!men!vet!ungefär!vad!som!står! i! sådana!där!
miljöprogram.!!
 

5.2 INTERVJU MED AGNE NILSSON 
!
Kort!presentation!
Agne! Nilsson! arbetar! idag! som! sektionschef! för! avdelningen! Vatten! och! Avlopp! på!
Tekniska! förvaltningen! i! Luleå! kommun.! På! avdelningen! satsar!man! på! framtiden,! ett!
nytt! vattenverk! byggs,! utökar! antalet! vattenledningar! och! säkrar! skyddsområdena! för!
vattentäkterna.! Kapaciteten! för! avloppsnätet! kommer! att! uppgraderas! så! att! fler!
bostadsområden!kan!anslutas!till!nätet.!För!att!hänga!med!i!samhällsutvecklingen!satsar!
avdelningen!på!en!ny!biogasanläggning!vid!Uddebos!avloppsreningsverk!för!att!kunna!ta!
fram!miljövänligt!drivmedel!för!fordon.!(Viklund,!2014)!
!
Projektet!Västra!Varvsgatan!
Agne!har!varit!delaktig!i!projektet!sedan!de!inledande!utredningarna,!han!var!även!med!
under!utförandet!av!projektet.!Under!de! inledande!utredningarna!fick!man!reda!på!att!
det! eventuellt! kunde! finnas! föroreningar! i! marken.! Man! tog! därför! fram!
hanteringsmanualer! för! dessa! potentiella! föroreningar,! där! det! står! beskriver! om!
materialet! går! att! hantera!med! händerna,! om! det! behövs! specialutrustning,! till! vilken!
deponi!det!ska!transporteras!m.m.!Agne!påpekar!vikten!av!att!ta!fram!sådana!dokument!
då!de!inventarier!som!finns!på!en!byggarbetsplats!kostar!väldigt!mycket!pengar!per!dag.!
Om!bygget!blir!stående!på!grund!av!att!man!inte!vet!hur!något!ska!hanteras!leder!detta!
till!enorma!omkostnader!för!projektet.!!
!
Arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!har!varit!en!aktiv!del!som!engagerat!många.!
Det! har! engagerat! internkonsulter! på! avdelningen! för! Projektledning! och! teknik! på!
förvaltningen,!som!får!projektdirektiv!från!VAXavdelningen.!Internkonsulterna!har!i!sin!
tur! anställt! utomstående! konsulter! som! gör! diverse! undersökningar! och! lämnar!
rapporter.! Agne! tycker! också! att! inblandade! i! projektet! har! arbetar! aktivt! med!
miljöfrågor!i!projektet!och!det!har!kommit!fram!på!möten.!!
!
Hållbar!utveckling!
Enligt! Agne! handlar! en! hållbar! utveckling! om! att! ha! en! god! och! långsiktig! planering.!
Långsiktighet!är!något!som!uppnås!genom!att!bygga!med!bra!kvalitet,!har!ett!bra!internt!
miljöarbete! och! genom! att! använda! väl! undersökta!material! som! är!miljömässigt! sett!
bra.! Långsiktig! planering! är! något! som! kommunen! bör! arbeta! med! för! att! främja! en!
hållbar!utveckling!i!sin!kommun!menar!Agne.!!
!
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I!sin!roll!som!sektionschef!anser!Agne!att!han!har!tillräckliga!kunskaper!om!miljö!för!att!
kunna! hantera! frågorna! i! sitt! arbete.! Han! påpekar! dock! att! han! inte! besitter! några!
specialkunskaper! i! ämnet.! I! organisationen! på! VAXavdelningen! finns! det! mycket! bra!
riktlinjer!som!hjälper!de!anställda!i!sitt!arbete.!Om!någon!osäkerhet!uppstår!kontaktas!
Miljökontoret! i! Luleå! kommun! eller! Länsstyrelsen.! Agne! själv! har! inte! varit! på! någon!
utbildning!för!miljö!i!byggande!och/eller!förvaltning.!!
!
Eftersom! de! riktlinjer! som! finns! är! så! klara! och! tydliga! blir! arbetet! med! miljöfrågor!
mycket!effektivt!och!tar!endast!upp!lite!tid!av!Agnes!arbetstid.!Det!finns!mallar!på!hur!de!
ska!hantera!de!frågor!som!kan!uppkomma!så!det!blir!ingen!belastning!i!arbetet.!Det!är!
viktigt! att! redan! i! det! tidiga! skedet! uppmärksamma! de! regler! och! bestämmelser! som!
finns,!att!skaffa!sig!kunskap!och!tar!reda!på!vad!det!är!som!behöver!undersökas.!Det!är!
här!som!ansvaret!att!följa!alla!regler!gällande!miljö!ligger.!!
!
Vad!som!kan!vara!ett!hinder!för!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!kan!vara!om!det!blir!en!
enorm!ekonomi!i!projektet!anser!Agne.!Annat!än!det!ser!han!inga!hinder.!Det!kan!ju!bli!
så! att! ett! bygge! ställs! av! på! grund! av! att! ekonomin! drar! iväg! och! projektet! blir!
ogenomförbart.! Gällande! projektet! på! Västra! Varvsgatan! så! hade! man! avsatt! en! del!
pengar! om!det! skulle! vara! så! att! de! träffade! på! något!miljöfarligt! ämne! i!marken.! Nu!
inträffade!aldrig!detta,!utan!dessa!ämnen! låg! längre!ned! i!marken!och!så! länge!de! inte!
rördes! var! faran! ur! vägen.! Men! i! det! här! projektet! hade!man! alltså! förberett! sig! och!
avsatt!pengar!om!det!skulle!inträffa.!!
!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!
Man!arbetar!även!på!VAXavdelningen!efter!Tekniska!förvaltningens!miljöprogram,!men!
Agne!själv!har!inte!tagit!så!mycket!del!av!programmet!och!är!inte!insatt!i!hela!innehållet.!
De!är!nischade!på!sitt!område!på!VAXavdelningen!och!han!tycker!att!de!sköter!sitt!arbete!
riktigt! bra! och! tror! att! de! följer! miljöprogrammet! rätt! så! bra.! Han! tycker! ändå! att!
miljöprogrammet! är! en! viktig! del! i! hans! arbete! i! projekten! och! att! miljöprogrammet!
används!till!sin!fulla!potential!på!VAXavdelningen.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
Agnes!uppfattning!är!att!engagemanget!på!förvaltningen!gällande!miljöfrågor!är!gott!och!
att!det!är!något!som!alla!tänker!på!i!sitt!arbete.!Han!ser!inte!några!direkta!förbättringar!
som! de! kan! göra! på! VAXavdelningen! för! att! förbättra! och! utvecklas! sitt! arbete! för! en!
hållbar! utveckling,! de! följer! upp! de! nya! lagar! och! bestämmelser! som! kommer! och!
anpassar! sig! efter! dem.!Han! ser! inte! heller! några! direkt! brister! i! hur! de! arbetar!med!
miljöfrågor! idag.! Eftersom! att! de! hanterar! ett! livsmedel,! vatten,! så! finns! det! redan!
mycket!kontroller!och!provtagningar!som!krävs!för!att!kontrollera!att!allt!sköts!som!det!
ska.!På!avdelningen!finns!det!en!mycket!bred!kunskap!och!arbetet!fungerar!mycket!bra.!!
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5.3 INTERVJU MED LEIF NORDLUND 
!
Kort!presentation!
Leif! Nordlund! arbetar! idag! som! projektledare! på! avdelningen! för! Projektledning! och!
teknik!på!Tekniska! förvaltningen! i!Luleå!kommun.!Avdelningen!arbetar!på!uppdrag!av!
de!internbeställande!avdelningarna!fastigheter,!vatten!och!avlopp,!gata!och!trafik,!park!
och!natur!samt!avfall.!De!fungerar!också!som!stöd!och!resurs!inom!geoteknik,!mätteknik,!
arkivhantering! samt! GIS.! Avdelningen! genomför! projekt! från! idé! till! färdigställande.!
Avdelningens! mål! är! att! planera! och! bygga! med! fokus! på! långsiktighet,!
kostnadseffektivitet,! flexibilitet,! god!arbetsmiljö! samt!övriga!miljöaspekter.! (Sundberg,!
2014a)!
!!
Projektet!Planskild!korsning!Gammelstad!
Leif! kom! in! i! projektet! vid! upprättandet! av! bygghandling! och! var! med! under!
genomförandet! av! projektet.! Under! projektets! gång! har! man! stött! på! sulfidleror! och!
beläggning! med! stenkolstjära,! sulfidleran! har! hanterats! enligt! förvaltningens!
uppföljningsprogram!för!hantering!av!sulfidleror.! I!entreprenaden!ställde!man!krav!på!
fordon!som!användes!och!överskottsmassor!från!en!annan!entreprenad!har!återanvänts!
i!detta!projekt.!Man!har!också!använt!berg!inom!entreprenaden!för!fyllning!i!utgrävning.!!
!
Leif!tycker!att!arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!har!varit!en!
aktiv!del!under!projektet!och!något!som!engagerat!många!inblandade.!På!projekteringsX!
och!byggmöten!har!miljö!varit!en!stående!punkt,!man!har!även!anlitat!en!utomstående!
konsult!som!utfört!miljörond!av!entreprenaden.!!
!
Hållbar!utveckling!
För! Leif! är! en! hållbar! utveckling! inom! byggande! att! man! vid! projektering! och! vid!
byggandet!har!de!sexton!miljökvalitetsmålen! i!åtanke!och!att!beakta!miljöprogrammet!
upprättat! av! Luleå! kommun.! Han! anser! att! i! sin! roll! som! projektledare! ha! tillräckliga!
kunskaper!för!att!kunna!hantera!miljöfrågor!i!sitt!arbete,!men!poängterar!att!ytterligare!
utbildning!skulle!vara!bra.!Leif!var!på!en!kortare!utbildning!på!Tekniska! förvaltningen!
för!ett!tag!sedan!som!handlade!om!”Miljöbyggnad”.!!
!
Av! sin! arbetstid! tycker! Leif! att! hanteringen! av! miljöfrågor! tar! upp! relativt! lite! tid,!
ungefär!10X15!%.!I!ett!projekt!är!det!byggherren!som!har!det!yttersta!ansvaret!att!se!till!
att!samtliga!krav!och!bestämmelser!uppfylls!gällande!miljö.!!
!
Leif!nämner!en!hel!del!som!kan!vara!ett!hinder!för!en!hållbar!utveckling!inom!byggande;!
ibland!finns!det!inga!alternativ!och!mindre!miljöpositiva!beslut!måste!tas,!satsningen!på!
utveckling! i! branschen! är! alldeles! för! liten,! de! saknas! också! intresse! från!beställarens!
sida.! Även! den! ekonomiska! faktorn! kan! ställa! till! det,! det! finns! inte! tillräckligt! med!
pengar!i!projektet!för!att!kunna!satsa,!det!kan!också!vara!att!kunskapen!är!bristfällig,!det!
saknas!utbildning!hos!de!inblandade!parterna!i!ett!projekt.!!
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!
Kommunens! roll! i! det! hela! är! att! ha! en! positiv! syn! på! hållbar! utveckling! och! vara!
engagerade!i!ämnet,!ställa!krav!i!projekt!och!ha!tydliga!direktiv!genom!organisationen.!
Det!är!också!viktigt!att!kommunen!besitter!kunskap!och!utbildar!sina!medarbetare.!!
!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!
Leif! anser! sig! vara! väl! insatt! i! Tekniska! förvaltningens! miljöprogram,! som! används! i!
samtliga! av! förvaltningens!upphandlade!projekt! och!det! är! en! viktig! del! i! hans! arbete!
som! projektledare.! Miljöprogrammet! används! till! sin! fulla! potential! gällande!
markarbetena,!men!Leif!har!ingen!insyn!i!hur!det!fungerar!på!bygg!sidan.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
Vad! som! kan! hindra! en! hållbar! utveckling! för! Tekniska! förvaltningens! del! är! den!
ekonomiska! faktorn;! att! det! blir! för! kostsamt! för! att! kunna! satsa,! avsaknaden! av! ett!
internt!engagemang!på!förvaltningen!men!också!attityder!inom!förvaltningen.!!
!
Förvaltningen,!även!kommunen,!ställer!idag!en!del!krav!på!sina!entreprenader.!För!att!få!
utföra! markX! och/eller! byggentreprenader! inom! kommunens! verksamhet! måste!
entreprenören! vara! miljöcertifierad! eller! ha! ett! godkänt! miljöledningssystem.! På!
fastighetssidan! i! förvaltningen! arbetar!man!med!miljöcertifiering! av! byggnader,! något!
som!Leif!tror!kommer!bli!mer!vanligt!i!framtiden.!!
!
För! att! förbättra! och! utveckla! sitt! arbete!mot! en! hållbar! utveckling! ser! Leif! att! det! är!
viktigt! att! förvaltningen! är! utbildade! inom! området,! har! ett! stort! engagemang,! ställer!
krav!på!inblandade!parter!och!har!tydliga!riktlinjer! i!sitt!arbete.!De!brister!som!finns! i!
hur!förvaltningen!idag!arbetar!med!miljöfrågor!är!att!det!saknas!en!samlad!syn!på!hur!
förvaltningen! ska! arbeta,! det! saknas! engagemang! hos!medarbetarna,! tydliga! riktlinjer!
och!utbildning!behövs.!!
 

5.4 INTERVJU MED CECILIA BERGENUDD 
!
Kort!presentation!
Cecilia!Bergenudd!arbetar!idag!som!projektledare!på!avdelningen!för!Projektledning!och!
teknik!på!Tekniska! förvaltningen! i!Luleå!kommun.!Avdelningen!arbetar!på!uppdrag!av!
de!internbeställande!avdelningarna!fastigheter,!vatten!och!avlopp,!gata!och!trafik,!park!
och!natur!samt!avfall.!De!fungerar!också!som!stöd!och!resurs!inom!geoteknik,!mätteknik,!
arkivhantering! samt! GIS.! Avdelningen! genomför! projekt! från! idé! till! färdigställande.!
Avdelningens! mål! är! att! planera! och! bygga! med! fokus! på! långsiktighet,!
kostnadseffektivitet,! flexibilitet,! god!arbetsmiljö! samt!övriga!miljöaspekter.! (Sundberg,!
2014a)!!
!
!
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Projektet!Bergvikens!vård!och!omsorgsboende!
Cecilia! kom! in! i! projektet! vid! upprättandet! av! förfrågningsunderlaget! för! en!
totalentreprenad/funktionsentreprenad.! Enligt! Cecilia! fanns! det! inte! något! särskilt! i!
projektet! som! krävde! extra! åtgärder! sett! ur! miljösynpunkt,! men! säger! att! mycket! av!
arbetet! redan!var!klart!när!hon!kom! in! i!projektet!och!att! vid!en!nybyggnation!är!det!
alltid!lättare!än!vid!en!ombyggnation.!!
!
Som!en! följd!av!detta!har! inte!arbetet!med!miljöfrågor!och!hållbar!utveckling!varit! en!
aktiv! del! under! projektets! gång.! I! projektet! har! man! gjort! uppföljningar! av!
entreprenörernas! framtagna! kvalitetsX! och! miljöplaner,! denna! uppföljning! har!
byggledaren! ansvaret! för! att! genomföra.! Under! projektets! gång! tycker! Cecilia! att! de!
kunde!ha!varit!bättre!på!att! lyfta!miljörelaterade!frågor!under!projektX!och!byggmöten!
och!haft!ett!större!engagemang!i!frågan.!!
!
Hållbar!utveckling!
För! Cecilia! handlar! en! hållbar! utveckling! inom!byggande! om! att! tänka! långsiktigt! och!
välja!material!som!är!bra!ur!driftsynpunkt.!Med!det!menas!att!materialet!är! lättstädat,!
hållbar!och!har!en!god!funktion!produktionsmässigt!sett.!Cecilia!tycker!att!hon!saknar!en!
del! kunskaper! för! att! kunna! arbeta! med! miljöfrågor! då! det! är! ett! för! komplext!
ämnesområde.! Det! var! länge! sedan! hon! var! på! någon! utbildning! gällande! miljö! i!
byggande!och!förvaltning.!Miljöfrågor!tar!upp!en!liten!del!av!hennes!dagliga!arbete!som!
projektledare.!!
!
Cecilia! tycker! att! det! är! byggherren! som!har! det! yttersta! ansvaret! gällande!miljö! i! ett!
projekt.!Något!som!kan!hindra!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!är!dels!ekonomi,!att!
man! vill! komma! undan! så! billigt! det! går! och! dels! bristen! på! kunskap.! Ett! bristande!
engagemang!utgör!ett!hinder,!området!är!för!stort!och!för!luddigt!vilket!gör!det!svårt!att!
ta!till!sig.!!
!
Det! finns! projekteringsanvisningar! som! styr! vissa! material! val! i! ett! projekt,! här! kan!
kommunens!organisation!bli!ännu!bättre!på!att!styra! tycker!Cecilia.!Det!handlar!också!
en! engagemanget!och! efterfrågan,! att! inte!bara! fokusera!på!priset! vid! en!upphandling!
utan!hitta!andra!utvärderingskriterier.!Annat!som!kan!bidra!till!en!hållbar!utveckling!är!
att!arbeta!med!målbilder.!!
!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!
Cecilia!tycker!att!förvaltningens!miljöprogram!är!en!mycket!viktig!del!i!sitt!arbete.!Det!är!
ett! allmänt!program!som!alltid!bifogas! i!upphandlingarna.! Som!projektledare! ska!man!
alltid! beakta! god!miljö! i! projektet,! säger! Cecilia.! Hon! tycker! dock! att! användandet! av!
miljöprogrammet! kan! förbättras! en! hel! del! och! att! det! idag! inte! används! till! sin! fulla!
potential.!!
!
!
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Tekniska!förvaltningen!
Vad!som!hindrar!arbetet!mot!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!från!förvaltningens!
sida! är! en! fråga! om! bristande! engagemang! och! attityder! tycker! Cecilia.! Idag! ställer!
förvaltningen! redan! krav! i! upphandlingarna! gällande! miljöX! och! kvalitet,! men! för! att!
utveckla!och! förbättra!arbetet! i! förvaltningen! finns!det!utrymme!för!mer!engagemang,!
dock!på!en!lagom!nivå!för!att!det!ska!bli!konkret!poängterar!Cecilia.!Generellt!sett!tycker!
Cecilia! att! förvaltningen!är!på!god!väg! i! sitt! arbete!med!miljö! i!projekten,!men!att!det!
givetvis!kan!förbättras.!!
!

5.5 INTERVJU MED CARIN FORSBERG 
!
Kort!presentation!
Carin! Forsberg! hade! rollen! som! miljökontrollant! för! projektet! Gäddviksvattenverk.!
Hennes!roll!innebär!att!vara!stöd!till!projektledaren!och!projektledningen!i!miljöfrågor.!
Rollen! innebär!att!hon!ska! följa!upp!miljöfrågorna!under!byggskedet! samt!kontrollera!
entreprenörernas!miljöX! eller! projektplaner.! Carin! har! en! bakgrund! som! civilingenjör!
inom! samhällsbyggnadsteknik! med! inriktning! mot! teknisk! miljövård.! Hon! är! även!
utbildad! inom! miljörevision! och! har! 15! års! erfarenhet! av! miljöfrågor! i! byggX! och!
anläggningsbranschen.! Carin! äger! och! driver! det! egna! företaget! MPL!
Miljöprojektledaren!AB,!som!är!ett!enmansföretag!som!hon!startade!i!december!2008.!!
!
Projektet!Gäddviks!vattenverk!
Carin!har!varit!delaktigt! i!projektet!sedan!slutet!av!projekteringsskedet,!då!hon!gjorde!
ett!projektanpassat!miljöprogram.!I!dag!är!inte!alla!delar!av!programmet!uppföljda,!det!
som!borde!vara!gjort!och!kontrollerat! i!projekteringsskedet!har!det! inte! funnits!någon!
möjlighet! att! kontrollera.! Då! projektet! inte! är! avslutat! än! är! Carin! fortfarande! kvar! i!
projektet.!!
!
Under! projektets! gång! har! det! bland! annat! förekommit! ett! läckage! av! hydraulolja.! Då!
detta! var! ett! lite! större! oljeutsläpp! blev! räddningstjänsten! inkopplad.! Utsläppets!
omhändertagande!har!redovisats!av!entreprenör!i!en!avvikelserapport,!samt!verifikat!på!
borttransporterat! farligt! avfall.! Utöver! detta! har! det! funnits! en! dialog! om! val! av! olika!
kemiska!produkter,!bland!annat!sprängämnen.!!
!
Enligt!Carin!så!har!arbetet!med!miljöfrågor!haft!en!aktiv!del!under!projektets!gång!och!
det!har!varit!en!stående!punkt!på!möten.!Detta!på!grund!av!projektets!karaktär,!det!är!
ett! nytt! vattenverk! som! ska!byggas! ovanpå! en! vattentäkt,! vilket!medför! att! det!måste!
finnas!ett!fokus!på!miljö!och!på!att!det!ska!vara!livsmedelsgodkänt.!!
!
!
!
!
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Hållbar!utveckling!
Carin! tycker! att! det! viktiga! i! hållbar! utveckling! inom! byggande! är! att! ha! ett!
helhetsperspektiv,!det!gäller!att!bygga!energieffektivt!och!att!man!ser!till!miljön!när!man!
väljer!material!och!kemiska!produkter.!Hon!tycker!också!att!det!är!viktigt!att!man!följer!
upp! byggnadens! energianvändning! under! brukarskedet,! samt! att! man! ser! över! och!
optimerar!värmetillförseln!kontra!ventilation.!!
!
Det! Carin! ser! som! hinder! inom! byggbranschen! mot! en! hållbar! utveckling! är! dels!
politiken! som! styr!med! lagar,!mål! och! krav,! och!dels! ekonomin,! det! ska! gå! snabbt! att!
bygga!och!det!får!inte!kosta!för!mycket.!Carin!nämner!en!utredning!som!säger!att!det!är!
de!höga!kraven!som!gör!att!byggena!blir!för!dyra,!hon!själv!håller!inte!med!och!tycker!att!
man!i!sådana!fall!inte!ser!byggnadens!hela!livscykel,!man!ser!bara!byggkostnaden.!Hon!
ser!också!en!vikt!i!att!ha!en!organisation!som!tycker!att!miljö!och!miljöfrågor!är!viktiga,!
utan!detta!så!spelar!de!politiska!målen!inte!så!stor!roll.!!
!
Miljöfrågor!är!något!som!man!måste!arbeta!med!under!hela!byggprocessen,!redan!från!
början! i!planeringsskedet.!Om!man!har!det!kan!man!upphandla!en!projektör!med!rätt!
ställda!krav.!Dessa!krav!måste! sedan! följas!upp!under!projekteringen,! för! att! inarbeta!
miljöåtgärder,! välja! miljövänliga! material! samt! att! kraven! förs! vidare! till!
bygghandlingen.! Under! byggskedet! måste! sedan! entreprenören! beakta! de! ställda!
miljökraven.! Carin! tycker! att! det! viktigaste! skedet! i! byggprocessen! är! vid! produktion,!
”det! spelar! inte! så! stor! roll! att! man! har! projekterat! miljöriktigt! om! man! sedan! i!
byggskedet!inte!utför!det!som!man!tänkt”.!!
!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!
Carin! är! väl! insatt! i! Tekniska! förvaltningens!miljöprogram,! då! hon! har! varit!med! och!
tagit! fram! det! från! början.! Hon! tycker! inte! att! programmet! idag! används! till! sin! fulla!
potential,!det!ligger!som!en!övrig!handling!och!är!daterat!till!2006.!”Bara!signalen!att!det!
är!framtaget!för!8!år!sedan!gör!att!ingen!läser!det”,!säger!hon.!Det!finns!inte!heller!någon!
direkt!uppföljning!av!programmet.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
Tekniska!förvaltningen!ska!verkställa!de!beslut!som!den!politiska!ledningen!tar.!För!att!
kunna! göra! det! måste! begreppet! hållbar! utveckling! implementeras! och! man! måste!
förklara! varför!man! ska! arbeta!med!det.! Ledningen!måste! få! organisationen!att! förstå!
nyttan! och! innebörden! av! hållbarhetsarbete,! säger! Carin.! Hon! tillägger! också! att!man!
behöver!hitta!enkla!arbetssätt!för!att!få!in!detta!tänk!med!hållbarhetsX!och!miljöfrågor!i!
organisationen.!!
!
Carin!tror!att!om!man!informerar!väl!och!visar!på!engagemang!så!behöver!det!inte!bli!ett!
stort!problem!att! få! in!dessa! frågor! i!arbetssättet,!och!påpekar!att!många!av!de!större!
byggföretagen! som! Skanska,! NCC! och! PEAB! idag! redan! arbetar! aktivt! med!
hållbarhetsfrågor.! Hon! tror! att! det! idag! finns! brister! i! hur! Tekniska! förvaltningen!
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arbetar!med!miljöfrågor! idag,!men!känner! sig! inte! tillräckligt! insatt! i!hur!det! fungerar!
utöver!de!projekt!som!hon!själv!varit!involverad!i.!!
!
Idag! fokuserar!man! inte!på!miljöfrågor!och!krav!vid!upphandlingar! tycker!Carin,!man!
ställer!inga!större!miljökrav!som!ska!vara!uppfyllda.!Förvaltningens!miljöprogram!finns!
med!vid!upphandlingar,!men!Carin!vet!inte!hur!det!följs!upp.!!
!

5.6 INTERVJU MED LENITA ERICSON 
!
Kort!presentation!
Lenita! Ericson! är! ordförande! för! Tekniska! nämnden! i! Luleå! kommun.! Tekniska!
nämnden!har!ett!ansvarsområde,!definierat!av!kommunfullmäktige.!Nämnden!utgörs!av!
ett! antal! förtroendevalda! politiker! och! de! tar! beslut! om! övergripande! mål! för!
verksamheten!samt!hur!budgeten!ska!fördelas.!(Liinanki,!2013)!Tekniska!nämnden!har!
en! vision! om! att! skapa! ”…livsmiljöer% som% ger% människor% trygghet% och% långsiktig%
utveckling%i%ett%väl%fungerande%samhälle”.!(Sundberg,!2014c)!
!
Hållbar!utveckling!
Lenita!nämner!de!tre!perspektiven!socialt,!ekonomiskt!och!ekologiskt!som!grunden!i!en!
hållbar!utveckling.!För! just!byggande!av!ett!hus!är!energi!det! första!som!kommer!upp.!
Det!gäller!att!bygga!hus!som!är!energieffektiva!och!som!har!en! låg!energiförbrukning.!
Det!sociala!perspektivet!handlar!om!att!skapa!mötesplatser!för!människor.!Det!är!också!
viktigt!att!beakta!materialvalen!till!byggnaden,!att!tänka!på!vart!produkten!är!tillverkad!
och!om!den!är!förnyelsebar.!Lenita!tror!att!man!idag!är!ganska!duktig!på!att!tänka!på!att!
det!ska!vara!energieffektivt,!men!att!det!finns!en!del!kvar!att!göra!gällande!byggnadens!
hela!livscykel!och!samtliga!inblandade!komponenter.!!
!
För!att!kunna!uppnå!en!hållbar!utveckling!krävs!det!mycket!från!både!allmänheten!och!
det!politiska!styret.!Det!är!en!stor!fråga!som!kräver!en!form!av!paradigmskifte!i!hur!alla!
människor!tänker!kring!hållbarhet,!säger!Lenita.!Hon!tar!upp!exemplet!om!att!det!idag!
inte!är!tillåtet!att!röka!på!restauranger!och!att!det! idag!skulle!vara!otänkbart,!även!för!
rökare!själva,!att!tända!en!cigarett!inne!på!en!restaurang.!Men!för!ett!antal!år!sedan!var!
detta!fullt!accepterat.!Hon!tror!att!det!fungerar!på!samma!sätt!gällande!hållbarhet,!fast!
det!är!en!lite!trögare!process.!Paradigmskiftet!som!skedde!för!rökningen!hade!inte!skett!
om! inte! förbudet!hade! tillkommit,!därför!är!det!en! fråga!som!berör!både!det!politiska!
styret!och!allmänheten.!!
!
Hon!nämner!också!skillnaden!mellan!olika!politiska!partier,!att!vissa!partier!propagerar!
mer!för!individens!valfrihet!och!dessa!partier!tror!att!det!skapar!ett!bra!samhälle.!Medan!
det! finns! andra! partier! som! istället! tror! att! vi! behöver! strukturer! och! begränsningar!
eller!regleringar!på!vissa!saker.!Det!kan!inte!hänga!på!varje!persons!valfrihet,!då!är!det!
inte!lätt!att!fatta!kloka!beslut!och!samtidigt!kunna!se!helheten.!!
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!
Luleå!kommun!
Lenita!tror!att!alla!kommuner!i!Sverige!står!inför!liknande!utmaningar!när!det!kommer!
till! hållbarhet.! Hon! ser! det! kalla! klimatet! och! snön! som! en!möjlighet! för! Luleå! att! bli!
riktigt! bra! på! att! hantera! energieffektivitet,! och!menar! på! att! det! idag! finns! lösningar!
som!gör!att!det!går!att!bygga!energieffektivt!även!i!kalla!klimat,!det!är!inget!problem.!Det!
borde!istället!bli!en!unik!”sellingXpoint”!för!Luleå!kommun.!!
!
Det! gäller! att!man! som! kommun! på! ett! tydlig! och! konkret! sätt! beskriver! de!mål! som!
finns! i!kommunen.!Då!blir!det! lättare!att! fatta!beslut!och!också!att!arbeta! långsiktigt.! I!
Luleå! har! det! inte! alltid! varit! så! tydligt! med! vad! målen! är.! Vilket! kan! göra! att! man!
hamnar!i!en!”brandsläckarXposition”,!man!tycker!att!man!inte!har!tiden!som!krävs!för!att!
ta! fram! långsiktigt! hållbara!mål! och! problemet! blir! det! ett!momentX22,! eftersom!man!
inte!har!arbetat!långsiktigt!så!hamnar!man!i!”brandsläckarXpositionen”,!tror!Lenita.!Men!
hon!är!positiv!ställd!till!hur!arbetat!ser!ut!idag!och!tycker!att!de!arbetar!med!långsiktigt!
idag.!!!
!
För!att!en!hållbar!utveckling!ska!kunna!uppnås!krävs!en!samverkan!mellan!ekonomin,!
lagarna!och!engagemanget!i!frågan.!Det!krävs!att!de!som!bygger,!alltså!byggbranschen,!
har!metoder! att! arbeta! efter! och! att! de! har! ett! gemensamt!mål! att! arbeta!mot,! detta!
krävs! också! av! det! politiska! etablissemanget! och! att! det! finns! en! opinion! hos!
allmänheten!för!det.!Det!kräver!också!ett!engagemang!från!de!anställda,!på!exempelvis!
Tekniska!förvaltningen.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
Lenita! tycker! att! det! är! svårt! att! svara! på! hur! engagemanget! för! miljöfrågor! och!
byggande! är! i! förvaltningen,! men! hon! tror! att! det! speglar! samhället! i! stort,!
engagemanget! varierar.! En!del! besitter!mycket! kunskap! och! verkligen!brinner! för! det!
här!området,!medan!andra,!kanske!beroende!på!vart! i! förvaltningen!man!arbetar,! inte!
hanterar! sådana! frågor! i! sitt! dagliga! arbete! och! därför! inte! är! så! jätteengagerade! i!
frågan.!!
!
Det! finns!miljökrav!som!följer!med!varenda!upphandling!som!kommunen!gör,!vilka!är!
rätt! så! höga.! Däremot! tror! inte! Lenita! ett! de! följs! upp! ordentligt! alla! gånger,! då! det!
kräver! en! hel! del! resurser! att! följa! upp! alla! kraven! som! ställs! i! samband! med!
upphandlingarna.!Lenita!tror!också!att!det!finns!en!föreställning!om!att!kommunen!inte!
får!ställa!för!höga!krav!på!grund!av!LOU!(lagen!om!offentlig!upphandling),!men!att!det!
egentligen!finns!mer!utrymme!än!vad!man!tar!och!tror!att!man!kan!ta!idag.!Politiken!har!
också! en! roll! i! det! hela,! här!måste!man! bli! bättre! på! att! sätta! upp! tydliga!mål.! Lenita!
upplever!att!även!här!finns!det!en!rädsla!för!att!ställa!för!höga!krav,!att!det!då!kommer!
att! hämma! en! tillväxt! och! skapa! mycket! högre! kostnader.! Detta! gör! att! man! som!
politiker!blir!orolig!då!man!har!många!olika!delar!inom!kommunen!som!behöver!pengar.!
!
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För! att! Tekniska! förvaltningen! ska! kunna! förbättra! och! utveckla! sitt! arbete! med! en!
hållbar!utveckling!inom!byggande!tycker!Lenita!att!Tekniska!nämnden!kan!bli!bättre!på!
att! sätta! upp! tydliga! mål! för! området.! Sedan! tror! Lenita! att! detta! är! något! som!
förvaltningen! själv! måste! fråga! sig.! Är! man! idag! nöjd! med! hur! det! fungerar! och!
resultaten!det!ger,!finns!det!inte!någon!drivkraft!till!att!utvecklas!eller!förbättras.!Så!det!
måste! vara! den! första! insikten,! att! ’vi! är! inte! tillräckligt! bra’.! Först! efter! det! kan!man!
börja!fundera!på!hur!man!ska!bli!bättre.!!
!
Det!andra!som!nämnden!kan!göra,!förutom!att!sätta!tydliga!mål!för!förvaltningen,!är!att!
se!till!att!det!finns!en!intern!kontroll,!att!det!finns!ett!arbetssätt! för!att!nå!målen.!HurX
frågan!är!något!som!förvaltningen!själv!måste!reda!ut,!säger!Lenita.!!
 

5.7 INTERVJU MED ANNELIE GRANLJUNG 
!
Kort!presentation!
AnneLie! Granljung! arbetar! som! Planchef! på! Stadsbyggnadskontoret! i! Luleå! kommun.!
Planavdelningen! på! Stadsbyggnadskontoret! arbetar! under! kommunstyrelsen! och!
ansvarar!för!kommunens!fysiska!planering.!De!arbetar!enligt!planX!och!bygglagen,!som!
reglerar!planeringen!av!kommunen.!Planavdelningen!arbetar!med!översiktsplanen,!som!
omfattar! hela! kommunen! och! visar! på! vilka! intressen! som! ska! tas! hänsyn! till! vid!
planering! eller! prövning! om! bygglov,! detaljplaner,! som! tas! fram! för! att! reglera! en! ny!
bebyggelse!eller!enstaka!byggnad!som!har!stor!påverkan!på!omgivningen,!en!detaljplan!
kan!också! tas! fram! för!befintligbebyggelse! som!ska!ändras!eller!bevaras,!och! slutligen!
områdesbestämmelser! som! används! inom! begränsade! områden! för! att! reglera!markX!
och! vattenanvändning! samt! den! byggda! miljöns! egenskaper,! där! detaljplan! saknas,!
områdesbestämmelser! antas! för! att! säkerställa! att! översiktsplanens! syften! uppfylls.!
(Svedjeholm,!2014b)!
!!
Hållbar!utveckling!
AnneLie! tycker!att! en!hållbar!utveckling!bygger!på!de! tre!benen;! ekonomi,! socialt!och!
ekologiskt,!och!sedan!måste!en!tillämpning!av!dessa!ske.!De!tre!aspekterna!måste!hela!
tiden!vara!med,!oavsett!vad!man!arbetar!med.!!
!
I!arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!kan!man!inte!utse!en!ensam!ansvarig!part,!
anser!AnneLie,! utan!det! är! en!hel! del! aktörer! som!är! inblandade.! Politikerna! som! ska!
sätta!upp!mål,!kommunen!som!ska!säkra!för!ett!bra!samhälle!och!till!sist!aktörerna!som!
är!privata!företag.!Alla!dessa!aktörer!måste!vilja!åt!samma!håll,!ha!samma!mål!i!sikte!och!
arbeta!för!samma!fråga!för!att!kunna!nå!en!hållbar!utveckling.!!
!
!
!
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Kommunens! roll! i! det! hela! är! som! sagt! att! skapa! ett! bra! samhälle! för! kommunens!
invånare.!I!översiktsplanen!kan!kommunen!på!ett!tydligt!sätt!ange!vilka!ambitioner!som!
finns! och! hur!man! ser! att! kommunen! ska! växa.! I! översiktsplanen! finns! grunden! i! hur!
kommunen!ser!på!förtätning,!kollektivtrafik!och!markens!nyttjande,!säger!AnneLie.!!
!
Luleå!kommun!
AnneLie!tycker!att!snön!är!en!finns!faktor!som!vi!också!måste!ta!hand!om!på!ett!bra!sätt.!
Man! kan! ju! bland! annat! utnyttja! snön! och! skapa! arkitektur.! I! och! med! den! globala!
uppvärmningen!kommer!vi!att!få!mindre!snö!och!mer!vatten,!vilket!vi!måste!lära!oss!att!
hantera.!Eftersom!vattnet! inte!magasineras! i!snön!får!vi!stora! flöden!snabbt!periodvis,!
säger!AnneLie.!!
!
Översiktsplanen!är!just!översiktlig!och!måste!leda!till!fördjupade!studier.!Ett!exempel!på!
detta!är!att!man!nu!har!påbörjat! arbetet!med!att! ta! fram!en!grön,! vit!och!blå!plan! för!
Luleå.! Då! den! gröna! representerar! grönskan,! det! vita,! snön! och! det! blåa! vatten! och!
avloppsfrågor.! I! översiktsplanen! finns! strategin,! målen,! riktningen! och! viljan,! säger!
AnneLie,!sedan!krävs!det!en!fördjupning!hur!man!ska!arbeta!i!de!enskilda!frågorna.!!
!
Den!kritik! som!det! finns!mot!byggande! i! Sverige! idag!är!att! lagstiftningen!är! långsam,!
planeringsprocessen!är! lång!och!krävande.!Byggandet! i! Sverige! är!också!väldigt!dyrt! i!
jämförelse!med!andra!länder,!vi!har!en!hög!kvalitet!som!vi!inte!vill!ge!avkall!på.!AnneLie!
tycker!inte!att!man!kan!skylla!trögheten!i!byggandet!i!Sverige!på!att!planeringen!tar!för!
lång!tid.!Hon!menar!att!planeringen!måste!få!ta!tid,!då!de!tänker!längre!än!det!enskilda!
huset,!de!planerar!ju!ett!samhälle.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
AnneLie! har! en! del! insikt! i! hur! Tekniska! förvaltningen! arbetar,! främst! i!
planeringsprocessen,! men! hon! har! inte! så! mycket! koll! på! projektledningen! där! man!
mest! arbetar! den! miljöfrågor.! AnneLie! tar! upp! översiktsplanen! som! ett! viktigt!
dokument,! som! alla! förvaltningar! har! varit! med! och! tagit! fram! och! att! hållbarhet!
inkluderar! samtliga! förvaltningar.! De! program! som! finns! i! översiktsplanen! är! en! bra!
grund!att!arbeta!utifrån!tycker!AnneLie,!och!säger!att!det!är!svårt!att!komma!på!några!
direkta!förbättringar!då!det!är!ett!väldigt!nytt!sätt!att!arbeta!på.!!
!
!
!
!
!
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5.8 INTERVJU MED ANNA HENRIKSSON & LENA 
BENGTÉN 
!
Kort!presentation!
Anna!Henriksson!arbetar!som!bygglovschef!på!Stadsbyggnadskontoret!i!Luleå!kommun.!
På! bygglovsavdelningen! ansvarar! man! för! bland! annat! bygglov,! rivningslov,! marklov,!
tillsyn!och!strandskyddsdispenser!enligt!miljöbalken!samt!bostadsanpassningsärenden.!
(Svedjeholm,! 2014a)! Lena! Bengtén! arbetar! som! miljöstrateg! på! avdelningen! för!
strategisk! planering! på! Stadsbyggnadskontoret! i! Luleå! kommun.! Avdelningen! har! ett!
brett! ansvarsområden,! men! arbetet! kan! sammanfattas! med! att! de! arbetar! med!
strategiskt! övergripande! samhällsutvecklingsfrågor.! Det! innefattar! områden! som!
översiktsplanering,! miljöX,! klimatX! och! energifrågor! inklusive! energirådgivning,!
tillgänglighetsfrågor!med!mera.!(Svedjeholm,!2014c)!
!
Hållbar!utveckling!
Anna!och!Lena!ser!hållbar!utveckling!utifrån!ett!samhällsperspektiv,!vikten!av!att!skapa!
ett! samhälle! som! håller! en! längre! tid.! Detta! innefattar! parametrar! som! attraktion,!
kommunal! service!och!byggnadsteknik,! vilket! kan! ses!motsvara!de! internationellt! sett!
kända! parametrarna! socialt,! ekonomiskt! och! ekologiskt.! Anna! och! Lena! tycker! att! det!
hållbara!samhället!skall!ge!förutsättningar!för!ett!gott!liv,!kostnaderna!ska!klaras!ur!ett!
samhällsperspektiv! och! lokalisering,! byggnadsmaterial! och! drift! skall! inte! störa! de!
ekologiska!systemen.!De!påpekar!också!vikten!av!att!ha!ett!mycket!långt!tidsperspektiv!
för!att!uppnå!hållbarhet.!!
!
För!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!måste!alla!ta!sitt!ansvar,!säger!Anna!och!Lena.!Vi!alla!
har! olika! roller! som! fördelar! ansvaret.! Det! kräver! en! samverkan! mellan! ett!
underifrånperspektiv,! så!som! livsstil,!och!ovanifrånperspektiv,! som!politik.!De!nämner!
att! världen! idag! styrs! ekonomiskt! mer! än! politiskt,! därför! behövs! nya! ekonomiska!
system! som! kan! hantera! mer! än! monetära! värden.! Detta! kan! man! se! i! de! aktuella!
klimatförhandlingarna,! som! präglas! av! politiska! konflikter,! tekniska! lösningar! och!
ekonomiska!låsningar.!!
!
Luleå!kommun!
Kommunens! roll! i! en! hållbar! utveckling! är! att! ta! fram! gemensamma! riktlinjer! och!
utmaningar!genom!att!växelvis!arbeta!med!samverkan!med!olika!aktörer.!Samtidigt!bör!
man!ha!en!tydlig!profil!och!ställa!krav.!!
!
Arbetet! med! klimatanpassning! innebär! tolkningar! av! komplicerade! scenarion! och!
bestämma! vilka! risker! som! är! värda! att! ta.! I! framtiden! förutspår! man! ett! mycket!
varmare!klimat,!särskilt!vintrarna!som!kommer!att!påverkas,!för!Luleå!kommun!innebär!
detta!utmaningen!att!behålla!den!attraktionskraft!som!vintern!ger!oss!idag,!säger!Anna!
och!Lena.!!
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Från!kommunens!sida!utgör!nog!ekonomi!det!största!hindret!i!att!bygga!hållbart!enligt!
Anna! och! Lena.! Men! då! kan! man! också! ställa! sig! frågan! om! vi! har! råd! att! bygga!
”ohållbart”?!Vilket! kan!vara! en! fråga!om!attityd,! där!den!nationella!politiken! i! Sverige!
har!möjlighet!att!styra!genom!lagstiftning.!!
!
Tekniska!förvaltningen!
Tekniska! förvaltningen! bör! arbeta! på! samma! sätt! som! hela! Luleå! kommun,! man! bör!
arbeta! tillsammans! med! kommunens! fastställda! program! som! utgångspunkt! för! att!
uppnå!ett!hållbart!resultat.!!
!
Anna!och!Lena! tror!att!det! som!kan!hindra!Tekniska! förvaltningens!arbete!är!att!man!
väger!kostnader!mot!hållbarhet!och!att!man!kan!tvingas!till!att!välja!den!lösning!som!är!
kortsiktigt!billigare.!!



6. RESULTAT & ANALYS
I detta kapitel analyseras de empiriska data som inhämtats från 
enkäter och intervjuer. Först görs en nulägesbeskrivning av 
Tekniska förvaltningens miljöprogram. Sedan analyseras mönster 
i teorin från litteraturstudierna och jämförs med mönster i empirin. 
Slutligen analyseras de två genomförda enkätundersökningarna.  
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6.1 TEKNISKA FÖRVALTNINGENS MILJÖPROGRAM 
– en nulägesbeskrivning 
 
Miljöprogrammet! beskriver! Tekniska! förvaltningens! övergripande! och! detaljerade!
miljömål! för! projekt! som! förvaltningen! genomför.! Syftet! med! programmet! är! att!
säkerställa! att!projektets!miljöpåverkan!blir! så! lite! som!möjligt! samt!att!det!krav! som!
finns! från! Tekniska! förvaltningen! och! andra!myndigheter! uppfylls.! Miljöprogrammets!
omfattning!sträcker!sig!från!projekteringsskedet!till!förvaltningsskedet.!!
!
En! ram! för! hur! programmet! skulle! se! ut! togs! fram! av! en! konsult.! Det! faktiska!
miljöprogrammet! upprättades! sedan! av! Michael! Öhman,! Leif! Widmark! och! Thomas!
Åberg.!Programmet!fastställdes!av!Thomas!Åberg!den!31!januari!2006.!Programmet!har!
sedan!det!upprättades!inte!uppdaterats.!!
!
Miljöprogrammet! beskriver! tydligt! vilka! lagar! och! krav! det! vilar! på.! Tekniska!
förvaltningens!miljöpolicy!lyder:!”Verka%för%en%hållbar%och%långsiktig%ekologisk%utveckling%
genom%omsorgsfull%projektering,%upphandling,%förvaltning%och%avveckling”.!!

!
Förvaltningens! vision! utgår! från! en! helhetssyn! på! människa,! boende! och! miljö.! Det!
övergripande! målet! är! att! verka! för! ekologisk! uthållighet! genom! att! projektera! och!
bygga! miljöanpassat! och! välja! de! förvaltningstekniskt! bästa! lösningarna.!
Miljöprogrammet!tar!upp!detaljerade!mål!för!att!uppnå!detta!mål.!Förvaltningen!ställer!
även! tydliga! krav! på! sina! leverantörer! i!miljöprogrammet,! tar! upp! krav! som! ställs! på!
beställarens!miljöorganisation,!projektörer!och!entreprenörer.!I!miljöprogrammet!finns!
det!tydligt!beskrivet!vem!som!ansvarar!för!vad!och!vilka!dokument!som!ska!tas!fram.!
 
 
 

Miljöpolicyn!innefattar!bland!annat:!!!
• Regelbunden! tillsyn,! analyser! och! jämförelser! av! uppnådda! resultat!mot!

företagets!miljöpolicy!för!att!åstadkomma!förbättring.!
• Höja!medvetenheten!hos! de!anställda!kring!betydelsen!av!den! enskildes!

agerande,! skapa! motivation,! att! i! vardagen! och! i! arbetet! verka! på! ett!
miljömässigt!medvetet!ansvarsfullt!sätt!i!överenskommelse!med!gällande!
lagstiftning.!

• Ställa! krav! på! miljövetenhet! hos! konsulter,! entreprenörer! och!
leverantörer.! Söka! samarbete! med! företag! som! är! offensiva! och!
nytänkande!inom!miljöområdet!och!som!har!ett!kretsloppstänkande.!

• Aktivt!utveckla!sitt!miljöarbete!bl.a.!genom!att!delta!i!och!följa!samt!stödja!
forskning!och!utveckling!inom!miljöområdet.!!
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6.2 ANALYS AV TEORI OCH EMPIRI 
 

6.2.1 Begreppet hållbar utveckling 
Teorin!visar!på!att!det!finns!en!viss!ovisshet!i!vad!begreppet!hållbar!utveckling!betyder,!
det!kan!betyda!olika!för!olika!personer.!Betydelsen!beror!av!ens!bakgrund,!vart!man!har!
vuxit! upp,! vilken! skola! man! har! gått! i! och! på! vilket! företag! man! arbetar.! De! tre!
dimensionerna! som! Brundtland! tar! upp! i! sin! rapport;! ekonomiska,! sociala! och!
ekologiska,!nämns!även!ofta!i!annan!litteratur!om!hållbar!utveckling,!vilket!tyder!på!att!
det! är! en! internationellt! känd!definition!av!uttrycket.!Något! som!alla!definitioner! som!
nämnts!i!teorin!har!gemensamt!är!att!de!handlar!om!att!tillfredsställa!mänskliga!behov,!
utan!att!förstöra!framtiden.!!
!
Den! ovisshet! som! teorin! visar! på! går! också! att! se! i! de! svar! som! informanterna! gav!
gällande! vad! hållbar! utveckling! betyder! för! dem.! De! fem! informanterna! som! deltog! i!
projektintervjuerna!har! lite! olika!uppfattningar!om!vad! en!hållbar!utveckling! innebär.!
De!flesta!tar!upp!aspekten!om!att!det!är!viktigt!att!det!man!bygger!ska!vara!långsiktigt!
hållbart.!För!att!det!ska!vara! långsiktigt!hållbart!måste!man!bygga! för!en!god!funktion!
med!god!kvalitet!och!med!bra!material!som!är!väl!undersökta.!Det!måste!också!finnas!ett!
bra! internt!miljöarbete! inom!verksamheten.! En! informant! nämner! att! det! kanske! inte!
alltid!är!värt!att!investera!i!dyra!hållbara!produkter!om!byggnaden!endast!ska!stå!ett!par!
år,!då!blir!det!ohållbart!att!investera!en!stor!summa!pengar!i!investerings!skedet.!Något!
annat! som! nämns! av! informanterna! gällande! innebörden! av! hållbar! utveckling! är! att!
bygga! energieffektivt! och! undvika! slöseri.! En! informant! tar! även! upp! vikten! av! ett!
helhetsperspektiv,! att!man! bygger! energieffektivt! och! väljer!miljövänliga!material! och!
kemiska!produkter.!!
!
Samtliga! informanter! som! arbetar! inom! Luleå! kommuns! organisation! tar! upp! de!
internationellt!sett!mest!kända!perspektiven!för!hållbar!utveckling;!socialt,!ekonomiskt!
och! ekologiskt.! Hur! de! sedan! utvecklade! sitt! svar! om! vad! hållbar! utveckling! betyder!
verkar! till! en! viss! del! bero! av! vart! de! arbetar.! Informanterna! som! arbetar! på!
stadsbyggnadskontoret! i! Luleå! kommun! ser! hållbar! utveckling! från! ett!
samhällsperspektiv,! där! parametrar! som! attraktion,! kommunal! service! och!
byggnadsteknik!och!anses!kunna!jämföras!med!de!tre!tidigare!nämnda!dimensionerna;!
socialt,! ekonomiskt! och! ekologiskt.! Även! informanterna! från! andra! delar! i! Luleå!
kommuns!organisation!tar!upp!aspekten!att!tänka!långsiktigt!i!planeringen!och!att!bygga!
energieffektivt.!En!av!informanterna!tror!att!vi!generellt!är!ganska!duktiga!på!att!bygga!
energieffektivt!men!att!vi!inte!är!lika!duktiga!på!att!tänka!på!byggnadens!hela!livscykel.!!
!
Hållbar!utveckling!är!en! stor!och!komplex! fråga!där! ingen!är!ensamt!ansvarig.!För!att!
lyckas!krävs!det!att!alla!tar!sin!del!av!ansvaret!och!samarbetar.!Den!här!frågan!berör!alla!
aktörer!i!samhället;!politiker,!företag!och!allmänheten.!Hur!detta!samarbete!ska!fungera!
har!informanterna!från!Luleå!kommun!gett!lite!olika!svar!på.!En!nämner!att!det!kräver!
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en!del!regler!och!begränsningar!för!att!nå!en!hållbar!utveckling.!En!annan!tycker!att!det!
är! politikernas! ansvar! att! sätta! upp! målen,! kommunens! ansvar! att! säkra! för! ett! bra!
samhälle! och! att! samtliga! aktörer! i! branschen!måste! arbeta! åt! samma!håll! och! arbeta!
mot! samma! mål.! En! annan! åsikt! är! att! en! hållbar! utveckling! uppnås! genom! en!
samverkan! mellan! ett! underifrånperspektiv! (som! handlar! om! livsstil)! och! ett!
ovanifrånperspektiv!(som!handlar!om!politiken),%informanten!säger:%”Idag%styrs%världen%
ekonomiskt% mer% än% politisk,% så% för% att% lyckas% med% en% hållbar% utveckling% behövs% nya%
ekonomiska% system% som% kan% hantera% andra% värden% än% de% monetära.% Se% på%
klimatförhandlingarna% som% har% tydliga% politiska% konflikter,% tekniska% lösningar% och%
ekonomiska%låsningar.”%!!
!

6.2.2 Hållbar utveckling i Luleå kommun 
Luleå! kommun! har! varit! med! i! Sveriges! Ekokommuner! i! tjugo! år.! Organisationen!
använder!tolv!gröna!nyckeltal!för!att!kunna!följa!kommunernas!utveckling.!Nyckeltalen!
för! Luleå! kommun! har! inte! uppdaterats! sedan! 2011! och! 2012,! vissa! nyckeltal! saknar!
dessutom!helt!statistik.!Detta!tyder!på!att!nyckeltalen!inte!följs!upp!ordentligt.!!
!
Det! finns! flera! andra! saker! som! tas!upp! i! teori! och!bakgrund! till! examensarbetet! som!
tyder! på! att! det! är! problem! med! uppföljning! inom! branschen.! Ett! av! de! sexton!
miljökvalitetsmål!som!Sverige!arbetar!efter!är!God!bebyggd!miljö,!detta!mål!kommer!vi!
inte! att! nå! i! tid.! Detta! beror! av! flera! orsaker;! energianvändningen! för! bostäder! har! i!
princip!varit!konstant!sedan!1980Xtalet,!vägtrafiken!har!ökat,!som!till!stor!del!är!baserad!
på! fossila! bränslen,! hushållsanfallen! har! ökat! i! storlek! och! mindre! återvinns.! Utöver!
detta!saknas!det!dessutom!statistik!inom!flera!området,!vilket!leder!till!att!utvecklingen!
inte!kan!bedömas.!!!
!
Även! i! Luleå! kommun! arbetar! man! efter! de! tre! dimensionerna! som! Brundtland!
etablerade! och! att! dessa! måste! vara! i! symbios.! I! visionen! om! Luleå! är! byggnaderna!
energisnåla!och!byggda!med!nya!material!och!ny!teknik.!Det!finns!också!en!vision!om!att!
Luleå!ska!vara!en!modig!stad!som!vågar!sticka!ut!och!satsa!på!nya!saker,!en!förebild!som!
gärna!antar!utmaningar.!För!att!lyckas!med!detta!måste!man!våga!satsa.!!
!
Trots! att! Boverkets! byggregler! för! energianvändning! har! skärpts,! senast! 2012,! så!
minskar! inte! vår! energianvändning! enligt! Naturvårdsverket.! Då! reglerna! skärptes!
infördes! även! regler! för! ombyggnation! av! befintliga! byggnader.! Reglerna! kring!
energideklaration! av! byggnader! har! också! blivit! hårdare.! Naturvårdsverket! tycker! att!
för! att! fortsätta! utvecklas! krävs! det! en! bättre! tillämpning! av! de! regelverk! som! finns.!
Viktig!del!av!arbetet!är!att!utveckla!kommunernas!översiktsplan,!vilket!Luleå!kommun!
har!gjort!i!och!med!arbetet!med!Vision!Luleå!2050!som!är!Luleå!kommuns!översiktsplan.!!
!
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6.2.3 Hur bygger man hållbart?  
Enligt!teorin!har!de!samarbeten!som!funnits!i!Sverige!under!2000Xtalet!för!att!främja!ett!
hållbart!byggande!har!haft!ett!tydligt!fokus!på!att!god!planering!och!långsiktighet!är!det!
som! krävs! för! att! bygga! hållbart.! Det! här! med! långsiktighet! är! något! som! flera! av!
informanterna!tar!upp!som!mycket!viktigt! för!en!hållbar!utveckling,!det!vi!bygger!idag!
ska!trots!allt!stå!där!i!ungefär!50!år.!!
!
Både! ByggaXboXdialogen! och! Delegationen! för! hållbara! städer! tar! upp! vikten! av! att!
utbilda! och! öka! kunskapen! inom! byggX! och! fastighetssektorn.! ByggaXboXdialogen! tar!
även! upp! vikten! av! uppföljning! och! utvärdering.! Detta! är! även! något! som! en! av!
informanterna!som!arbetar!inom!Luleå!kommun!tar!upp!som!en!fallgrop.!Denna!tror!att!
det!brister!i!uppföljningen,!då!de!miljökrav!som!följer!med!i!varje!upphandling!är!rätt!så!
höga!och!kräver!mycket!resurser!att!följa!upp!ordentligt.!Miljöfrågor!är!något!man!måste!
arbeta!med!under!hela!byggprocessen,!från!det!tidiga!planeringsskedet!till!avslut,!säger!
en!av!informanterna.!
!

6.2.4 Vad hindrar ett hållbart samhällsbyggande?  
Under!sin!verksamma!tid!tog!Delegationen!för!hållbara!städer!fram!en!rapport!som!visar!
på!vilka!hinder!som!kan!försvåra!en!hållbar!utveckling!av!våra!städer.!Rapporten!tar!upp!
femton!hinder,!de!som!anses!beröra!detta!examensarbete!är:!!
!

!
!
Det! hinder! mot! att! uppnå! ett! hållbart! byggande! som! samtliga! informanter! i!
projektintervjuerna! nämner! är! ekonomin,! att! det! kan! bli! för! dyrt! att! bygga! hållbart.!
Andra!hinder!som!tas!upp!är!bristen!på!kunskap,!att!det!saknas!utbildning,!men!också!
saknaden! av! engagemang,! byggtradition,! ibland! finns! det! inga! alternativ,! att!
miljöområdet!är!för!stort!och!luddigt!vilket!gör!det!svårt!att!ta!till!sig.!De!hinder!som!tas!
upp! i! teorin! stämmer! väl! överens! med! de! hinder! som! informanterna! tar! upp! under!
projektintervjuerna.!!
!

• Hållbarhetsvisioner!har!inte!integrerats!inom!olika!politikområden!
• Stuprörstänkande!försvårar!helhetslösningar!
• Bristande!samordning!inom!och!mellan!olika!nivåer!
• Ensidigt!och!kortsiktigt!projektfokus!hindrar!långsiktighet!
• Bristande! kapacitet! och! kompetens! att! utöva! ledarskap! för! komplexa,!

tvärsektionella!processer!
• Bristande!incitament!för!långsiktigt!hållbara!beslut!
• Inlåsning!i!svårföränderliga!och!kostsamma!strukturer!
• Otillräckliga!satsningar!på!kunskapsutveckling!och!pilotprojekt!
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Delegationen! för! hållbara! städer! föreslår! fyra! statliga! åtgärder! som! syftar! till! att!
underlätta! arbetet! mot! en! hållbar! utveckling! i! Sveriges! städer.! Två! av! dessa! förslag!
stämmer! särskilt! bra! in! på! det! som! detta! examensarbete! behandlar! och! resulterar! i,!
nämligen! att!man!bör! satsa!på! kunskapsutveckling! inom!hållbar! stadsutveckling! samt!
satsningar!på!pilotX!och!demonstrationsprojekt.!!
!
Miljöproblem!är!något!som!utvecklas!långsamt!och!det!tar!väldigt!lång!tid!innan!de!kan!
bekräftas!med! en! vetenskaplig! grund.! De! är!mycket! komplexa! och! är! djupt! invävda! i!
samhällsstrukturen!och!i!den!globala!marknaden.!Det!är!ingens!ansvar!och!det!ses!som!
någon! annans! problem.! Allt! detta! gör! det! svårare! att! vidta! åtgärder! redan! innan! ett!
miljöproblem!har! uppstått,! då! det! egentligen! är! både!mindre! kostsamt! och! lättare! att!
åtgärda.!De!är!inte!förrän!ett!miljöproblem!är!akut!som!vi!verkar!vara!villiga!att!avhjälpa!
problemet,! men! då! har! det! blivit! svårare,! dyrare! och! kanske! omöjligt! att! åtgärda!
problemet.!För!att!motverka!detta!behövs!motivation.!!
!
Det!framkom!även!under!intervjuerna!att!informanterna!tycker!att!engagemanget!måste!
komma!uppifrån,!kommunen!behöver!vara!engagerad!i!denna!fråga!för!att!sprida!detta!
ut! till! förvaltningarna.! Kommunen! ska! uppmuntra,! ställa! krav! och! ha! tydliga! direktiv.!
För!att!lyckas!med!detta!krävs!kunskap!och!utbildning.!En!av!informanterna!anser!att!en!
verksamhet!måste!ha!en! ledning!som!själva! tycker!att!miljö!och!miljöfrågor!är!viktiga,!
om!detta! inte! finns!så!spelar!de!politiska!målen!som!kommer!uppifrån!så!stor!roll.!Då!
det! är! tydligt! att! ekonomin! har! en! stor! inverkan! är! det!mycket! viktigt! att! kommunen!
hittar!andra!utvärderingskriterier!än!priset!vid!upphandling.!När!det!gäller!hållbarhet!är!
det! inte! bara! investeringskostnaden! att! ha! i! åtanke,! man! måste! också! tänka! på!
långsiktighet!och!funktion.!!
!
Även! Lidelöw! tar! upp! kommunens! roll! i! det! hållbara! byggandet.! Hon! anser! att!
kommunerna!måste!ställa!hårdare!krav!på!de!byggföretag!som!de!arbetar!med!och!att!
det!är!viktigt!att!göra!detta!redan!i!de!tidiga!skedena!och!arbeta!med!det!aktivt!under!
hela! projektet.! Detta! är! något! som! Tekniska! förvaltningen! jobbar! med! då! de! i! sitt!
miljöprogram! säger! att! miljö! ska! tas! upp! som! en! egen! punkt! på! varje! byggX! och!
projektmöte.!Som!Lidelöw!nämner,! finns!det!mycket!hjälp!och!stöd!man!som!kommun!
kan!få!i!sitt!arbete!mot!en!hållbar!utveckling.!!
!
Under!intervjuerna!för!fallstudieprojekten!uppger!fyra!av!informanterna!att!de!inte!går!
på! regelbundna! utbildningar! inom! miljö! i! byggande! och! förvaltning.! Endast! en! av!
informanterna! som! arbetar! på! Tekniska! förvaltningen! har! nyligen! varit! på! en! intern!
utbildning!i!miljö.!En!av!informanterna!säger!att!denna!aldrig!varit!på!någon!utbildning!
inom! detta.! Informanterna! tycker! idag! att! de! har! tillräcklig! kunskap! för! att! kunna!
hantera!miljöfrågor!i!sin!arbetsroll,!men!två!av!dem!som!arbetar!på!förvaltningen!tycker!
att!det!vore!bra!med!ytterligare!utbildning!för!att!öka!sin!kunskap.!!
!
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6.2.5 Hur skapar man engagemang?  
Precis!som!teorin!säger!så!är!de!miljöproblem!vi!upplever!idag!och!kommer!att!möta!i!
framtiden!komplexa!och!globala.!Detta!kan!göra!det!svårt!att!knyta!an!till!problemen!och!
faktiskt! bry! sig.! Sundqvist! tar! upp! vikten! av! att! ha! väl! formulerade! mål! för! en!
verksamhet!och!att!mål!kan!ha!en!positiv!inverkan!på!motivation.!!
!
Enligt! Holbeche! (2009)! har! en! engagerad! och! motiverad! personal! drivkraften! till! att!
göra! sitt! bästa,! en! motiverad! personal! har! upp! till! 500!%! högre! produktivitet! än! en!
omotiverad! personal.! Teorin! tar! upp! ett! antal! kriterier! som! främjar! motivation! och!
engagemang!inom!en!verksamhet,!bland!annat;!Uppmuntran!och!stöd!från!en!engagerad!
ledning,!frihet!hos!de!anställda,!information!delas!på!lika!villkor!till!samtliga!nivåer!och!
enheter! i! verksamheten,! de! anställda! får! vara! med! och! fatta! viktiga! beslut,! de! får!
personlig!feedback!och!behandlas!med!respekt.!Allt!detta!kan!sammanfattas!under!fyra!
mekanismer! som! ledningen! för! en! verksamhet! kan! arbete! enligt! i! syftet! att! ha! en!
engagerad! och! motiverad! personal.! De! fyra! mekanismerna! är:! kommunikation,!
erkännande,!deltagande!och!symbolism.!!
!
För! att! lyckas! med! en! förändring! räcker! det! inte! med! strategiska! mål,! system! och!
strukturer.! Den! verkliga! och! viktiga! förändringen! sker! hos!människan.! För! att! lyckas!
med! en! förändring! är! det! viktigt! att! ha! en! snabb! och! ärlig! kommunikation! inom!
verksamheten,!synliga!ledare!som!möter!sina!medarbetare.!För!att!främja!de!anställdas!
utveckling! bör! man! integrera! bearbetning! och! lärande! i! arbetssättet.! Essentiellt! att!
ledare!och!medarbetare!arbetar!för!samma!gemensamma!mål.!!
!

6.2.6 Fallstudieprojekten 
I! fyra! av! fem! fallstudieprojekt! har! det! funnits!miljörelaterade! problem! som!har! krävt!
eller! förväntades!kräva!åtgärder.!Det! femte!projektet!som!inte! innehöll!några!problem!
var!en!nybyggnation!och!det!antas!vara!anledningen!till!att!det!saknades!miljörelaterade!
problem.!!
!
I! de! fyra! projekten! som! hade! miljörelaterade! problem! har! man! haft! goda!
handlingsstrategier!till!hur!problemen!skulle!hanteras!och!lösas,!som!kommer!från!den!
miljöstyrning! som!Tekniska! förvaltningen!har.! Så!det!har! inte! varit! något!problem!att!
lösa!dessa!miljöproblem!då!det! finns!så! tydliga!riktlinjer! för!detta.!För!att! försäkra!sig!
om! att! problemen! har! lösts! på! ett! korrekt! sätt! anlitades! i! samtliga! fall! utomstående!
konsulter,!som!är!krediterade!och!har!kunskapen!för!att!utföra!uppgiften.!Man!har!också!
gjort!noggranna!och!många!mätningar!för!att!försäkra!sig!om!att!problemet!är!förintat.!!
!
Miljö!har!varit!en!stående!punkt!på!projekteringsX!och!byggmöten! i! tre!av! fem!projekt!
och!det!har!varit!en!aktiv!del!under!projektets!gång.!En!av!informanterna!påpekar!att!de!
kunde! ha! lyft! frågorna! mer! frekvent! under! möten! och! haft! ett! större! engagemang! i!
frågan.!Ingen!av!de!fyra!informanterna!från!fallstudieprojekten!tycker!att!miljöfrågor!tar!
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upp!en!särskilt!stor!del!av!deras!arbete,!men!att!det!i!enskilda!projekt!kan!ta!mer!tid!på!
grund!av!allvarligare!miljöproblem!och!större!komplexitet.!Detta!gäller!såklart!inte!den!
femte!informanten!vars!arbetsroll!är!just!miljöfrågor.!!
!

6.2.7 Tekniska förvaltningens miljöprogram 
Alla!de!informanter!som!arbetar!på!Tekniska!förvaltningen!tycker!att!miljöprogrammet!
är! en! viktig! del! i! deras! arbete! i! projekten.! Om!programmet! idag! används! till! sin! fulla!
potential! finns!det!en!del!delade!meningar!om,!svaret!varierar!hos! informanterna.!För!
markarbetena!och!på!VAXavdelningen!verkar!arbetet!med!miljöprogrammet!fungera!bra!
och!där!tycker!man!att!programmet!används!till!sin!fulla!potential.!En!av!informanterna!
uttrycker! tydligt! att! denna! inte! tror! att! miljöprogrammet! används! till! i! sin! fulla!
potential.!Det!ligger!som!en!övrig!handling,!är!daterad!till!2006!och!saknar!uppföljning,!
vilket!gör!att!ingen!läser!det!menar!informanten.!!
!
Det!är!endast!två!av!informanterna!från!fallstudieprojekten!som!tydligt!uttrycker!att!de!
är!väl! insatta! i!miljöprogrammet,!de!andra!säger!att!de!vet!ungefär!hur!det! ser!ut!och!
tror! att! de! följer! det! ganska! så! bra.! I! övrigt! så! är! det! endast! en! informant! som! är! av!
samma!åsikt!som!nämnts!innan,!att!miljöprogrammet!inte!används!till!sin!fulla!potential.!
Denna!är!kritisk!till!hur!programmet!används!idag!och!tycker!att!det!kan!förbättras!en!
hel! del.! Endast! en! av! informanterna! nämner! att! man! ska! beakta! förvaltningens!
miljöprogram!för!att!bygga!hållbart.!!
!

6.2.8 Tekniska förvaltningen 
Det! främsta! hinder! som! informanterna! från! fallstudieprojekten! ser! är! bristen! på!
engagemang! och! attityder! inom! förvaltningen.! Det! finns! ingen! samlad! syn! på! hur!
förvaltningen! ska! och! bör! arbeta.! Dock! tycker! en! av! tre! informanter! som! arbetar! på!
Tekniska!förvaltningen!att!engagemanget!är!gott!och!att!alla!tänker!på!att!arbeta!mot!en!
hållbar!utveckling!i!sitt!arbete.!Denna!ser!därför!inte!heller!några!förbättringar!som!kan!
göras! inom! förvaltningen! och! är! mycket! nöjd! med! kunskapsbredden! och! arbetet! på!
avdelningen.!En!annan!stor!faktor!som!nämns!som!ett!hinder!är!ekonomin,!att!det!ibland!
inte!finns!tillräckligt!stor!ekonomi!i!ett!projekt!och!att!man!därför!måste!kompromissa!
lite!på!den!miljömässiga!aspekten.!!
!
För! att! förvaltningen! ska! bli! ännu! bättre! på! att! arbeta! med! hållbarhet! i! sina! projekt!
krävs!det!utbildning!och!att!det! finns!tydliga!riktlinjer.!Det!ställs! idag!redan!en!hel!del!
krav! på! inblandade! parter! i! projekten,! men! detta! behöver! utvecklas! och! det! finns!
utrymme! för! att! ställa! högre! krav.! Engagemanget! i! dessa! frågor! måste! hittas! hos! de!
anställda,!kanske!genom!att!arbeta!med!målbilder.!En!av!informanterna!säger!att!de!på!
Tekniska! förvaltningen!är!på!god!väg! i! sitt! arbete!med!miljö,!men!att!det! givetvis!kan!
förbättras.!!!
!
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En! av! informanterna! anser! att! begreppet! hållbar! utveckling! måste! implementeras! i!
förvaltningen! och! att! ledningen! måste! förklara! varför! man! ska! arbeta! med! detta.!
Organisationen!måste! förstå! nyttan! och! innebörden! av! hållbarhetsarbete.! Det! behövs!
enkla! arbetssätt! som! implementerar! hållbarhetX! och!miljöfrågor! i! organisationen.! Om!
det!kommer!engagemang!och!information!från!ledningen!blir!det!inte!ett!stort!problem!
att!få!in!detta!i!arbetssättet!tror!informanten.!!
!
De! informanter! som! inte! arbetar! på! Tekniska! förvaltningen! kan! inte! svara! på! hur!
förvaltningen!arbetar!med!miljöfrågor!eller!hur!engagemanget!ser!ut.!En!av!dem!tror!att!
det!varierar,!precis!som!det!gör!i!samhället.!En!åsikt!är!att!förvaltningen!bör!arbeta!på!
samma! sätt! som! kommunen! gör,! använda! kommunens! fastställda! program! som!
utgångspunkt!i!sitt!arbete!och!på!så!sätt!uppnå!ett!hållbart!resultat.!En!annan!informant!
är!av!liknande!åsikt,!översiktsplanen!är!ett!viktigt!dokument!som!alla!förvaltningar!har!
varit!med!och!tagit!fram!och!man!bör!använda!de!program!som!finns!i!översiktsplanen!
som!en!grund!att!arbeta!från.!!
!
En!av!informanterna!tror!att!det!finns!en!föreställning!om!att!kommunen!inte!får!ställa!
höga!krav!på!grund!av!LOU!(Lagen!om!Offentlig!Upphandling),!men!att!det!i!själva!verket!
finns!mer! utrymme.! Detta! är! även! något! som! en! av! de! andra! informanterna! tar! upp,!
denna!säger!att!man!idag!inte!fokuserar!på!miljöfrågor!och!krav!vid!upphandlingar,!man!
ställer! inga! större! miljökrav.! Miljöprogrammet! finns! med! vid! upphandlingar,! men!
informanten!vet!inte!hur!det!följs!upp.!!
!
För!att!Tekniska!förvaltningen!ska!bli!bättre!och!utvecklas!i!sitt!arbete!måste!de!själva!
vilja!det.!Om!de!är!nöjda!med!hur!det!ser!ut!idag,!kommer!det!att!vara!svårt!att!motivera!
sig! till! att! förändras.!Två!av! informanterna! tar!upp!ekonomin! som!ett!hinder,! att!man!
kan! tvingas! till! att! välja! en! kortsiktigt! billigare! lösning! på! grund! av! den! dyra!
investeringskostnaden!som!känns!för!stor.!!
!

6.2.9 Luleå kommun 
Samtliga! informanter! som! arbetar! inom! kommunens! organisation! har! en! ganska!
överensstämmande!bild!av!vad!kommunens!uppgift!i!arbetet!mot!en!hållbar!utveckling!
är.!Kommunen!måste!ta!fram!gemensamma!mål!och!riktlinjer!som!beskrivs!på!ett!tydligt!
och! konkret! sätt.! Väl! beskrivna! mål! och! riktlinjer! gör! det! lättare! att! fatta! beslut! och!
arbeta! långsiktigt.!En!av! informanterna!tycker!även!att!kommunen!måste!bli!bättre!på!
att!ställa!krav!och!ha!en!tydlig!profil.!Luleå!kommun!bör!ta!hand!och!utnyttja!det!klimat!
vi!har,!se!det!som!en!möjlighet!för!Luleå!att!bli!riktigt!bra!på!att!bygga!energieffektivt,!
vilket!kan!vara!en!del!av!en!tydlig!profil.!!
!
Informanterna! från!Luleå!kommun!ser!att!det! största!hindret! för!att!bygga!hållbart!är!
ekonomin,!men!vi!måste!ställa!oss!frågan!om!vi!har!råd!att!bygga!”ohållbart”,!säger!en!av!
informanterna.!Det!finns!en!positiv!syn!på!hur!arbetet!inom!kommunen!ser!ut!idag!och!
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att! arbetet! är!mer! långsiktigt.! För! att! lyckas!uppnå!en!hållbar!utveckling!krävs!det! en!
samverkan!mellan!ekonomin,!lagarna!och!engagemanget!i!frågan.!Just!engagemang!och!
förändrad!attityd!är!något!som!flera!informanter!nämner!som!nycklar!till!att!lyckas.!!!
!

6.3 RESULTAT OCH ANALYS AV 
ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA 
6.3.1 Den första enkätundersökningen 
Det! var! endast! tre! av! fem!beställare! som! svarade!på! enkäten.! Samtliga! entreprenörer!
och! projektörer! i! fallstudieprojekten! svarade! på! enkäten,! alltså! fem! av! fem.! De! tre!
enkäternas!utformning!finns!i!bilaga!10.!!
!
Pontus!Arena!
Från!detta!projekt! svarade!endast!entreprenör!och!projektör!på!enkäten.!De!har!båda!
svarat! JA! på! majoriteten! av! punkterna! i! enkäten,! vilket! visar! på! att! man! har! följt!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram!ganska!bra.!Dock!saknas!en!del!punkter.!!

!
Västra!Varvsgatan!
Från! detta! projekt! erhölls! svar! på! enkäten! från! entreprenör! och! projektör.! I! detta!
projekt! saknar!man!stora!delar!av!det!man!ska! ta! fram!enligt!Tekniska! förvaltningens!
miljöprogram.! Detta! särskilt! från! projektörens! sida,! då! man! har! svarat! NEJ! på! alla!
punkter! utom! en.! Projektören! lämnade! även! följande! kommentar:! ”Jag%har%aldrig% sett%
eller%hört%talas%om%det%här%miljöprogrammet,%trots%att%jag%projekterat%på%TF%sedan%2009.%
Slutsatsen% du% kan% dra% av% mina% svar% på% dina% frågor% är% att% det% här% miljöprogrammets%
existens%tydligen%inte%förmedlats%särskilt%väl%inom%förvaltningen”.%!
!
!

Från!entreprenörens!sida!har!man!svarat!JA!på!samtliga!punkter!förutom:!!
• Projektanpassad! miljöplan,! som! har! överlämnats! för! granskning! och!

godkännande! till! beställarens! miljöansvarige! innan! kontraktsarbetena!
påbörjades.!!

!

Från!projektörens!sida!har!man!svarat!JA!på!samtliga!punkter!förutom:!!
• Projektörens! miljöorganisation! och! ansvariga,! dvs.! samtliga! projektörer!

utser!varsin!miljöansvarig.!!
• Projekt! anpassad! miljöplan,! som! har! överlämnats! för! granskning! och!

godkännande! till! beställarens! miljöansvarige! innan! kontraktsarbetena!
påbörjades.!

• Avvikelser!under!projekteringen.!!
!
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Planskild!korsning!Gammelstad!
För!detta!projekt!så!svarade!samtliga!parter!på!enkäten.!I!projektet!så!har!man!arbetat!
enligt!miljöprogrammets!bestämmelser!och!från!både!projektörens!och!entreprenörens!
sida!har!man!tagit!fram!samtliga!dokument!som!krävs!av!miljöprogrammet,!de!har!alltså!
svarat!JA!på!samtliga!punkter!i!enkäten.!!

!
Bergvikens!vård!och!omsorgsboende!
För!detta!projekt!svarade!samtliga!parter!på!enkäten.!Från!entreprenörens!sida!har!man!
följt! och! tagit! fram! alla! de! dokument! som! ska! tas! fram! enligt! miljöprogrammet.!
Beställare! har! svarat! JA! på! samtliga! punkter.! Projektören! har! svarat! JA! på! de! flesta!
punkterna.!En!del!av!den!dokumentation!som!krävs!enligt!miljöprogrammet!saknas.!!

Från!entreprenörens!sida!har!man!svarat!JA!på!samtliga!punkter!förutom:!!
• Entreprenörens!miljöorganisation!och!ansvariga,!dvs.!entreprenörer!skall!

utse!varsin!miljöansvarig!som!ingår!i!platsorganisationen.!!
• Projektanpassad! miljöplan,! som! har! överlämnats! för! granskning! och!

godkännande! till! beställarens! miljöansvarige! innan! kontraktsarbetena!
påbörjades.!!

• Anger!miljöplanen!hur!miljöprogrammets!mål!skall!uppnås!och!verifieras?!
Finns!det!checklistor!som!anger!kontrollpunkter!och!samverkansområden!
med!andra!entreprenörer!bifogade?!!

!

Från!entreprenörens!sida!har!man!svarat!VET!INTE!på!följande!punkter:!!
• Förekomst!av!”farliga”!ämnen!enligt!LKTF:s!avvecklingslista.!!
• Har!miljöfrågor!tagits!upp!vid!varje!byggmöte!som!en!egen!punkt?!

!

Från!projektörens! sida! svarade!man!bara! svara! JA!på! en!utav!punkterna,!
nämligen:!!!

• Har! miljöfrågor! tagits! upp! vid! varje! projekteringsmöte! som! en! egen!
punkt?!!

!

Från!beställarens!sida!har!man!svarat!JA!på!samtliga!punkter!förutom!en:!!
• En!rivningsplan!enligt!PBL.!!

!

Från!projektörens!sida!har!man!svarat!JA!på!samtliga!punkter!förutom:!
• Projektanpassad! miljöplan,! som! har! överlämnats! för! granskning! och!

godkännande! till! beställarens! miljöansvarige! innan! kontraktsarbetena!
påbörjades.!!

• Förekomst!av!”farliga”!ämnen!enligt!LKTF:s!avvecklingslista.!!
• Materialdata!(varudeklarationer!och!säkerhetsdatablad).!!
• Utförda!utredningar!och/eller!mätningar!(t.ex.!fuktdimensioneringar).!!

!
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Gäddviks!vattenverk!
Även! för! detta! projekt! svarade! samtliga! parter! på! enkäten.! Resultatet! av! enkäten!
varierar! mellan! parterna.! Beställare! och! entreprenör! har! svarat! JA! på! de! flesta!
punkterna,!man! har! alltså! tagit! fram! stora! delar! av! den! dokumentation! som! krävs! av!
miljöprogrammet.!Från!beställarens!sida!svarade!man!JA!på!alla!punkter!förutom!en!då!
man!svarade!VET!EJ.!!

!
Sammanfattning!av!enkäternas!resultat!!
Resultaten!från!samtliga!enkäter!visar!på!att!de!inblandade!parterna!i!projekten!inte!gör!
allt!eller!tar!fram!de!dokument!som!de!ska!enligt!Tekniska!förvaltningens!miljöprogram.!
Från!beställarnas!sida!verkar!det!fallera!lite!på!uppföljningen!av!miljöprogrammet.!Tre!
av! fem! entreprenörer! har! inte! tagit! fram! en! projektanpassad! miljöplan.! Från!
projektörernas!sida!saknas!det!väldigt!mycket!av!det!som!krävs!enligt!miljöprogrammet,!
det!varierar!dock!en!del!mellan!projekten.!Det!är!endast!i!ett!av!projekten!som!man!från!
projektörens! sida! har! tagit! fram! allt! enligt! miljöprogrammet,! detta! gäller! även!
entreprenören!i!samma!projekt.!I!ett!annat!projekt!där!man!i!princip!inte!har!tagit!fram!
något!av!de!dokument!som!krävs!säger!projektören!dessutom!att!denna!aldrig!har!sett!
eller!hört!talas!om!något!miljöprogram.!!
!
Det!verkar!som!sagt!variera!en!del!mellan!projekten,!men!generellt!saknas!en!del!av!den!
dokumentation! som!krävs! enligt!miljöprogrammet.!Då!kan!man! fråga! sig! varför!dessa!
dokument!saknas.!Det!kan!vara!brist!på!motivation!och!engagemang!i!miljöfrågor,!som!
nämns!av! informanterna! i! empirin,!det!kan!också!vara!brist!på!kunskap,!man!vet! inte!
varför!man!ska!ta!fram!dessa!dokument,!varför!de!är!viktiga.!Något!annat!som!nämns!i!
empirin!är!också!att!uppföljning!kräver!resurser!och!tid.!!
!

Från!beställarens!sida!svarade!man!VET!EJ!på!följande!punkt:!!
• Beställarens! miljöansvarige! ansvarar! för! uppföljningen! av!

miljöprogrammet.!Har!detta!gjorts?!
!

Från!entreprenörens!sida!svarade!man!JA!på!samtliga!punkter!förutom:!!
• Projekt! anpassad! miljöplan,! som! har! överlämnats! för! granskning! och!

godkännande! till! beställarens! miljöansvarige! innan! kontraktsarbetena!
påbörjades.!

!

Från!projektörens!sida!saknades!stora!delar!av!dokumentationen,!man!har!
svarat!NEJ!på!samtliga!punkter!förutom:!!

• Projektörens! miljöorganisation! och! ansvariga,! dvs.! samtliga! projektörer!
utser!varsin!miljöansvarig.!!

• Särskilda!checklistor!och!arbetsverktyg.!!
!
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6.3.2 Den andra enkätundersökningen 
Den!andra!enkätundersökningen!delades!ut!till!50!personer!på!Tekniska!förvaltningens!
kontor! i! Luleå.! Svaren! inhämtades! en! vecka! senare.! Av! de! 50! utdelade! enkäterna!
svarade!nio!personer,!vilket!är!18!%.!Enkätens!utformning!finns!i!bilaga!11.!!
!
Alla!informanter!var!överens!om!att!det!är!viktigt!för!en!verksamhet!att!ha!tydliga!och!
konkreta!mål.!Många!svarade!även!att!mål!har!en!positiv!inverkan!på!motivationen!och!
engagemanget!i!en!verksamhet.!Målen!måste!vara!tydliga,!realistiska!och!gärna!mätbara.!
Det!krävs!också!en!ordentlig!uppföljning!och!en!engagerad! ledning.!För!att!målen! ska!
förankras! mer! i! verksamheten! och! hos! de! anställda! vore! det! bra! om! de! får! delta! i!
framtagandet! av! målen.! För! att! öka! motivationen! föreslås! någon! form! av! kollektiv!
belöning.!!
!
Samtliga!informanter!svarade!att!de!är!motiverade!och!engagerade!i!sitt!arbete!idag.!Det!
som!skulle!öka!deras!motivation!ytterligare!skulle!vara!mer!utbildning,!information!och!
djupare!kunskap!om!lösningar!på!miljöproblem!som!man!stöter!på!i!projekten.!Det!bör!
finnas! tydliga!metoder!och! förhållningssätt! i! rutinarbetet! för!miljöfrågorna! i!projekten!
och!på!möten.!Miljöfrågorna!får!idag!inte!alltid!ta!den!plats!de!bör!på!exempelvis!byggX!
och!projekteringsmöten.!!
!
Majoriteten!av! informanterna!kunde!inte!svara!på!om!Tekniska!förvaltningens! ledning!
är! engagerade! i! miljöfrågor,! men! att! man! antar! att! de! är! det.! Tre! av! informanterna!
svarade!att!de!tycker!att!ledningen!är!engagerad.!En!informant!svarade!att!det!inte!lyfts!
fram!på!ett!tydligt!sätt.!!
!
De! flesta! av! informanterna! tyckte! att! kommunikationen! inom! Tekniska! förvaltningen!
kan!bli! bättre,! att! det! brister! speciellt!mellan! avdelningar.!Den! information! som!delas!
lika!mellan!alla!enheter!och!nivåer!är!den!information!som!kommer!upp!på!intranätet.!
Ett!annat!forum!för!information!är!fredagsfikat,!som!en!informant!tar!upp!som!mycket!
bra.!En!av!informanterna!påpekar!att!all!information!kanske!inte!ska!delas!till!alla.!Man!
skulle!drunkna!om!man!fick!all!information,!det!gäller!att!få!rätt!information.!!
!
Ungefär! hälften! av! informanterna! svarar! att! de! känner! att! de! får! vara!med! och! fatta!
viktiga!beslut! för! förvaltningen,! främst! inom!den!egna!avdelningen.!Den!andra!hälften!
tycker!inte!att!de!får!vara!med.!De!flesta!av!informanterna!uppger!att!de!idag!får!någon!
form!av! feedback!på! sitt! arbete,!men!majoriteten!önskar!också!mer! feedback.!Det! var!
delade!meningar!bland!informanterna!huruvida!workshops!är!ett!bra!sätt!att!engagera!
och!motivera.!Fem!av!informanterna!svarade!att!de!gärna!skulle!ha!workshops!och!att!
det!ofta!uppstår!mycket!bra!diskussioner.!Medan!de!övriga!fyra!informanterna!inte!var!
så!positiva,!de!svarade!att!det!beror!på!ämnet!som!workshopen!behandlar.!!
!
Majoriteten!av!informanterna!känner!sig!trygga!i!sitt!arbete!med!miljöfrågor!i!projekten!
idag,!men! det! fanns! önskemål! om! att!man! behövde! återuppliva! och! förnya! rutinerna!
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samt!ökade!resurser!på!miljöfrågor!i!förvaltningen.!De!flesta!av!informanterna!tycker!att!
Tekniska! förvaltningens!miljöarbete! kan! förbättras.! Det! krävs! en! samordnad!miljösyn!
och! rutiner! för! hela! förvaltningen.!Något! som! flera! nämner! är! en! särskild!miljögrupp,!
person! eller! avdelning! som!man! kan! bolla! idéer!med,! som! förankrar! tänket! och! som!
jobbar! med! frågorna.! Man! önskar! även! mer! utbildning,! förslagsvis! i! form! av! en!
plattformsutbildning!som!alla!anställda!ska!genomgå.!!
!
Enligt! informanternas! svar! så! är! de! idag! engagerade! i! sitt! arbete! idag! och! känner! sig!
trygga!i!sitt!arbete!med!miljöfrågor!i!projekten,!men!att!det!finns!mycket!att!arbeta!på!
och!förbättra!inom!förvaltningen.!Det!främsta!är!då!mer!kunskap!och!utbildning,!tydliga!
rutiner!i!hur!man!ska!arbeta!med!miljöfrågor!i!projekt!samt!att!det!finns!en!väl!etablerad!
och!gemensam!syn!gällande!miljö!för!hela!förvaltningen.!!
!
Mycket! av! det! som!nämns! av! informanterna! tas! även!upp! i! teorin! om!motivation! och!
engagemang.!Bland!annat!vikten!av!deltagande,!som!är!en!av!de!fyra!mekanismerna!som!
anses!främja!motivation!och!engagemang,!att!de!anställda!får!vara!med!och!ta!fram!mål!
för!verksamheten!och!att!informationen!delas!lika.!Precis!som!Sundqvist!(2010)!säger!så!
är! det! mycket! viktigt! för! en! verksamhet! att! ha! väl! formulerade! och! tydliga! mål.!
Dessutom!måste!ledare!och!medarbetare!arbeta!mot!samma!gemensamma!mål.!!
!
Något! annat! som! kommer! fram! i! informanternas! svar,! som! även! tas! upp! i! teorin! om!
motivation!och!engagemang!är!symbolism,!att!det!skulle!ges!ut!kollektiva!belöningar!om!
mål!uppnås!som!ett!verktyg!för!att!öka!motivationen.!!!
!
Sammanfattning!om!enkätens!resultat!
Samtliga! informanter! svarade! att! det! är! engagerade!och!motiverade! i! sitt! arbete! idag,!
ändå! visar! den! första! enkätundersökningen! att!man! inte! gör! att! som! ska! göras! enligt!
Tekniska!förvaltningens!miljöprogram,!vilket!är!lite!motsägelsefullt.!Samtidigt!så!kunde!
majoriteten! av! informanterna! inte! svara! på! om! Tekniska! förvaltningens! ledning! är!
engagerad! i!miljöfrågor.!Ledningens!beteende!speglar!sig! i!de!anställdas!beteende.!Om!
de! anställda! inte! ser! att! ledningen! arbetar! för! något! eller! är! engagerade! för! något!
specifik,! varför! ska! då! de! vara! det?! Motivationen! och! engagemanget! måste! komma!
uppifrån.!Det!är!precis!som!att!små!barn!inte!gör!det!som!föräldrarna!säger,!utan!de!gör!
som!föräldrarna!gör.!!
!
Svarsfrekvensen! uppfattades! som! mycket! låg,! både! hos! författaren! till! detta!
examensarbete!och!hos!den!externa!handledaren.!En!fråga!man!kan!ställa!sig!är!om!det!
var! de! som! är! mest! engagerade! som! svarade! på! enkäten?! För! ungefär! hälften! av! de!
utdelade! enkäterna! hade! författaren! en! personlig! konversation! med! de! potentiella!
informanterna,! där! enkätens! syfte! förklarades.! Samtliga! av! dessa! potentiella!
informanter!uppgav!att!de!skulle!svara!på!enkäten.!De!resterande!enkäterna!delades!ut!i!
postfack!då!personerna! inte! var! tillgängliga! i! sina!kontor! vid!den!aktuella! tidpunkten.



7. DISKUSSION & SLUTSATS

I detta avslutande kapitel knyts uppsatsen samman. 
Examensarbetets valda metod och analys diskuteras. 
Frågeställningarna besvaras slutligen med hjälp av analyserna, 
empiri och litteratur. Till sist diskuteras förslag på fortsatta studier. 



!88!

7.1 DISKUSSION KRING EXAMENSARBETET 
7.1.1 Metodkritik 
Valet! av! forskningssyfte;! undersökande! och! beskrivande,! anses! ha! passat!
examensarbetets! syfte! och! frågeställningar! mycket! bra.! Att! använda!
enkätundersökningar! som! undersökningsansats! för! att! samla! in! data! var! ett! effektivt!
sätt!att!samla!in!en!relativt!stor!mängd!information!som!dessutom!var!lätta!att!tolka!och!
jämföra.! Arbetet!med! fallstudieprojekt! har! varit! till! stor! hjälp! för! att! strukturera! och!
konkretisera! examensarbetets! process.! Det! har! gjort! att! arbetet! har! haft! en! tydlig!
verklighetsanknytning.!Att!se! till! flera!projekt! i! fallstudien!ger!en! tydligare!bild!av!hur!
arbetet! faktiskt! går! till! på! Tekniska! förvaltningen.! I! fallstudieprojekten! har! intervjuer!
och! enkätundersökningar! används! som! datainsamlingsmetod,! vilket! har! passat!
examensarbetets!syfte!och!frågeställningar!mycket!bra.!!
!
Vid!en!kvalitativ!forskningsansats,!som!har!använts!i!detta!arbete,!samlas!ofta!en!mycket!
stor!mängd!data!in!vilket!kan!göra!det!svårt!att!ta!fram!det!som!faktiskt!är!väsentligt!för!
frågeställningarna!och! syftet.!Detta!är!något! som!har!upplevts!under!examensarbetets!
arbetsgång.!Det!tog!längre!tid!att!läsa!sig!in!på!det!valda!ämnet!än!vad!som!var!planerat!
från!början!enligt!tidplanen.!Det!var!mycket!tidskrävande!och!är!en!av!anledningarna!till!
att!tidplanen!inte!riktigt!följdes.!Intervjuerna!för!fallstudieXprojekten!var!tänkta!att!ske!
mycket!tidigare!än!vad!de!slutligen!gjorde.!Detta!berodde!delvis!på!att!det!var!svårt!att!
få! kontakt! med! rätt! personer! samt! att! det! krävdes! tid! att! skaffa! ordentlig! kunskap! i!
ämnet,!för!att!sedan!kunna!författa!och!ställa!frågorna!i!intervjun.!!
!
Samtidigt!var!tanken!från!början!att!arbetet!skulle!ha!ett!iterativt!arbetssätt,!resultaten!
från! intervjuer! och! enkätundersökningar! med! mera,! skulle! styra! vidare! insamling! av!
data.! Så! har! det! också! gått! till.! Tror! att! det! är! svårt! att! inte! arbeta! enligt! ett! iterativt!
arbetssätt!då!det!är!mycket!svårt,!om!inte!omöjligt,!att!förutse!all!information!som!man!
behöver!innan.!Det!hade!varit!önskvärt!att!genomföra!alla!intervjuer!ansikteXtillXansikte,!
för!att!samtliga!intervjuer!skulle!ha!samma!möjligheter!och!begränsningar.!!
!!

7.1.2 Analyskritik 
Att!analysera!den!stora!mängd!data!som!samlats!in!genom!intervjuer,!både!muntliga!och!
skriftliga,! tog! mycket! tid! att! sammanställa,! för! att! sedan! analyseras! och! jämföras.!
Intervjuerna!analyserades!genom!att!hitta!mönster! i!dessa! som!sedan!kunde! jämföras!
med!mönster! som! hittats! i! teorin.! Intervjuerna! och! enkätundersökningarna! har! även!
jämförts!mellan! fallstudieprojekten,! för! att!hitta! likheter!och! skillnader.!Den!data! som!
samlats! in! i! teorin! och! under! intervjuerna! delades! in! i! olika! kategorier,! för! att! sedan!
lättare!kunna! jämföras.!En!kategori! i! taget!analyserades,!vilket!gör!det! svårt!att!missa!
viktiga!data!och!åsikter!som!framkommit.!Den!första!enkätundersökningen!var!en!del!i!
arbetat! med! att! jämföra! fallstudieprojekten! med! varandra,! för! att! se! hur! resultatet!
varierar!eller!stämmer!överens!mellan!projekten.!!
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7.2 SLUTSATS 
7.2.1 En nulägesanalys, hur arbetar Tekniska förvaltningen idag med 
hållbar utveckling inom byggande?  
Tekniska!förvaltningen!har!idag!ett!miljöprogram!som!de!ska!följa!och!arbeta!med!i!alla!
projekt!som!de!genomför.!Programmet!har!inte!uppdaterats!sedan!det!upprättades!och!
det! verkar! enligt!uppdragsgivaren!vara! så! att!programmet! inte!heller! används! fullt! ut!
idag,!vilket!också!är!bakgrunden!till!detta!examensarbete.!!
!
Inte!miljöprogrammet!i!sig!som!är!problemet!
Miljöprogrammet!beskriver!tydligt!vem!som!ansvarar!för!vad!och!vilka!dokument!som!
ska!tas!fram!i!projekten.!Programmet!visar!tydligt!vilka!krav!som!ställs!på!leverantörer,!
beställarens! miljöorganisation,! projektörer! och! entreprenörer.! Programmet! beskriver!
också!förvaltningens!miljöpolicy!och!mål!tydligt.!Så!problemet!är!inte!miljöprogrammet!i!
sig,!utan!hur!det!används,!eller!snarare!inte!används.!!
!
Varierande!kunskap!om!miljöprogrammet!
Under!intervjuerna!framkom!det!att!kunskapen!om!miljöprogrammet!varierade!mellan!
fallstudieprojekten.! Det! är! lite! motsägelsefullt! att! informanterna! först! säger! att!
miljöprogrammet!är!en!viktig!del! i!deras!arbete,!men!sedan!vet!många! inte!riktigt!hur!
det! ser! ut! och! vad! som! faktiskt! står! i! det.! Allt! detta! tyder! på! att! programmet! inte!
används!till!sin!fulla!potential!idag.!!
!
Varierat!användande!av!miljöprogrammet!
Den! första! enkätundersökningen! visar! tydligt! att! användandet! av! miljöprogrammet!
varierar!kraftigt.!Många!dokument!som!ska!tas!fram!enligt!programmet!saknas,!en!av!de!
som!svarade!på!enkäten,!som!dessutom!arbetar!på!Tekniska!förvaltningen,!hade!aldrig!
hört!talas!om!miljöprogrammet.!!
!

7.2.2 Vad finns det för brister i hur Tekniska förvaltningen idag 
arbetar med miljöfrågor i sina projekt?  
Saknar!en!samlad!syn!
Tekniska! förvaltningen!saknar!en!samlad!syn!på!hur! förvaltningen!ska!och!bör!arbeta!
med!miljöfrågor!i!sina!projekt!idag,!det!behövs!tydliga!riktlinjer.!Det!saknas!engagemang!
och! motivation! i! frågan,! både! hos! de! anställda! och! ledningen.! Begreppet! hållbar!
utveckling! måste! implementeras! i! förvaltningen! och! ledningen! måste! förklara! varför!
man!ska!arbeta!med!detta.!!
!
Miljöprogrammet!används!inte!
Förvaltningen! saknar! väl! etablerade! tydliga!mål,! de! står!med! i!miljöprogrammet!men!
det! är! ingen! som! tittar! i! miljöprogrammet! och! därför! känner! de! inte! heller! till!
förvaltningens!mål!och!policy.!För!att!åstadkomma!en!förändring!som!varar,!måste!man!
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vilja! förändras.!Det!måste!finnas!ett!syfte!med!det!man!gör!och!idag!är!det! inte!tydligt!
varför! man! ska! arbeta! enligt! miljöprogrammet,! därför! brister! det.! Det! saknas! också!
uppföljning! idag,! det! är! oklart! om!man! följer! miljöprogrammets! direktiv.! Detta! visas!
tydligt! i! den! första! enkätundersökningen! som! gjordes.! Där! det! brister! allra! mest! är!
framtagandet! av! en! projektanpassad! miljöplan,! både! från! entreprenörernas! och!
projektörernas!sida.!!
!
Ekonomin!är!ett!hinder!
Många! nämner! ekonomin! som! ett! hinder! i! arbetet! mot! en! hållbar! utveckling,! att!
investeringskostnaden!är!för!stor.!Precis!som!en!informant!säger,!måste!man!ställa!sig!
frågan!om!man!har!råd!att!bygga!ohållbart?!Det!är!också!en!balansgång,!precis!som!en!
annan! informant! säger,! det! är! kanske! inte! värt! att! lägga! ned! mycket! pengar! i!
investeringskostnader!på!ett!projekt!som!endast!ska!stå!i!några!år.!Istället!bör!man!satsa!
på!de!projekt!som!har!en!lång!livslängd.!!!
!
Saknas!kunskap!
Det! saknas! kunskap! och! information! inom! förvaltningen.! Detta! framkom! både! under!
intervjuerna!i!fallstudieprojekten!och!i!den!andra!enkätundersökningen.!Informanterna!
skulle! gärna! se! mer! utbildning,! information! och! djupare! kunskap! om! lösningar! på!
miljöproblem!som!man!stöter!på!i!projekten.!Andra!frågor!där!Tekniska!förvaltningens!
arbete! kan! förbättras! är! gällande! kommunikationen! mellan! avdelningarna! samt! att!
miljöfrågorna!inte!alltid!får!ta!den!plats!de!bör!under!projekteringsX!och!byggmöten.!!
!

7.2.3 Hur kan Tekniska förvaltningen förbättra/utveckla sitt arbete 
med miljöfrågor i projekt för en hållbar utveckling?  
Behöver!en!väl!etablerad!gemensam!syn!
Tekniska!förvaltningen!behöver!ta! fram!en!väl!etablerad!och!gemensam!syn!på!hur!de!
bör!och!ska!arbeta!med!miljöfrågor! i! sina!projekt.!Detta!kan!uppnås!genom!att!arbeta!
med!mål,!som!är!tydligt!formulerade,!konkreta!och!gärna!mätbara.!För!att!de!anställda!
ska! förstår! innebörden! av!målen! och! lättare! inkludera! dessa! i! sitt! dagliga! arbete! bör!
man!låta!de!anställda!vara!med!och!ta!fram!målen.!En!metod!för!detta!är!workshops,!då!
man!låter!de!anställda!diskutera!olika!frågor!och!ämnen!gällande!förvaltningens!mål.!!
!
Rutiner!och!arbetssätt!
Det! behövs! rutiner! och! arbetssätt! som! förankrar! hållbarhetsXtänket! i! förvaltningens!
arbete.! Begreppet! hållbar! utveckling! måste! involveras! i! denna! gemensamma! syn! på!
förvaltningen.! En! bra! utgångspunkt! för! detta! är! att! titta! på! Vision! 2050! och! sedan!
precisera,!vad!betyder!det!för!just!Tekniska!förvaltningen?!Detta!gör!den!gemensamma!
synen!och!målen!tydliga.!!
!
!
!
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Engagemang!uppifrån!
För!att!veta!om!man!blir!bättre,!om!man!kommer!närmre!sina!mål!krävs!det!uppföljning.!
Det!måste!finnas!tydliga!rutiner!och!arbetssätt!för!detta,!gärna!precisera!vem!i!projektet!
som!är!ansvarig!för!det.!Ledningen!måste!också!visa!de!anställda!att!de!är!engagerade!i!
den!här!frågan,!det!måste!komma!uppifrån!för!att!detta!tankesätt!ska!föras!vidare!ned!i!
förvaltningen.! För! att! de! anställda! också! ska! veta! att! de! blir! bättre! är! det! bra! med!
regelbunden! feedback,! som!man! kan! få! en! gång! var! sjätte!månad! förslagsvis.! Här! får!
cheferna! chansen! att! ge! konstruktiv! kritik,! men! det! är! också! en! möjlighet! för! den!
anställde!att!göra!detta.!!
!
En!särskild!miljögrupp!
Om!det!skulle!finnas!en!särskild!miljögrupp!eller!person!som!arbetar!med!denna!typ!av!
frågor! och! som! är! ansvarig! för! att! förankra! tänket! i! förvaltningen! skulle! mycket! bli!
tydligt.!Förslagsvis!kan!en!person!från!varje!avdelning! ingå! i!denna!grupp,!som!har!en!
huvudansvarig.!De!anställda!vet!då!genast!vart!de!ska!vända!sig!om!de!har!några!frågor!
eller!förslag.!Denna!grupp!skulle!då!ha!ansvar!för!miljöprogrammet,!att!det!används!och!
att!det!uppdateras.!!
!
Utbildning!
För!att!öka!kunskapen!om!miljö!i!förvaltningen!och!hur!de!ska!hantera!miljöfrågor!som!
uppkommer! i!projekten!behövs!utbildning.!En!grundutbildning!som!hålls!varje!år,!där!
man! informerar!nyanställda!om!hur! förvaltningen!arbetar!med!miljö!och!varför!det!är!
viktigt.!Denna!utbildning!skulle!man!då! låta!alla!anställda!gå! i!början,!men!sedan!hålla!
den!en!gång!per!år.!Utbildningen!skulle!miljögruppen!kunna!ansvara! för,!då!det!är!de!
som!ansvarar!för!miljöarbetet!i!förvaltningen.!Det!kan!sedan!finnas!en!vidareutbildning!
som!är!mer!yrkesfokuserad.!Där!de!anställda!får!lära!sig!om!vad!som!förväntas!av!dem!i!
sin!arbetsroll,!vilket!ansvar!de!har.!!
!

7.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER  
!
Här!ges!förslag!på!fortsatta!studier!som!har!upptäckts!under!examensarbetets!gång!men!
inte! behandlats,! som! bygger! vidare! på! detta! examensarbetes! resultat,! analys! och!
slutsats.!!
!

• Det!hade!varit! intressant!att! följa!ett!nytt!projekt! i!Tekniska!förvaltningens!regi!
där!de!förändringar!och!förbättringar!som!har!föreslagits!i!detta!examensarbete!
appliceras,!detta!i!en!typ!av!pilotprojekt!för!att!se!vilken!skillnad!förslagen!har!på!
förvaltningens!arbete!med!miljö!i!sina!projekt.!!

!
• I!detta!examensarbete!kom!slutsatsen!att!en!särskild!miljögrupp!kan!vara!positiv!

i! förvaltningens! utveckling! av! sitt!miljöarbete.! Det! behöver! tydliggöras! och! tas!
fram!en!plan!eller!styrdokument! för!hur!den! föreslagna!miljögruppen!ska!se!ut!
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och! verka! inom! Tekniska! förvaltningen,! precisera! vad! ansvarsområdet! är! och!
vilket!syfte!den!ska!ha!i!förvaltningen.!!

!
• Ta!fram!underlag!för!de!miljöutbildningarna!som!föreslås!i!detta!examensarbete!

inom!Tekniska!förvaltningen;!ta!fram!föreläsningsX!och!undervisningsmaterial.!!
!

• Det!är!väldigt!mycket!prat!om!att!man!idag!ska!bygga!hus!som!är!energieffektiva!
och!hållbara,!men!hur!är!det!med!den!befintliga!bebyggelsen.!Den!största!delen!
av!Sveriges!bebyggelse!utgörs!av!äldre!hus!som!inte!hade!samma!krav!på!sig!då!
de! byggdes.! Är! det! viktigare! att! bygga! nya! energieffektiva! hus! eller! är! det!
viktigare!att!göra!den!befintliga!bebyggelsen!hållbar?!Hur!mycket!lägger!man!ned!
på!den!befintliga!bebyggelsen!idag?!!

! !



!



!
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BILAGA 1 – Information om Luleå kommun 
!
Luleå!har!en!storslagen!natur!med!26!naturreservat!och!ett!flertal!friluftsområden!med!
motionsspår,! skidspår,! vandringsleder! och! fiskevatten.! Ett! av! Luleås! karaktäristiska!
drag!är!skärgården,!som!med!sina!1300!öar! inbjuder!till!ett! fantastiskt!badC!och!båtliv!
under! sommarmånaderna.! Luleå! har! flest! båtar! per! invånare! i! Sverige.! Luleå! är! den!
soligaste!sommarstaden!i!Sverige!och!fortsätter!toppa!solligan!år!efter!år.!!
Skärgården!erbjuder! inte!bara!aktiviteter!under!sommaren,!de! långa!vintermånaderna!
kan! spenderas!med! att! åka! långfärdsskridskor! och! skidor.! Runt! centrum! plogas! varje!
vinter!en!mycket!uppskattad!isbana.!(Lundblom,!2013a)!
!
Luleå!kommun!är!en!del!Norrbotten,!i!Norrbottens!län!som!utgör!nästan!en!fjärdedel!av!
Sverige.! Staden! grundades! ursprungligen! år! 1621! vid!medeltidskyrkan! i! Gammelstad.!
Ungefär! 30! år! senare! var!man! tvungen! att! flytta! på! staden! på! grund! av! den! kraftiga!
landhöjningen,! staden! flyttades! till! sin!nuvarande!plats.! Fram! till!mitten!av!1800Ctalet!
var! Luleå! en! mycket! liten! stad,! vid! denna! tidpunkt! flyttade! länsstyrelsen! hit! och!
industrialiseringen!på!framfart.!Andra!betydelsefulla!händelser!som!har!gjort!att!staden!
växte!var!bland!annat!att!Malmbanan!drogs!till!Luleå!på!1880Ctalet,!på!1940Ctalet!kom!
Norrbottens! Järnverk! (NJA)! och! på! 1970Ctalet! etablerades! Luleå!Tekniska!Universitet.!
Luleå!har! en! av! landets! största! hamnar! och! är! ett!metallurgiskt! centrum!med! en! stor!
stålindustri!och!avancerad!forskning.!(Johansson,!2013)!
!
Invånarna!i!Luleå!och!Norrbotten!står!för!den!största!energianvändningen!per!person!i!
hela!världen.!Vid!beräkning!av!energiförbrukningen!per!person! i! ett! specifikt!område,!
ser!man! till! hela! regionens! energiförbrukning! och! slår! ut! detta! på! antalet! invånare.! I!
Luleå!och!Norrbotten!bor!det!relativt!få,!men!avstånden!är!långa!vilket!i!sin!tur!kräver!
långa!transporter.!Det!är!också!ett!kallt!klimat!med!många!tunga! industrier! i!området.!
Allt! detta! kombinerat! ger! en! hög! energiförbrukning! per! person.! Det! är! industrin! som!
förbrukar!den!största!delen!energi.!(Svedjeholm,!2013)!
!
I!Luleå!kommer!den!största!delen!av!energin!från!vattenkraft!och!rester!från!processer!i!
industrin,!tillskillnad!från!många!andra!länder!som!istället!använder!fossila!energikällor!
som!kolkraft.!De!rester!som!kommer!från!industrin!är!inte!miljövänliga!i!sig,!men!istället!
för! att! låta! denna! energi! gå! till! spillo! används! den.! (Svedjeholm,! 2013)! Luleå! har!
Sveriges! lägsta! kostnader! för! fjärrvärme! och! el,! dessutom! de! lägsta! kostnaderna! för!
avgifter!i!boendet,!nästan!30!%!under!rikssnittet.!(Lundblom,!2013a)!
!
Den!offentliga!verksamheten! i!Luleå!ska!vara!en! förebild! för! invånarna,!därför!arbetar!
Luleå!kommun!aktivt!för!att!minska!energiförbrukningen!i!kommunens!fastigheter!och!
transporter.! (Svedjeholm,! 2013)! Den! totala! energikostnaden! för! Luleå! kommun! är! ca!
109!Mkr/år.!Tekniska!förvaltningen!står!för!ca!90!%!av!den!totala!kostnaden,!varav!65!
%!går!till!fastigheters!energikostnader.!(Körlof,!2013)!Under!de!senaste!åren!har!Luleå!
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kommun!gjort! stora! investeringar! i!bland!annat! infrastrukturen,!med! investeringar!på!
över!400!miljoner!kronor!per!år.!Hela!kommunkoncernen! investerar!varje!år!600C700!
miljoner!kronor.!(Lundblom,!2013a)!
!
Bostadsutvecklingen!i!Luleå!är!starkt!växande.!Det!kommunalägda!Lulebo!har!ca!11000!
lägenheter!i!kommunen.!(Lundblom,!2013a)!Ett!projekt!kallat!”10000!nya!Luleåbor”!ska!
ge! plats! för! 10000! nya! invånare! i! kommunen.! Genom! att! skapa! en! balans! mellan!
kommunens! framförhållning! och!den! efterfrågan! som! finns!på! bostadsmarknaden! ska!
man!uppnå!detta.!Målet!är!att!det!ska!finnas!utrymme!för!minst!5000!nya!bostäder!och!
kommunens!ska!alltid!ha!detaljplaner!motsvarande!500C1000!nya!bostäder.!Uppdraget!
ska! skapa! en! tydlig! tillväxtstrategi! i! bostadsbyggandet! som! tar! hänsyn! till!
hållbarhetsaspekter! och! tar! vara! på! Luleås! unika! kvalitéer! med! attraktiva! lägen.!
Uppdraget! ska! också! uppfylla! förväntningarna! om! en! attraktiv,! nyskapande! och!
tillåtande!stad!som!nämns!i!visionsdokumentet!”Vision!Luleå!2050”.!(Lundblom,!2013b)!
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BILAGA 2 – Intervju med Jan Boman 
!
Projektledare, MAF 

Fallstudieprojekt: Pontus Arena 

Intervju genomförd muntligt 2013-12-16 
!
Hur$tolkar$du$hållbar$utveckling$när$det$gäller$byggandet?$$

$

Det$ är$ ju$ lätt$ att$ när$ man$ tänker$ på$ hållbart$ så$ tänker$ man$ att$ det$ bara$ ska$ vara$
energieffektivt$och$att$man$inte$ska$slösa$och$vara$miljöriktigt,$men$hållbart$kan$ju$också$
vara$ att$ det$ fungerar,$ att$ det$ är$ en$ bra$ funktion,$ att$ man$ inte$ behöver$ bygga$ om$
byggnaden$ om$ fem$ år,$ utan$ att$ man$ faktiskt$ har$ hittat$ en$ långsiktigt$ hållbar$ lösning.$$
$
Sedan$brukar$man$ju$prata$om$social$hållbarhet,$att$man$får$med$olika$grupper.$Lagarna$
har$ ju$ skärpts$ väldigt$mycket$ vad$ gäller$ tillgänglighet,$ så$ idag$ lägger$man$ ned$mycket$
kraft$på$att$byggnaden$även$ska$fungera$för$dem$som$har$nedsatt$rörlighet,$som$ser$sämre$
och$har$andra$typer$av$funktionshinder.$$
$

Anser$ du,$ att$ du$ har$ nödvändiga$ kunskaper$ i$ miljö$ för$ att$ kunna$ arbeta$ med$

frågorna?$$

$

Området$utvecklas$hela$tiden.$För$att$vara$projektledare$tycker$jag$att$jag$har$tillräckliga$
kunskaper,$men$sen$måste$man$ju$ta$med$olika$typer$av$människor$som$är$specialister$på$
olika$ områden.$ Sedan$ har$ det$ väl$ alltid$ varit$ så$ att$ när$man$ tittar$ på$miljö,$ så$ är$man$
ibland$ osäker$ på$ vad$ det$ bästa$ materialet$ att$ använda$ är.$ Det$ finns$ ju$ många$ olika$
organiska$material$som$ska$vara$ekologiska,$men$börjar$de$mögla$och$ruttna$är$de$ju$inte$
så$bra.$Medan$exempelvis$en$gammaldags$betongstomme,$den$står$ju$där,$hur$länge$som$
helst.$$
$

Hur$stor$del$av$din$tid$i$projektet$anser$du$att$miljöfrågorna$tar,$på$ett$ungefär?$$

!
Det$tar$nog$inte$upp$en$stor$del.$Om$man$tittar$på$Pontus$ArenaFprojektet$har$vi$lagt$ned$
en$hel$del$tid,$på$grund$av$vissa$produktionsstörningar.$Vi$ fick$ in$en$hel$del$ fukt$ i$bygget$
medan$under$byggtiden.$Därför$har$vi$lagt$ned$väldigt$mycket$kraft$på$att$se$till$att$bygget$
har$torkat$ut$ordentligt$och$sedan$har$vi$gjort$mätningar$och$följt$upp$att$vi$faktiskt$inte$
har$ kvarvarande$ fukt.$ För$ kvarvarande$ fukt$ i$ hus$ är$ ofta$ det$ som$ leder$ till$ att$man$ får$
miljöproblem$efter$ett$tag,$så$som$mögel.$Så$i$det$här$projektet$har$vi$fått$lägga$ned$en$hel$
del$kraft$på$att$följa$upp$miljöaspekterna.$$
$

$

$
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Vem$har$det$yttersta$ansvaret$i$ett$projekt$gällande$miljö$anser$du?$$

!
När$man$är$projektledare$för$ett$projekt,$då$har$man$ju,$om$inget$annat$sägs,$ansvar$för$
allt$som$rör$genomförandet$av$projektet.$Men$det$är$klart,$om$det$är$ett$stort$projekt$så$
kan$ ju$ ingen$ person$ vara$ inne$ och$ grotta$ i$ alla$ detaljer.$$
$
I$det$här$fallet$har$man$handlat$upp,$om$vi$då$partar$om$genomförandet$som$sker$efter$att$
projekteringen$ är$ avklarad,$ en$ generalentreprenör.$ Denne$ har$ ju$ då$ personer$ i$ sin$
organisation$som$är$ansvariga$för$olika$saker.$Nu$minns$inte$jag$om$vi$hade$ställt$krav$på$
att$ de$ skulle$ ange$ en$ miljöansvarig.$ Men$ den$ som$ då$ är$ generalentreprenör$ har$ en$
platschef$som$ansvarar$för$bygget,$han$brukar$på$ett$stort$bygge$ha$ett$antal$personer$till$
sin$ hjälp,$ kanske$ entreprenadingenjörer,$ som$ då$ tar$ ansvar$ för$ olika$ delar,$ exempelvis$
miljö.$$
$
Nåiden,$som$är$generalentreprenör$i$det$här$fallet,$har$ansvar$för$hela$bygget,$sedan$tar$
dem$ i$ sin$ tur$ in$ underentreprenörer.$ Det$ finns$ en$ arbetschef,$ som$ egentligen$ inte$ är$ så$
mycket$inblandad$i$vad$som$sker$på$bygget.$Han$är$den$ekonomiska$motparten,$med$andra$
ord$ombud.$För$Tekniska$förvaltningen$är$det$väl$Bengt$ Jonsson$som$är$ombud,$tror$ jag,$
kan$ vara$ Jesper.$ Platschefen,$Ola$Uddelind,$ han$ är$ ansvarig$ för$ allt$ som$ sker$ på$ bygget.$
Men$i$ett$så$här$stort$bygge$då$kan$ha$ju$inte$klara$det$själv.$Därför$har$man$då$angett$en$
miljöansvarig,$Anderas$Nilsson.$Han$är$lite$mer$av$en$administratör,$han$sitter$mest$inne$
på$ Nåidens$ huvudkontor$ och$ är$ inte$ ute$ på$ arbetsplatsen.$ Sedan$ har$ de$ även$ en$
kvalitetsansvarig,$Leif$Sundström.$$
$
Kvalitet$och$miljö,$det$är$ju$saker$man$ofta$gör$en$gemensam$plan$för.$Följa$upp$dem$och$
ha$en$egenkontroll$på.$Det$ finns$också$en$ fuktsäkerhetsansvarig,$ som$är$ tidigare$nämnd$
Anderas$Nilsson.$Allt$detta$är$ju$en$del$av$miljösäkringen.$I$verkligheten$kan$jag$ju$säga$så$
här,$det$är$nog$den$här$killen$Leif$som$har$gjort$allt.$$
$
Så$den$här$organisationen$har$vi$sagt$att$de$ska$ha$från$entreprenörens$sida,$för$att$möta$
de$krav$vi$ställer.$$
$

När$var$du$senast$på$en$utbildning$gällande$miljö$i$byggande/förvaltning?$

!
Vi$går$inte$på$några$regelbundna$utbildningar,$men$jag$tror$att$de$flesta$i$branschen$får$
den$information$som$Svensk$Byggtjänst$tillhandahåller.$De$kommer$fyra$gånger$per$år$och$
talar$om$vilka$förändringar$som$har$skett$och$som$påverkar$oss$i$vår$verksamhet.$Ofta$är$
det$ ju$ lagförändringar,$men$det$kan$också$vara$utredningar.$Det$här$ tror$ jag$man$även$
gör$hos$Luleå$kommun,$Tekniska$Förvaltningen$fyra$gången$per$år,$och$vi$här$på$MAF$fyra$
gånger$per$år.$Det$är$egentligen$ingen$utbildning,$men$de$visar$att$det$här$måste$ni$kolla$
på,$ta$reda$på.$Det$är$vi$ganska$noga$att$vara$med$på$faktiskt.$$
$
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Vad$ finns$ det$ för$ hinder$ inom$ byggbranschen$ i$ strävan$ att$ uppnå$ en$ hållbar$

utveckling?$$

!
Det$där$är$ju$en$intressant$fråga.$Vet$man$att$ett$hus$ska$stå$i$50$år,$då$är$det$ju$lönsamt$
att$man$som$byggherre,$som$Tekniska$Förvaltningen,$bör$satsa$på$sådant$som$gör$att$det$
är$ hållbart.$ Att$ det$ är$ långsiktigt$ och$drar$ lite$ energi,$ även$om$det$ kan$bli$ dyrare$ just$ i$
investeringskostnad.$Det$kan$ju$vara$så$att$om$man$vill$säkra$vissa$hållbarhetsfaktorer,$så$
blir$det$dyrare$ just$vid$ investerings$skedet,$men$att$man$då$har$en$ lägre$kostnad$senare.$
Men$om$det$bara$är$så$att$den$här$kåken$kommer$att$användas$i$fem$år,$då$är$det$kanske$
inte$ är$ självklart$ att$ satsa$ jättemycket$ pengar$ i$ investerings$ skedet,$ då$ ska$man$ kanske$
bygga$något$enklare.$$
$
Vad$det$finns$för$hinder?$Ja$det$är$väl$kostnaderna$och$sen$kan$det$väl$vara$lite$kunskap,$
att$man$inte$riktigt$vet,$och$det$kan$vara$lite$tradition$också.$Man$har$de$byggföretag$man$
har$här$och$man$är$van$att$arbeta$med$sina$produktionsmetoder.$Byggföretagen$står$med$
sin$styrka$av$snickare,$betongarbetare$och$att$bara$ställa$om$det$här$plötsligt$är$svårt.$Låt$
säga$att$man$inte$skulle$gjuta$någon$betong,$om$nu$det$är$att$göra$någonting$hållbart,$det$
vill$ jag$ inte$ säga,$ men$ om$ man$ nu$ skulle$ hitta$ på$ det,$ så$ innebär$ det$ ju$ att$ alla$
betongarbetare$på$nått$sätt$försvinner.$Det$är$ju$mycket$nu$att$man$ska$bygga$i$trä,$det$är$
ju$ inne.$ Men$ huruvida$ det$ är$ bra$ eller$ inte,$ det$ vettefasen.$ Det$ är$ nog$ en$ tröghet$ i$
branschen,$att$börja$jobba$på$andra$sätt.!
$

När$i$byggprocessen$kom$du$in$i$projektet?$$

!
Jag$kom$in$i$projektet$när$halva$projekteringen$av$förfrågningsunderlaget$var$gjort.$Sedan$
har$jag$då$varit$med$vid$själva$genomförandet$av$byggprojektet$och$det$vi$håller$på$med$
nu$är$att$avsluta$projektet.$$
$
Innan$ jag$ kom$ in$ i$ projektet$ har$ man$ gjort$ förstudier,$ där$ man$ har$ tittat$ på$ olika$
alternativ$och$tillslut$fastnat$för$ett$alternativ.$Efter$detta$gjorde$man$ett$program.$Sedan$
handlade$ man$ upp$ någon$ som$ skulle$ projektera$ det$ här,$ vilket$ gjordes$ innan$ jag$ blev$
inblandad$i$projektet.$$
$

Har$ projektet$ krävt$ några$ särskilda$ miljöaspekter?$ I! linje!med! den!miljöstyrning!
som!Tekniska!förvaltningen!har.$
!
Ja,$det$kan$vi$säga.$Det$första$som$skedde$när$vi$började$schakta$marken,$är$att$vi$träffar$
på$rester$av$den$gamla$oljehamnen$som$har$varit$där.$En$gång$i$tiden$tog$man$in$skutor$
med$olja$och$att$man$har$haft$cisterner.$Förr$var$man$ju$inte$så$noga,$man$grisade$ganska$
mycket,$och$då$kom$det$ju$fram$orenade$massor$med$olja,$vilket$luktar.$Så$det$har$vi$ju$fått$
sanera,$ ta$ hand$om$ jorden.$Även$ vattnet$ som$kom$ i$ kontakt$med$det$ var$ vi$ tvungna$att$
pumpa$ upp$ och$ köra$ bort.$ Så$ det$ har$ vi$ haft$ mycket$ med.$ Då$ lejde$ vi$ in$ Sweco$ för$ att$
kontrollera$ att$ det$ här$ gjordes$ på$ rätt$ sätt,$ och$ gjorde$ en$ slags$ egenkontroll.$ När$man$
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dyker$på$sådant$här,$då$måste$man$anmäla$det$till$Miljöförvaltningen$i$kommunen$och$så$
måste$man$rapportera$hur$vi$har$gjort.$Sedan$avluta$ärendet$och$säga$vi$hittade$det$här$
och$nu$är$det$sanerat.$Så$att$de$är$säkra$på$att$det$är$borta.$$
$
Sen$har$det$funnits$en$hel$del$asbest$i$huset,$men$det$visste$vi$i$förväg$att$det$skulle$finnas.$
Det$ är$ ju$ väldigt$ strikt$ lagstyrt$ och$ då$ finns$ det$ företag$ som$ är$ krediterade$ för$ att$ få$
sanera$asbest,$vilket$vi$använt$oss$av.$Eftersom$de$är$krediterade$behöver$man$ inte$ följa$
upp$dem$så$himla$noga,$de$har$ju$tagit$det$på$sitt$ansvar,$att$det$här$gör$dom$på$rätt$sätt.$$
$
Så$ egentligen$ är$ det$ olja,$ asbest$ och$ fukt,$ regn$ som$ är$ de$ miljöfrågorna$ vi$ har$ fått$
engagera$oss$i.$$
!
Har$arbetet$med$att$uppnå$en$hållbar$utveckling$inom$byggande$varit$en$aktiv$del$

i$projektet$som$engagerat$många$i$projektgruppen?$$

!
Om$man$bortser$från$de$här$specifika$problemen$och$går$tillbaka$till$de$val$man$har$gjort$i$
förstudieF$och$projekteringsskedet.$Att$skapa$en$hållbar$byggnad,$det$är$ju$en$del$i$att$man$
har$ moderniserat$ bygganden$ för$ att$ passa$ dagens$ verksamheter.$ Det$ är$ den$ viktigaste$
hållbarhetsåtgärden$ man$ har$ gjort.$ Att$ man$ både$ kan$ köra$ innebandy,$ handboll$ och$
basket,$ och$ skapa$ en$ modern$ basketarena.$ Det$ är$ just$ för$ att$ uppnå$ det$ långsiktiga$
hållbara,$och$rymma$många$verksamheter.$I$källaren$finns$det$jättemånga$verksamheter$
som$pågår.$Sådant$här$ändras$ju,$idrotter$går$det$ju$ibland$lite$mode$i.$Nu$är$det$ju$mycket$
med$kampsporter$av$olika$ slag.$ Just$att$man$har$ skapat$ en$anläggning$ som$kan$ rymma$
många$olika$sporter$det$är$gör$att$den$blir$långsiktigt$hållbar.$$$
$
I$ett$skede$tog$man$ett$beslut$som$har$kostat$ganska$mycket$pengar,$att$byta$stommen.$Ta$
bort$den$gamla$betongstommen$och$göra$en$ny$stålstomme$för$att$göra$hela$anläggningen$
lite$ luftigare.$ Det$ är$ ju$ också,$ tycker$ jag,$ att$ flytta$ fram$ perspektivet,$ man$ har$ en$
anläggning$som$är$mer$användbar$och$som$är$bättre.$$
$
Oljan,$där$har$vi$inte$haft$något$val,$lagen$säger$ju$att$det$måste$saneras.$Detsamma$med$
asbesten.$I$stort$sett$är$det$lagstyrt.$Det$man$kanske$påverkar$lite$själv$är$om$man$väljer$
att$ även$ sanera$ de$ delar$ där$man$ inte$ bygger$ om.$ Vi$ har$ rensat$ bort$ den$ asbest$ vi$ har$
kunnat$identifiera.$Det$gör$ju$då$bygganden,$kan$man$säga,$lite$mer$hållbar.$$
$
Vad$gäller$ fukten$är$det$ ju$ förstås$viktigt$att$ se$ till$att$det$är$bra$uttorkat,$det$är$ ju$ren$
självbevarelsedrift$ så$ att$ man$ inte$ ska$ få$ problem$ senare.$ Om$ det$ är$ fukt$ kommer$ de$
problemen$i$regel$ganska$fort.$Så$där$finns$det$väl$inte$heller$något$alternativ.$Vi$har$velat$
vara$extra$säkra$eftersom$byggnaden$stod$ganska$länge$utan$tak$och$många$som$nu$ska$
vara$ i$bygganden$och$ jobba$ i$bygganden$har$ ju$sett$det,$och$vi$vill$kunna$visa$att$vi$har$
åtgärdat$ fukten.$Detta$har$ vi$ väldigt$mycket$dokumentation$på.$ Så$uppstår$det$problem$
eller$någonting$senare$så$ska$det$i$alla$fall$ inte$vara$från$det$vi$har$gjort,$utan$då$är$det$
någonting$nytt$som$har$uppstått.$$
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Hur$följer$ni$upp$arbetet$med$miljöstyrning$i$projektet?$$

$
Asbeststen,$ där$ har$ vi$ ju$ det$ här$ krediterade$ företaget,$ så$ där$ har$ vi$ ingen$ annan$
uppföljning$än$att$vi$har$sanerat$asbesten.$Oljan,$där$är$det$gjort$ett$kontrollprogram,$så$
det$ är$ dokumenterat.$ Där$ har$ det$ varit$ en$ särskild$ specialist$ som$ har$ genomfört$ den$
kontrollen$och$säkerställt$och$vi$har$dokumentation$på$det.$För$fukten$har$vi$en$hel$pärm$
med$dokumentation$och$mätningar$på$vad$som$är$gjort$och$uppnådda$resultat.$$
!
Anser$ du$ att$ de$ aktörer/konsulter$ som$ är$ inblandade$ i$ projektet$ arbetar$ med$

miljörelaterade$frågor$och$lyfter$man$fram$dessa$på$möten$på$något$sätt?$

!
Miljöfrågorna$ har$ inte$ diskuterats$ så$mycket,$ särskilt,$ om$ jag$ nu$ tänker$ efter.$ Om$man$
tittar$på$lite$gamla$mötesprotokoll$från$projekteringen,$så$tas$inte$det$upp$så$mycket.$$
!
Används$miljöprogrammet$idag$till$sin$fulla$potential?$

!
Det$vågar$jag$inte$svara$på.$När$man$lägger$in$de$såhär,$så$blir$man$ju$ändå$tvungen$att$
när$man$projekterar$ se$ på$ det.$ För$man$har$ ju$ avtalat$ att$man$ ska$ följa$ det.$ Så$ ur$ den$
synvinkeln$används$det.$$
!
I$det$här$projektet$var$det$Monarken$som$hade$ansvaret$ för$dom$här$miljöD$och$

kvalitetsplanerna$som$skulle$tas$fram?$$

!
Ja.$ Vi$ gjorde$några$kompletterande$undersökningar$ för$att$ ta$ reda$på$ vad$det$ fanns$ för$
miljöfarligt$i$början$av$projektet,$innan$vi$handlade$upp$generalentreprenören$som$skulle$
bygga.$Så$vi$var$in$och$tog$lite$kompletterande$prover$av$asbest$och$sådant$där.$Vi$visste$ju$
att$det$skulle$finnas,$men$ville$fånga$in$det,$så$vi$kunde$få$med$pengarna$för$det$och$inte$
råka$ut$för$några$överraskningar$och$bygga$inte$något$miljöfarligt.$$$
!
Så$du$vet$inte$hur$Tekniska$Förvaltningens$miljöprogram$ser$ut?$$$

!
Alltså$jag$kom$in$mitt$i$den$här$projekteringen,$sen$ska$jag$erkänna$att$jag$inte$har$dykt$in$
på$djupet$i$Tekniska$Förvaltningens$miljöprogram.$Men$jag$vet$ju$ungefär$vad$som$står$i$
sådana$ där$miljöprogram.$ Egentligen$ är$ det$ ju$ att$man$ har$ tittat$ på$ vad$man$ inte$ ska$
använda$och$lite$tankar.$$$
!
Man$får$ju$höra$att$byggbranschen$är$en$konservativ$bransch.$$

$

Det$är$väl$så,$det$har$nog$mycket$att$göra$med$att$man$har$en$struktur,$de$ företag$man$
har$och$de$är$vana$att$jobba$på$vissa$sätt.$Traditionellt$sett$bygger$vi$mycket$i$betong,$när$
det$ gäller$ flerfamiljshus$ och$ om$ det$ är$ bra$ eller$ dåligt,$ de$ vet$ jag$ inte.$ Jag$ är$ inte$ så$
övertygad$om$att$alla$de$här$trähusen$är$så$himla$bra,$personligen.$Det$nog$en$chock$för$
många$när$det$brann$där$på$Klintbacken.$En$ liten$eldsvåda$ i$en$ lägenhet$och$hela$huset$
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brinner$ ned.$ Jag$ menar,$ hade$ det$ varit$ en$ betongkåk,$ hade$ det$ blivit$ lite$ skador$ i$ en$
lägenhet,$man$hade$inte$behövt$flytta$ut$ens.$Så$det$tror$jag$var$en$riktigt$väckarklocka$för$
många.$$
$
Vi$har$ju$ett$ganska$omfattande$regelverk$som$styr$byggandet,$som$i$många$andra$länder,$
som$styr$in$på$vissa$metoder$och$det$är$ju$inte$bara$att$byta$och$hitta$på$något$nytt.$Sedan$
har$vi$ju$också$en$byggnads$livslängd,$det$är$ju$vanligt$att$man$skriver$av$en$byggnad$på$
20F50$år,$kanske$ännu$ längre$än$50$år.$Där$20$år$ räknas$ som$kort,$ofta$byggnader$ som$
badhus$och$liknande$där$man$har$ett$enormt$slitage.$Men$vad$gäller$bostäder,$där$är$det$
minst$50$år$som$gäller,$mycket$mer$kanske.$Vilket$gör$att$man$kan$vara$lite$rädd$för$att$
experimentera,$för$att$det$ska$stå$i$50$år$och$så$visar$det$sig$att$20$år$senare$att$det$var$
helt$ tokigt.$ Då$ är$ det$ inte$ så$ kul.$ Jag$ har$ inge$ bra$ svar$ på$ det$ där.$ Det$ är$ svårt$ att$
experimentera$med$sådant$som$har$långa$tidsperspektiv.$Det$som$ska$hålla$ett$halvt$år,$då$
ser$man$ju$snabbt$hur$det$blir.$$
$
Även$byggherren$har$ett$ansvar,$de$måste$ha$ambitionen$ för$att$arbeta$mot$ett$hållbart$
byggande.$Jag$tror$att$det$sker$kompromisser$på$grund$av$ekonomiska$skäl.!
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BILAGA 3 – Intervju med Agne Nilsson 
!
Sektionschef Vatten & Avlopp, Tekniska Förvaltningen, Luleå Kommun  

Fallstudieprojekt: Västra Varvsgatan 

Intervju genomförd muntligt 2014-01-29 
!
Hur!tolkar!du!hållbar!utveckling!när!det!gäller!byggandet?!!
!
Generellt,(att(man(har(god,(långsiktig(planering.(Att(man(bygger(med(bra(kvalitet.(Att(man(
ser( till( att( man( har( ett( bra( miljöarbete( och( följer( myndigheternas( krav( och( skaffar( sig(
tillstånd( när( det( behövs.( Också( att( man( undersöker(materialet( man( använder( när(man(
bygger;(att(det(är(miljömässigt(bra(och(eventuellt(att(det(går(att(återvinna.(Då(kan(man(
försöka(få(en(långsiktigt(hållbar(utveckling.(((
!
Anser! du,! att! du! har! nödvändiga! kunskaper! i! miljö! för! att! kunna! arbeta! med!
frågorna?!!
!
Ja,( jag(tycker(det(men( jag(har( ju( ingen(specialkunskap.( I(organisationen(på(VA,(så(har(vi(
mycket(bra(riktlinjer.(Om(vi(är(osäkra(så(pratar(vi(med(Miljökontoret(eller(Länsstyrelsen,(
För(att(se(till(att(vi(följer(de(regler(som(finns.((
!
Hur!stor!del!av!din! tid! i!projektet!anser!du!att!miljöfrågorna!tar?!(På!ett!ungefär,!
mycket,!lite,!hälften).!!
!
Det(tar(en(liten(del.(Just(för(att(vi(har(så(klara(regler(och(mallar(på(hur(vi(ska(agera.(Vi(har(
bra(verktyg(så(det(är(ingen(belastning.((
!
Vem!har!det!yttersta!ansvaret!i!ett!projekt!gällande!miljö!anser!du?!!
!
Det(är(lite(svårt(att(svara(på.(Men(det(yttersta(ansvaret(att(se(till(att(vi(följer(de(regler(som(
finns( är( ju( i( utredningsskedet,( i( det( tidiga( skedet.( Då( är( det( viktigt( att( man( skaffar( sig(
kunskap(och(tar(reda(på(vad(det(är(som(bör(undersökas.(Sedan(tar(vi(in(konsulter(som(gör(
markprover( och( borr( prover,( som( sedan( skickas( på( analys.( Då( vet( vi( också( hur( vi( ska(
förhålla(oss(om(man(hittar(någonting(som(är(miljöfarligt,(det(ska(ju(det(tas(hand(om(på(ett(
visst(sätt(och(skickas(på(deponi.((
!
När!var!du!senast!på!en!utbildning!gällande!miljö!i!byggande/förvaltning?!
!
Nej,(jag(har(inte(varit(på(någon(utbildning.((
!
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Vad! finns! det! för! hinder! inom! byggbranschen! i! strävan! att! uppnå! en! hållbar!
utveckling?!!
!
Det(skulle(vara,(enligt(min(syn,(om(det(blir(en(enorm(ekonomi( i(projektet.( I(övrigt(har(vi(
inga(hinder.(Ibland(kan(det(ju(bli(så(att(ett(bygge(ställs(av(på(grund(av(det(ekonomiska,(att(
det(blev(så(stort(att(det(är(ogenomförbart,(men(då(ska(det(vara(ganska(så(stora(summor.((
(
På(Västra(Varvsgatan(så(befarade(man(att(vi(skulle(träffa(på(något(miljöfarligt(ämne,(men(
vi(gjorde(aldrig(det.(Det(låg(längre(ned(i(marken(och(så(länge(man(inte(rörde(det(så(var(det(
ingen(fara.(Till(detta(så(hade(vi(avsatt(3M4(miljoner(om(vi(skulle(träffa(på(någonting.(Så(det(
är(inga(små(pengar(vi(hade(avsatt,(men(hade(det(kostat(10,(15(eller(20(miljoner(då(hade(
det(blivit(svårt(att(få(ihop(den(ekonomiska(biten(i(projektet.((
!
På! vilka! sätt! kan/bör! en! kommun!arbeta! för! att! bidra! till! en! hållbar! utveckling!
inom!byggande?!!
!
Som(jag(nämnde(tidigare,(det(är(viktigt(att(ha(en(långsiktig(planering.((
!
När!i!byggprocessen!kom!du!in!i!projektet?!!
!
Jag( kom( in( lite( redan(under( de( inledande(utredningarna,( och( visste( därför( att( det( fanns(
eventuella(föroreningar(i(marken.(Sedan(så(var(jag(med(vid(utförandet.(Det(är(ju(viktigt(för(
oss(att(veta(vad(som(finns( i(marken(för(att(det(är( ju(arbetarnas(arbetsmiljö.(Då(måste(vi(
veta(vad(som(ska(göras(om(vi(träffar(på(det;(kan(man(ta(i(det(med(händerna?(Ska(man(ha(
specialutrustning?((
(
Eftersom( vi( visste( vad( som( kunde( träffas( på,( hade( vi( i( arbetsmiljöplanen( föreskrivit( hur(
arbetarna( skulle( hantera( det.( Detta( är( viktigt( för( att( när(man( väl( startar( en( sådan( här(
byggnation(är(det(ju(grävmaskiner(och(lastbilar(m.m.(som(kostar(jättemycket(per(dag.(Blir(
man( då( stående( på( grund( av( att( man( inte( vet( hur( man( ska( hantera( något( blir( det( ju(
enorma(kostnader.((
!
Har!det! i!projektet! funnits!något!miljörelaterat! som!krävt!extra!åtgärder?! I! linje!
med!den!miljöstyrning!som!Tekniska!förvaltningen!har.(!
!
Det( vi( gjorde(är(att( ta( fram(var( eventuella(miljöfarliga( saker( fanns( samt( vart( det( skulle(
transporteras(bort,(till(vilken(deponi.(!
!
!
!
!
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Har!arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!varit!en!aktiv!del!
i!projektet!som!engagerat!många!i!projektgruppen?!!
!
Ja,( det( har( varit( en(aktiv(del.(Det( engagerade( internkonsulter(här(på( förvaltningen,( som(
avdelningen(för(Projektledning(och(teknik.(Vi(på(VAMavdelningen(gav(ett(projektdirektiv(till(
projektledarna,(som(i(sin(tur(anställer(konsulter(utifrån(som(vi(har(avtal(med,(som(då(går(
ut(och(gör(undersökningar(och(lämnar(rapporter.((
!
Hur!följer!ni!upp!arbetet!med!miljöstyrning!i!projektet?!!
!
Ja,(konsulterna(var(ju(ute(och(kontrollerade(hur(det(såg(ut.(Vi(utbildar(även(arbetsledaren(
och( anläggningsarbetarna( i( hur( de( ska( hantera( det( som( de( kan( träffa( på,( vem( de( ska(
kontakta(osv.(((
!
Anser! du! att! de! aktörer/konsulter! som!är! inblandade! i! projektet! arbetar! aktivt!
med!miljörelaterade!frågor!och!lyfter!man!fram!dessa!på!möten!på!något!sätt?!
!
Ja,(det(gör(man.((
!
Tekniska!Förvaltningens!miljöprogram,!vart!härstammar!den!ifrån?!!
!
Jag(måste(passa(på(den(frågan.(((
!
Men!ni!arbetar!också!efter!den?!!
!
Ja(det(gör(vi,(men(jag(har(inte(tagit(så(mycket(del(av(den.(Vi(är(nischade(inom(vårt(område(
på( VA,( men( hela( förvaltningen( är( ju( ganska( så( stor,( men( jag( tror( att( vi( följer(
miljöprogrammet(rätt(bra.((
!
Är! du! väl! insatt! i! Tekniska! Förvaltningens! miljöprograms! innehåll?! Är! det! en!
viktig!del!av!ditt!arbete!i!projekten?!!
!
Ja,(det(är(ju(en(viktig(del,(absolut.(Men(jag(är(inte(riktigt(insatt(i(det(hela(stora(innehållet,(
för(att(hela(tekniska(förvaltningen(är(ju(så(stort.(Men(om(jag(säger(VAMdelen,(det(tycker(jag(
att(vi(sköter(riktigt(bra.(Vi(har(inte(fått(på(skallen(än(i(alla(fall.((
!
Används!miljöprogrammet!idag!till!sin!fulla!potential?!
!
Ja,(för(vår(del(på(VA(så(gör(vi(absolut(det.(Jag(pratade(också(med(min(kollega(Karin,(som(är(
sektionschef( på(Utredning,( hon( följer( precis( samma( arbetssätt( som( vi( gör.( De( kontaktar(
miljökontoret( och( ansöker( om( tillstånd.( Ibland( måste( vi( ju( ut( i( Natura( 2000( området(
exempelvis( och( breddledningar( från( pumpstationer.( Men( då( söker( vi( tillstånd( via(
Länsstyrelsen(och(så(får(vi(det(eller(så(får(vi(inte(det.((
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Vad!ser!du,!från!Tekniska!förvaltningens!sida,!för!hinder!i!ett!hållbart!byggande?!
Är!det!ekonomin,! lagarna,!politiken,!eller!är!det!en!fråga!om!engagemang!och!attityder!
inom!organisationen?!
!
Jag(ser(inga(hinder(förutom(om(de(ekonomiska(ramarna(skulle(spräckas(avsevärt.(
!
Hur!är!engagemanget!i!förvaltningen!gällande!miljöfrågor!och!byggande?!!
!
Min(uppfattning(är(att(det(är(något(alla(tänker(på,(det(verkar(så.((
!
Hur! kan! Tekniska! Förvaltningen! förbättra/utveckla! sitt! arbete! för! en! hållbar!
utveckling! inom! byggande?! Vad! ser! du! att! Tekniska! förvaltningen! bör! göra!
annorlunda!i!sin!miljöstyrning!i!för!att!kunna!möta!framtidens!problem?!!!
!
Det(finns(säkert(förbättringar.(Men(för(vår(del(på(VA,(så(följer(vi(om(det(kommer(nya(lagar(
och(så(anpassar(vi(oss(efter(dem.((
!
Finns!det!några!brister!i!hur!Tekniska!förvaltningen!idag!arbetar!med!miljöfrågor!
inom!byggande?!!
!
Svårt(att(säga,(men(det(finns(det(säkert.(Men(hur(de(ser(ut,(vet(jag(inte.(Men(som(sagt,(för(
vår(del(på(VA( funkar(det(bra.(Eftersom(vi(håller(på(med( livsmedel,( vatten,( så(kräver(det(
mycket(kontroller(och(provtagningar.(För(detta(så(har(vi(en(anställd(som(är(insatt(i(detta.(
Så(det(känns(bra,(vi(har(en(mycket(bred(kunskap(och(jag(tycker(att(det(fungerar(bra.!
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BILAGA 4 – Intervju med Leif Nordlund 
!

Projektledare, Tekniska Förvaltningen, Luleå Kommun 

Fallstudieprojekt: Planskild korsning Gammelstad 

Intervju genomförd via mail 2014-02-04 
!
Hur!tolkar!du!hållbar!utveckling!när!det!gäller!byggandet?!
!

Att! vi! vid!projektering!och!byggande!har!de! sexton!delmålen! i!åtanke!när!vi!projekterar!

och!bygger.!!

!

Att!vi!beaktar!miljöprogram!upprättad!av!Luleå!kommun.!

!
Anser! du,! att! du! har! nödvändiga! kunskaper! i! miljö! för! att! kunna! arbeta! med!
frågorna?!!
!

Ja,!ytterligare!utbildning!kan!dock!behövas.!

!
Hur!stor!del!av!din! tid! i!projektet!anser!du!att!miljöfrågorna! tar?! (På!ett!ungefär,!
mycket,!lite,!hälften)!
!

Ca!10G15%,!lite.!

!
Vem!har!det!yttersta!ansvaret!i!ett!projekt!gällande!miljö!anser!du?!
!

Byggherren.!!

!
När!var!du!senast!på!en!utbildning!gällande!miljö!i!byggande/förvaltning?!
!

Kortare!utbildning!på!TF!för!ca!2!veckor!sedan,!”Miljöbyggnad”.!

!
Vad! finns! det! för! hinder! inom! byggbranschen! i! strävan! att! uppnå! en! hållbar!
utveckling?!
!

Finns! ibland! inga!alternativ,! för! liten! satsning!på!utveckling! inom!branschen,! ekonomin,!

beställarens!intresse,!brist!på!utbildning.!!
!
På! vilka! sätt! kan/bör! en! kommun!arbeta! för! att! bidra! till! en! hållbar! utveckling!
inom!byggande?!
!

Se!positivt!på!hållbar!utveckling,!är!engagerad,!ställer!krav,!tydliga!direktiv,!är!utbildad.!!!
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När!i!byggprocessen!kom!du!in!i!projektet?!
!

Vid!upprättande!av!bygghandling!och!genomförande.!!
!
Har!det! i!projektet! funnits!något!miljörelaterat! som!krävt!extra!åtgärder?! I! linje!
med!den!miljöstyrning!som!Tekniska!förvaltningen!har.!
!

I! projektet! har! vi! hanterat! sulfidleror! och! beläggning! med! stenkolstjära.! Vi! har! ett!

uppföljningsprogram!för!hantering!av!sulfidleror.!Vi!har!ställt!krav!på!fordon!som!används!

inom! entreprenaden.! Överskottsmassor! från! annan! entreprenad! har! lagts! i! upplag! för!

återanvändande!i!denna!entreprenad.!Berg!inom!entreprenaden!har!nyttjats!som!fyllning!i!

urgrävning.!!
!
Har!arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!varit!en!aktiv!del!
i!projektet!som!engagerat!många!i!projektgruppen?!
!

Ja.!!

!
Hur!följer!ni!upp!arbetet!med!miljöstyrning!i!projektet?!!
!

Punkt! på! dagordning! vid! projekteringsG! och! byggmöten.! För! projektet! har! vi! anlitat!

utomstående!konsult!som!utfört!miljörond!av!entreprenaden.!!

!
Anser! du! att! de! aktörer/konsulter! som!är! inblandade! i! projektet! arbetar! aktivt!
med!miljörelaterade!frågor!och!lyfter!man!fram!dessa!på!möten!på!något!sätt?!
!

Ja,!vid!projekteringsG!och!byggmöten.!

!
Tekniska!Förvaltningens!miljöprogram,!vart!härstammar!den!ifrån?!
!

Är! en! del! av! Agenda! 21! i! Luleå! som! legat! till! grund! för!miljöprogrammet! upprättat! av!

Tekniska!förvaltningen.!!

!
Är! du! väl! insatt! i! Tekniska! Förvaltningens! miljöprograms! innehåll?! Är! det! en!
viktig!del!av!ditt!arbete!i!projekten?!
!

Ja,!miljöprogrammet!används!i!samtliga!upphandlade!projekt.!!!
!
Används!miljöprogrammet!idag!till!sin!fulla!potential?!
!

Ja,!åtminstone!inom!mark.!Hur!det!hanteras!inom!bygg!har!jag!inte!svar!på.!

!
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Vad!ser!du,!från!Tekniska!förvaltningens!sida,!för!hinder!i!ett!hållbart!byggande?!
Är!det!ekonomin,! lagarna,!politiken,!eller!är!det!en!fråga!om!engagemang!och!attityder!
inom!organisationen?!
!

Ekonomin,!engagemang!och!attityder.!

!
Hur!är!engagemanget! i! förvaltningen!gällande!miljöfrågor!och!byggande?!Tänker!
man! på! att! ställa! hårdare! krav! på! byggföretagen,! och! välja! företag! som! satsar! på!
produkter!och!produktionssätt!som!främjar!ett!byggande!med!låg!klimatpåverkan?!
!

För! att! vara! aktuell! att! utföra! markG! och/eller! byggentreprenad! inom! kommunen! ska!

entreprenör! uppvisa! att! den! är! miljöcertifierad! alternativt! har! ett! miljöledningssystem!

som!är!godkänt.!

!

På!fastighetssidan!har!man!utfört!byggnad!som!miljöcertifierats.!Jag!tror!att!det!kommer!

att!bli!mer!vanligt!framöver.!!

!
Hur! kan! Tekniska! Förvaltningen! förbättra/utveckla! sitt! arbete! för! en! hållbar!
utveckling! inom! byggande?! Vad! ser! du! att! Tekniska! förvaltningen! bör! göra!
annorlunda!i!sin!miljöstyrning!i!för!att!kunna!möta!framtidens!problem?!
!

Att!vi!är!utbildade!inom!området,!engagerade,!ställer!krav!har!tydliga!riktlinjer.!

!!!
Finns!det!några!brister!i!hur!Tekniska!förvaltningen!idag!arbetar!med!miljöfrågor!
inom! byggande?! Vad! anser! du! att! Tekniska! förvaltningen! kan! möta! för! hinder! i!
framtiden!i!en!strävan!mot!en!hållbar!utveckling!inom!byggande?!
!
Att!vi!inte!har!en!samlad!syn,!inte!nog!engagerad,!saknar!tydliga!riktlinjer,!utbildning!inte!

tillräcklig.!



!
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BILAGA 5 – Intervju med Cecilia Bergenudd 
!
Projektledare, Tekniska Förvaltningen, Luleå Kommun 

Fallstudieprojekt: Bergvikens vård och omsorgsboende 

Intervju genomförd via mail 2014-02-06 
!
Hur!tolkar!du!hållbar!utveckling!när!det!gäller!byggandet?!!
!
Jag!försöker!tänka!långsiktigt,!välja!material!som!är!bra!ut!driftsynpunkt.!Dvs.!lättstädat,!
hållbart,!hur!det!fungerar!produktionsmässigt!också.!
!
Anser! du,! att! du! har! nödvändiga! kunskaper! i! miljö! för! att! kunna! arbeta! med!
frågorna?!!
!
Nej,!miljö!är!för!komplext.!!
!
Hur!stor!del!av!din! tid! i!projektet!anser!du!att!miljöfrågorna!tar?!(På!ett!ungefär,!
mycket,!lite,!hälften)!!
!
Lite.!!
!
Vem!har!det!yttersta!ansvaret!i!ett!projekt!gällande!miljö!anser!du?!!
!
Byggherren.!
!
När!var!du!senast!på!en!utbildning!gällande!miljö!i!byggande/förvaltning?!
!
Länge!sedan.!
!
Vad! finns! det! för! hinder! inom! byggbranschen! i! strävan! att! uppnå! en! hållbar!
utveckling?!!
!
Billigast!möjligt!är!ett!hinder,!okunskap!ett!annat.!Engagemang!saknas!i!många!fall,!det!är!
för!”luddigt”!och!stort!att!det!är!svårt!att!ta!det!till!sig.!
!
På! vilka! sätt! kan/bör! en! kommun!arbeta! för! att! bidra! till! en! hållbar! utveckling!
inom!byggande?!!
!
Vi! har! projekteringsanvisningar! som! styr! vissa!materialval,! här! kan! vi! givetvis! bli! ännu!
bättre! på! att! styra.! Engagemang! och! efterfrågan,! hitta! andra! utvärderingskriterier! på!
upphandlingar!(inte!bara!priset).!Arbeta!med!målbilder.!
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När!i!byggprocessen!kom!du!in!i!projektet?!!
!
Jag! kom! in! vid! upprättandet! av! förfrågningsunderlaget! för!
totalentreprenad/funktionsentreprenad.!!
!
Har!det! i!projektet! funnits!något!miljörelaterat! som!krävt!extra!åtgärder?! I! linje!
med!den!miljöstyrning!som!Tekniska!förvaltningen!har.!!
!
Mycket!av!arbetet!var!klart!innan!jag!kom!in.!I!en!nybyggnad!är!det!alltid!lättare!än!i!en!
ombyggnad.!
!
Har!arbetet!med!att!uppnå!en!hållbar!utveckling!inom!byggande!varit!en!aktiv!del!
i!projektet!som!engagerat!många!i!projektgruppen?!!
!
Nej.!
!
Hur!följer!ni!upp!arbetet!med!miljöstyrning!i!projektet?!!
!
Vi!har!uppföljning!av!entreprenörernas!kvalitetsL!och!miljöplaner,!byggledaren!har!ansvar!
detta.!
!
Anser! du! att! de! aktörer/konsulter! som!är! inblandade! i! projektet! arbetar! aktivt!
med!miljörelaterade!frågor!och!lyfter!man!fram!dessa!på!möten!på!något!sätt?!
!
Nej,!vi!kan!bli!bättre!på!detta.!Mer!engagerade!:)!
!
Tekniska! Förvaltningens! miljöprogram,! vart! härstammar! den! ifrån?!!
!
Vet!ej,!tyvärr.!
!
Är! du! väl! insatt! i! Tekniska! Förvaltningens! miljöprograms! innehåll?! Är! det! en!
viktig!del!av!ditt!arbete!i!projekten?!!
!
Vårt! miljöprogram! är! allmänt,! det! bifogas! alltid! upphandlingarna.! Vi! ska! som!
projektledare! alltid! beakta! god! miljö! i! våra! projekt.! Det! är! absolut! en! viktig! del! i! vårt!
arbete.!
!
Används!miljöprogrammet!idag!till!sin!fulla!potential?!
!
Nej,!vi!kan!bättra!oss!här.!
!
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Vad!ser!du,!från!Tekniska!förvaltningens!sida,!för!hinder!i!ett!hållbart!byggande?!
Är!det!ekonomin,! lagarna,!politiken,!eller!är!det!en!fråga!om!engagemang!och!attityder!
inom!organisationen?!
!
Engagemang!och!attityder!tycker!jag.!
!
Hur!är!engagemanget! i! förvaltningen!gällande!miljöfrågor!och!byggande?!Tänker!
man! på! att! ställa! hårdare! krav! på! byggföretagen,! och! välja! företag! som! satsar! på!
produkter!och!produktionssätt!som!främjar!ett!byggande!med!låg!klimatpåverkan?!!
!
Vi!ställer!redan!krav!i!våra!upphandlingar!gällande!miljöL!och!kvalitetsarbeten.!
!
Hur! kan! Tekniska! Förvaltningen! förbättra/utveckla! sitt! arbete! för! en! hållbar!
utveckling! inom! byggande?! Vad! ser! du! att! Tekniska! förvaltningen! bör! göra!
annorlunda!i!sin!miljöstyrning!i!för!att!kunna!möta!framtidens!problem?!!!
!
Mer!engagemang!kanske,!lagom!nivå!för!att!det!ska!bli!konkret.!
!
Finns!det!några!brister!i!hur!Tekniska!förvaltningen!idag!arbetar!med!miljöfrågor!
inom! byggande?! Vad! anser! du! att! Tekniska! förvaltningen! kan! möta! för! hinder! i!
framtiden!i!en!strävan!mot!en!hållbar!utveckling!inom!byggande?!!
!
Jag!tycker!vi!är!på!god!väg,!men!vi!kan!givetvis!bli!bättre.!!
!



!
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BILAGA 6 – Intervju med Carin Forsberg 
!
Miljökontrollant, MPL Miljöprojektledaren AB 

Fallstudieprojekt: Gäddviks vattenverk 

Intervju genomförd via mail 2014-03-06 
!
Kan$ du$ beskriva$ din$ arbetsroll$ som$ miljökontrollant?$ Vilken$ roll$ har$ du$ i$ ett$
byggprojekt?$Vad$är$dina$ansvarsområden/arbetsuppgifter?$$
$
Min$roll$är$som$stöd$till$projektledaren$och$eller$projektledningen$m.a.p.$miljö.$I$den$rollen$
ingår$att$följa$upp$miljöfrågorna$i$byggskedet.$Kontroller$av$entreprenörernas$miljöplaner$
alt.$ projektplaner.$ Kontrollen$ har$mest$ skett$ som$ yttrekontroll$ av$ arbetsområdet.$ Följer$
man$ordningsreglerna$m.a.p.$miljö$t.ex.$parkeringen$av$bilar,$takning$av$arbetsfordon$och$
handredskap,$förvaring$kemiska$produkter$etc.$$
$
Har$du$gått$någon$särskild$utbildning$för$att$bli$miljökontrollant?$$
$
Jag$ har$ ingen$ speciell$ utbildning$ för$ miljökontroller.$ Min$ bakgrund$ är$ civilingenjör$
samhällsbyggnadsteknik$med$inriktning$mot$teknisk$miljövård.$Har$även$utbildning$inom$
miljörevision$och$har$deltagit$som$miljörevisor$vid$revisioner.$Utöver$det$så$har$jag$15$år$
erfarenhet$av$miljöfrågor$i$byggG$och$anläggningsbranschen.$
$
När$var$du$senast$på$en$utbildning$gällande$miljö$i$byggande/förvaltning?$(Internt!
eller!externt)$
$
Under$ 2012$ har$ jag$ gått$ utbildning$ i$ miljöbyggnad.$ Jag$ är$ certifierad$ i$ miljöbyggnad.$
Under$2013$har$jag$gått$Trafikverkets$kemikalieutbildning.$
$
När$ under$ byggprojektets$ gång$ är$ det$ särskilt$ viktigt$ att$ arbeta$ aktivt$ med$
miljöfrågor?$$
$
Man$ behöver$ arbeta$med$miljöfrågorna$ i$ hela$ processen.$ Det$ är$ viktigt$ att$ komma$ rätt$
från$början$dvs.$i$planeringsskedet.$Har$man$planerat$för$miljö$får$man$med$rätt$krav$vid$
upphandling$ av$ projektör.$ Uppföljning$ av$ kraven$ under$ projekteringen$ så$ att$ man$
inarbetar$ miljöåtgärder,$ väljer$ miljövänliga$ material$ och$ varor$ samt$ att$ projektören$
inarbetar$ miljökrav$ vidare$ till$ bygghandlingen.$ Uppföljning$ i$ byggskedet$ att$
entreprenören$beaktar$miljökraven.$Viktigaste$skedet$är$vid$produktion.$Det$spelar$inte$så$
stor$roll$att$man$har$projekterat$miljöriktigt$om$man$sedan$i$byggskedet$inte$utför$det$som$
man$tänkt.$
!
!
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Vem$har$det$yttersta$ansvaret$i$ett$projekt$gällande$miljö$anser$du?$$
$
Både$ byggherren$ och$ entreprenören$ är$ verksamhetsutövare.$ För$ byggherren$ är$ det$
projektledaren$tillsammans$med$projektledningen$som$har$miljöansvaret.$
$
Hur$tolkar$du$hållbar$utveckling$när$det$gäller$byggandet?$$
$
Det$viktiga$är$att$man$ser$helhetsperspektivet.$Att$man$bygger$energieffektivt,$väljer$bra$
miljöval$ vid$ val$ av$ varor,$ material$ och$ kemiska$ produkter.$ Sedan$ är$ det$ även$ viktigt$ i$
brukar$ skedet$ samt$ vid$ drift$ att$ man$ följer$ upp$ energianvändningen$ och$ ser$ över$ och$
optimerar$värmetillförsel$kontra$ventilation.$
$
Vad$ finns$ det$ för$ hinder$ inom$ byggbranschen$ i$ strävan$ att$ uppnå$ en$ hållbar$
utveckling$ inom$byggande?$Är!det!ekonomin,! lagarna,!politiken,!eller!är!det!en!fråga!
om!engagemang!och!attityder!inom!organisationen?$
$
Vet$inte.$Spontat$är$det$alla$delar.$Politiken$styr$med$lagar,$mål,$krav.$Samtidigt$ska$det$gå$
snabbt$och$ inte$kosta$ för$mycket.$Här$ finns$det$en$utredning$som$säger$att$det$ ställs$ för$
mycket$ krav$ som$gör$att$ byggena$blir$ för$dyra.$Här$ ser$man$ inte$ till$ helheten$ livscykeln$
utan$bara$till$byggkostnaden$verkar$det$som.$
$
Visst$ är$ engagemang$ och$ attityder$ viktiga$ har$man$ inte$ en$ organisation$ som$ tycker$ att$
miljö$och$miljöfrågor$är$viktiga$så$hjälper$det$inte$hur$mycket$politiska$mål$man$har.$
$
Vad$ är$ kommunens$ roll$ (eller$ en$ organisation$ inom$ kommunen$ som$ Tekniska$
förvaltningen)$i$arbetet$mot$en$hållbar$utveckling$inom$byggande?$$
$
Kommunen$ska$givetvis$vara$en$del$i$det$arbetet.$
$
LkTf:s$roll$är$att$verkställa$den$politiska$ledningens$beslut.$För$att$göra$det$behöver$man$
implementera$begreppet$hållbar$utveckling.$Varför$ska$man$arbeta$med$det?$Förståelsen$
för$nyttan$av$det$måste$ledningen$implementera$i$hela$organisationen.$Sedan$är$det$viktigt$
att$man$hittar$enkla$arbetssätt$för$att$få$in$det$i$deras$arbetssätt.$!
$
När$i$processen$kom$du$in$i$projektet?$När$lämnade$du$projektet?$$
$
Jag$ har$ kommit$ in$ i$ slutet$ av$ projekteringsskedet.$ Gjorde$ ett$ projektanpassat$
miljöprogram.$Tyvärr$är$inte$allt$i$det$programmet$följt$upp.$Det$som$borde$vara$gjort$och$
kontrollerat$i$projekteringsskedet$har$jag$inte$haft$möjlighet$att$kontrollera.$
$
Eftersom$att$projektet$inte$är$avslutat$ännu$så$är$jag$fortfarande$kvar$i$projektet.$
$
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Har$ det$ i$ projektet$ funnits$ något$miljörelaterat$ som$ krävt$ särskilda$ åtgärder?$ I!
linje!med!den!miljöstyrning!som!Tekniska!förvaltningen!har.!$
!
Ja,$det$har$bl.a.$förekommit$läckage$av$hydraulolja.$Sedan$har$man$haft$dialog$om$val$av$
olika$kemiska$produkter$bl.a.$sprängämnen.$
!
Hur$har$arbetet$med$miljöfrågor$(som!nämnts!i!den!tidigare!frågan)$i$projektet$följts$
upp?$$
!
Eftersom$det$rörde$sig$om$oljeutsläpp.$Ett$lite$större$så$blev$räddningstjänsten$inkopplad$
vid$ det.$ Både$ för$ det$ stora$ och$ även$ det$ mindre$ har$ entreprenören$ redovisat$
avvikelserapport$ med$ uppgift$ om$ hur$ avfallet$ omhändertagits.$ Verifikat$ på$
borttransporterat$farligt$avfall$har$lämnats.$
!
Har$miljöfrågor$ varit$ något$ som$man$ arbetat$med$ aktivt$ under$ projektets$ gång$
och$har$det$varit$en$stående$punkt$på$möten?$$
$
Ja.$ Det$ här$ projektet$ är$ speciellt$ eftersom$ det$ är$ nybyggnation$ av$ ett$ vattenverk$ och$
byggnationen$sker$ovanpå$vattentäkten.$Det$innebär$att$man$måste$ha$fokus$på$miljö$och$
på$ att$ det$ ska$ vara$ livsmedelsgodkänt.!
$
Är$ du$ väl$ insatt$ i$ Tekniska$ Förvaltningens$ miljöprograms$ innehåll?$ Är$ det$ en$
viktig$del$av$ditt$arbete$i$projektet?$$
$
Ja,$ jag$är$insatt$i$miljöprogrammet.$Jag$har$varit$med$och$tagit$fram$den$första$utgåvan.$
För$Gäddviks$vattenverk$är$det$framtaget$ett$projektspecifikt$miljöprogram.$
$
Tror$du$att$miljöprogrammet$idag$används$till$sin$fulla$potential?$
$
Nej,$programmet$ligger$som$en$övrig$handling$och$är$daterat$2006.$Bara$signalen$att$det$
är$ framtaget$ för$ 8$ år$ sedan$ gör$ att$ ingen$ läser$ det.$ Det$ är$ inte$ heller$ någon$ direkt$
uppföljning$av$det.$$
$
Hur$ kan$ Tekniska$ Förvaltningen$ förbättra/utveckla$ sitt$ arbete$ för$ en$ hållbar$
utveckling$ inom$ byggande?! Vad! ser! du! att! Tekniska! förvaltningen! bör! göra!
annorlunda!i!sin!miljöstyrning!i!för!att!kunna!möta!framtidens!problem?!!!
!
Se$tidigare$svar$om$kommunens$roll.$Organisationen$måste$förstå$nyttan$och$innebörden$
av$ hållbarhetsarbete.$ Sedan$måste$man$ finna$ ett$ bra$ och$ enkelt$ arbetssätt$ att$ inarbeta$
hållbarhetsG$och$eller$miljöfrågor.$
!
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Finns$det$några$brister$i$hur$Tekniska$förvaltningen$idag$arbetar$med$miljöfrågor$
inom$ byggande?! Vad! anser! du! att! Tekniska! förvaltningen! kan! möta! för! hinder! i!
framtiden!i!en!strävan!mot!en!hållbar!utveckling!inom!byggande?!!
$
Informerar$man$ väl$ och$ visar$på$ ett$ engagemang$ så$ tror$ jag$ inte$att$ det$ behöver$bli$ så$
stort$ problem.$Många$ av$ de$ större$ byggföretagen$ som$ Skanska,$ NCC$ och$ PEAB$ arbetar$
redan$ idag$aktivt$med$hållbarhetsfrågor.$Brister$ finns$det.$Tyvärr$är$ jag$ inte$ tillräckligt$
insatt$i$hur$det$fungerar$i$övriga$projekt$än$de$jag$varit$involverade$i.$
$
Hur$är$engagemanget$ i$ förvaltningen$gällande$miljöfrågor$och$byggande?!Tänker!
man! på! att! ställa! hårdare! krav! på! byggföretagen,! och! välja! företag! som! satsar! på!
produkter!och!produktionssätt!som!främjar!ett!byggande!med!låg!klimatpåverkan?!!
!
F.n.$ tror$ jag$ att$ man$ inte$ ställer$ några$ större$ miljökrav$ som$ ska$ vara$ uppfyllda$ vid$
upphandlingar.$ Det$ innebär$ att$ man$ inte$ premierar$ det$ vid$ upphandlingen.$
Miljöprogrammet$finns$med.$Hur$det$följs$upp$är$jag$inte$insatt$i.$
!
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BILAGA 7 – Intervju med Lenita Ericson 
!
Ordförande, Tekniska nämnden, Luleå kommun 

Intervju genomförd muntligt 2014-01-23 
!
Vad$är$Tekniska$nämndens$uppgift?!!
!
Kommunfullmäktige!är!ju!det!högsta!beslutande!organet!i!en!kommun.!I!stora!kommuner,!
eller! egentligen! i! alla!kommuner,! så!ger!man!uppdrag! till! olika!nämnder!att! sköta!vissa!
saker.!En!kommunstyrelse!måste!det!alltid! finnas!enligt!kommunallagen.! I! riktigt,! riktigt!
små! kommuner! så! sköter! kommunstyrelsen! det!mesta,!men! ju! större! kommuner! ju!mer!
måste!man!ha!andra!politiska!organ!som!tar!beslut! i!vissa! frågor,! för! fullmäktige!hinner!
inte!och!kan! inte! ta!beslut! i!alla! frågor.! Så!då!ger!man! så!kallade! reglementen! till! olika!
nämnder.! I!Luleå!har!vi! ju!då!BarnC!och!utbildningsnämnden!som!sköter!skolfrågor,! som!
tar!beslut!om!det!som!är!på!politisk!nivå.!Sen!har!vi!Socialnämnden!och!Tekniska!nämnden!
som!är!de!tre!största.!!
!
Tekniska! nämnden! har! fått! i! uppgift,! av! kommunfullmäktige,! att! ansvara! för! gator! och!
trafik,!alla!parker,!och!egentligen!det!som!du!vet!är!Tekniska!förvaltningens!verksamhet,!
det!är!Tekniska!nämnden!som!faktiskt!ansvarar!över!det.!Om!du!tänker!som!ett!bolag,!det!
är!inte!riktigt!jämförbart,!men!ett!bolag!som!har!en!VD!och!en!styrelse,!så!representerar!vi!
i!nämnden!ägarna,!dvs.!Luleåborna.!!
!
Så$ni$styr$vad$Tekniska$förvaltningen$arbetar$med?$$
!
Absolut,!vi!styr!och!sätter!mål!för!verksamheten.!Då!har!vi!så!kallade!balanserade!styrkort!
som!vi! jobbar!med!och! sätter!mål! i! årsvis.! Så!hela!kommunen!har! sin!översiktsplan,!och!
sätter!vissa!policydokument,!miljöplan!tillexempel,!som!är!kommunövergripande!och!som!
alla!nämnder!ska!jobba!efter.!Men!vi!styr!ned!till!en!viss!nivå,!vi!går!inte!in!i!detaljer.!Men!
det!finns!ett!reglemente,!du!kan!ta!fram!det!och!titta,!och!det!finns!en!delegationsordning!
som!kan!vara!ett!bra!sätt!att!se!det!på!också.!!
!
I! maj! 2013! så! antog! Luleå! kommun! en! ny! översiktsplan,! i! sex! olika! program,! som!
tillsammans!bildar!Luleå!kommuns!översiktsplan.!I!den!ska!då!miljöplanen!på!något!sätt!
inrymmas! och! hanteras.! Men! nu! tror! jag! att! man! håller! på! och! tittar! på! om! det! är!
tillräckligt!eller!om!vi!faktiskt!måste!ha!en!egen!miljöplan,!men!jag!vet!inte!riktigt!statusen!
på!det.!!
!
Tekniska$förvaltningens$miljöprogram,$är$det$ni$som$har$bestämt$vad$som$ska$stå$
i$den$eller$är$det$förvaltningen$själva?$$
$
Jag!vet!inte,!jag!måste!nästan!se!programmet!först.!Har!du!det?!!
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Ja,$jag$har$det$med$mig.$$
$
För!jag!har!ju!varit!ordförande!i!tre!år,!så!det!kan!ju!vara!någonting!som!togs!fram!för!fem!
år!sedan,!då!har! inte! jag!riktigt!koll!på!det.!Nej,!det!här!är!nog!något!som!de!själva!har!
bestämt.!Den!här!tror!jag!inte!är!politiskt!antagen.!!
!
Vad$ är$ Luleå$ kommun$med$ i$ för$ samarbeten,$ organisationer$ och$ nätverk?$ Som$
Sveriges$Eko$Kommuner,$Aalborgåtagandena$och$ByggaGboGdialogen.$!
!
Vi! är! med! i! något! som! kallas! Sveriges! Ekokommuner,! jag! vet! inte! om! det! är! något!
regionalt,!för!Norrbotten,!eller!om!det!är!på!nationell!nivå.!Men!Sveriges!Ekokommuner!är!
vi!med!i.!Det!finns!en!motion!som!hanterades!i!fullmäktige!för!inte!så!länge!sedan,!tror!att!
det!var!2013,!som!beskriver!jättebra!om!du!vill!titta!på!den.!För!då!var!det!en!motion!då!
man!tyckte!att!Luleå!kommun!skulle! ingå!i!Klimatkommunerna.!Då!tror! jag!att!det! finns!
ett!långt!svar!till!varför!vi!inte!valde!att!gå!med!i!det.!Det!kan!vara!intressant!för!dig!att!
kika! på,! för! där! ser! du! hur! man! har! ställt! sig! nu! och! varför! vi! tycker! att! Sveriges!
Ekokommuner!är!tillräckligt.!Men!jag!tycker!att!vi!kan!göra!ännu!mer!på!det!här!området.!!
$
Hur$tolkar$du$hållbar$utveckling$när$det$gäller$byggandet?$$
$
Så!som!hållbar!utveckling!definieras! i!Luleå!kommun!har!nog! fastnat!ganska!mycket! för!
mig.!Det!är! ju!de!att!det!bygger!på!tre!olika!perspektiv;!socialt,!ekonomiskt!och!miljö.!Så!
det!finns!mycket!där,!oavsett!vad!man!pratar!om!så!är!det!de!tre!perspektiven.!Det!beror!
det!på!om!vi!pratar!stadsbyggande!eller!att!bygga!ett!hus.!Så!det!beror!på!byggande!på!
vilket!sätt?!!
!
Jag$menar$att$bygga$ett$hus,$ett$objekt.$$
$
Men! då! tänker! jag! på! till! exempel! energi,! hur! ska! vi! bygga! så! att! vi! får! så! låga!
energikostnader!och!så!låg!energiförbrukning!som!möjligt?!Hur!bygger!vi!energieffektivt?!
Men! också! hur! bygger! vi,! och! då! beror! det! också! på! om! det! är! en! skola! eller! en! arena,!
utifrån!ett!socialt!perspektiv,!möts!människor!här?!Miljö!kan!också!handla!om!vad!det!är!
för! typ! av! isolering,! vart! tillverkas! produkten! som! man! köper,! alltså! val! av! själva!
materialet! man! använder.! Använder! man! material! som! inte! är! fossilfritt! och! inte!
förnyelsebart?!Tillexempel.!!
!
Jag! tror! att! vi! är! ganska! bra! på! att! tänka! energieffektivt,! vi! vet! hur! vi! ser! till! att!
energiförbrukningen!är!låg,!men!vi!har!kanske!en!bit!kvar!att!göra!när!det!gäller!att!tänka!
på!hela!livscykeln!och!allt!som!finns!i!huset!på!något!sätt.!!
!
!
!
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När$man$vill$uppnå$en$hållbar$utveckling,$är$det$en$livsstilsfråga$eller$ett$politiskt$
fråga?!!
!
Vilken!intressant!fråga!!Jag!tror!att!det!är!både!och.!Jag!tror!att!det!är!både!en!så!pass!stor!
fråga! som!handlar!om!någon! form!av!paradigmskifte! i! vad!alla!människor! tänker!kring!
hållbarhet.!Bara!en! sådan!enkel! sak,!att!man! inte! får! röka!på!restauranger.! Jag! tror!att!
många,! inklusive! rökare,! tycker! att! det! skulle! vara! helt! otänkbart! att! tända! en! cigarett!
idag!inne!på!en!restaurang,!medan!det!var!helt!naturligt!för,!inte!vet!jag,!tio!år!sen,!innan!
förbudet!kom.!Och! jag! tror!att!det! fungerar!på! samma!sätt,! fast! lite! trögare!då,!när!det!
gäller!hållbarhet.!Förändringen!gällande!rökning!hade!ju!inte!skett!utan!det!här!förbudet,!
så!att!det!hänger!ihop!och!det!är!nog!både!och.!!
!
För$jag$har$läst$ganska$mycket$om$det.$Politik$handlar$ju$mycket$om$frihet$och$att$
man$ska$ha$rätt$att$välja,$men$det$kanske$är$så$att$vi$behöver$gränser?$$
!
Absolut.!Politik,!det!är!ju!också!värderingar!och!där!finns!det!ju!olika!sorters!politik.!Olika!
partier!som!står!för!olika!sorters!politik.!En!del!kanske!pratar!om!och!bejakar!mer!frihet,!
och!just!kanske!specifikt!valfrihet,! individens!egna!val.!De!som!propagerar!för!det!tror! ju!
verkligen!att!det!är!så!det!blir!ett!bra!samhälle.!!
!
Sedan!så!finns!det!de!som!menar!att! i!ett!bra!samhälle,!då!behöver!vi!också!titta!mer!på!
strukturer! och! att! vi! behöver! begränsa! eller! reglera! vissa! saker.! För! att! om! det! bara!
hänger!på!var!och!ens!egen!valfrihet!så!är!det!inte!så!lätt!att!fatta!de!kloka!besluten!och!
att!alltid!kunna!se!helheten.!Så!det!där!är!lite!olika!mellan!partier.!!
$
Vad$ställs$Luleå$inför$för$utmaningar$som$beror$av$vårt$kalla$klimat?$Kräver$det$
mer$av$Luleå$kommun$i$jämförelse$med$andra$kommuner?!!
!
Delvis,!men!det!kan!vara!ganska!kallt!i!Stockholm!också!tillexempel.!Jag!tror!man!behöver!
tänka! energieffektivt! oavsett! vart.! Om! man! ser! till! husbyggande,! så! är! nog!
energiparametern! av! hållbarhet! så! måste! vi! här! uppe! göra! lite! mer,! men! för! de! andra!
parametrarna!är!det!nog!väldigt!lika.!Eftersom!vi!har!det!kallare!kanske!vi!får!isolera!mer.!!
!
Utmaningsmässigt! så! står! nog! alla! inför! liknande! utmaningar.! Jag! ser! det! mer! som! en!
möjlighet! också,! att! vi! kan! bli! riktigt! bra! på! att! hantera! energieffektivitet.! Jag! ser! det!
egentligen!inte!som!ett!problem,!eller!en!utmaning.!För!det!finns!ju!enligt!min!bild,!jag!är!ju!
då!beteendevetare,! inte!arkitekt!eller! ingenjör,!men!så!mycket!har! jag! ju! förstått!att!det!
finns!ju!lösningar,!så!det!är!ju!inte!svårt!att!bygga!här!egentligen.!Så!det!ser!jag!mer!som!
en!unik!sellingCpoint.!!!
!
!
!
!
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Hur$är$engagemanget$i$förvaltningen$gällande$miljöfrågor$och$byggande?!!
!
Det!kanske!är!lite!svårt!för!mig!att!svara!på,!men!jag!skulle!vilja!säga!lite!löst!att!jag!tror!
att! det! speglar! samhället! i! stort,! att! det! varierar.! En! del! känner! nog! ett! jättestort!
engagemang! och! har! väldigt! hög! kunskap.! Medan,! beroende! på! var! man! jobbar! på!
Tekniska!förvaltningen,! för!det!är! ju!en!väldigt!bred!förvaltning,!så! i!sitt!vardagliga!jobb!
hanterar!man!inte!sådana!frågor.!!
!
Hur$ tänker$ förvaltningen$ när$ de$ ska$ handla$ upp$ entreprenader,$ tänker$man$på$
vad$ det$ är$ för$ företag,$ lite$ som$ det$ här$ med$ material$ val?$ Eller$ väljer$ man$ att$
arbeta$med$de$som$man$alltid$arbetat$med?$$
$
Min!bild!är!att!man!när!man!ska!upphandla,!finns!det!ju!de!här!miljökraven!som!följer!med!
i!varenda!upphandling!och!de!är!ju!rätt!höga.!Däremot!så!tror!jag!att!man!inte!alltid!följer!
upp!det!ordentligt.!För!att!följa!upp!varenda!punkt!i!de!här!upphandlingskraven!krävs!det!
mycket!resurser!till!det.!!
!
Sen! tror! jag!också,!eller!min!bild!är,! jag!har! ingen! fakta! för!det!här,!att!det! finns!någon!
slags!föreställning!om!att!vi! inte!kan!ställa!och!att!det!är!svårt!att!ställa!miljökrav.!Eller!
att!vi!inte!får!ställa!krav!på!grund!av!LOU.!Men!jag!är!rätt!övertygad!om!att!det!finns!ett!
större!utrymme!än!vad!man!gör!idag!och!tror!att!man!kan!göra!idag.!Men!det!här!är!som!
sagt!bara!min!bild,!verkligen!bara!på!ytan.!!
!
Där!kommer!ju!politiken!in!också,!att!politiken!måste!bli!bättre!på!att!sätta!upp!mål!så!att!
man!jobbar!mer!i!den!riktningen.!Jag!upplever!att!även!politiskt!finns!det!en!lite!rädsla!att!
sätta!för!höga!krav!på!miljömålen,!hämmar!vi!då!en!tillväxt?!Blir!det!tillväxt!ofrämjande?!
Innebär!det!att!vi!får!jättemycket!högre!kostnader?!Då!blir!man!ju!orolig!för!det,!för!vi!vill!
ju! sätta!pengar!på! vård!och!omsorg,! på! skolan!och! till! lärare!och! sådana! saker,! inte!på!
jättehöga!kostnader,!i!förhållande!till!hur!det!är.!!
!
Ja,$jag$har$faktiskt$en$fråga$kring$det$här.$Människor$är$mer$angelägna$om$att$lösa$
ett$problem$när$det$är$akut,$och$då$kan$man$lägga$ned$resurser$och$tid$på$att$lösa$
det.$Men$det$ är$ svårare$ att$ få$ det$ engagemanget$ när$ det$ är$ något$ som$dels$ inte$
riktigt$har$hänt$än,$som$man$inte$riktigt$kan$ta$på$och$då$tänker$man$att$man$inte$
vill$lägga$pengar$på$det$just$nu,$utan$att$man$hellre$vill$lägga$de$pengarna$på$något$
annat$som$händer$nu.$Tror$du$att$det$är$så?$Att$detta$leder$till$att$man$inte$ställer$
högre$krav$för$att$det$kommer$hämma$den$ekonomiska$tillväxten?$$
$
Om!det!är!samma!sak,!det!vet!jag!inte.!Men!att!det!blir!viktigt!att!tala!om!vart!vi!ska!och!ha!
mål!för!20!år!framåt.!Ju!mer!vi!lägger!fokus!på!att!beskriva!de!målen,!på!ett!konkret!och!
tydligt!sätt,!ju!lättare!blir!det!att!ta!de!rätta!besluten!och!också!att!jobba!långsiktigt.!!
!
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Nu!har!vi!det!här!i!Luleå!och!det!har!vi!inte!alltid!haft!lika!tydligt.!Jag!kan!inte!säga!hur!det!
har! varit,! men! rent! logiskt! så! tänker! jag! att! det! är! nog! lättare! att! hamna! i! en! lite!
brandsläckarCposition;! man! tycker! inte! att! man! har! tid! att! sätta! sig! ned! och! jobba!
långsiktigt! och! problemet! är! att! det! blir! ett! moment! 22.! Eftersom!man! inte! har! jobbat!
långsiktigt!så!hamnar!man!i!brandsläckarCpositionen.!Jag!tror!att!det!kan!ha!varit!så,!men!
jag!har!inte!fakta!för!det.!Men!jag!känner!definitivt!att!vi!i!alla!fall!är!på!väg!till!någonting!
annat!och!jobbar!mer!långsiktigt!idag.!!
!
Vad$ser$du$för$hinder$som$man$möter$som$kommun$när$det$gäller$att$uppnå$ett$
hållbart$ byggande?!Är$det$ ekonomin,$ lagarna$ eller$ är$ det$ kanske$ engagemanget$
hos$de$som$arbetar$med$detta?!!
!
Jag!tror!att!allt!det!där!samvarierar!och!byggbranschen.!Låt!säga!att!vi!skulle!sätta!upp!
jättetydliga!miljömål,!vi!märker!att!nu!börjar!det!faktiskt!komma!en!opinion!där!ute!att!vi!
ska! jobba!miljösmart! och! så! kan! inte! branschen! leverera.! Det! krävs! att! de! som! bygger,!
alltså!byggbranschen,!har!metoder!och! jobbar!mot!samma!mål,!och!att!politiken!gör!det!
och! att! det! finns! en! opinion! för! det.! Också! att! de! som! är! anställda,! som! här! på!
förvaltningen!tillexempel,!också!drivs!av!det!engagemanget.!Allt!det!där!behövs.!!!
!
För$jag$läste$att$i$Sverige$finns$det$färdiga$detaljplaner$för$47000$lägenheter,$eller$
något$sådant,$men$de$byggs$inte.$$
!
Precis.!Där!kan!jag!känna!ibland!också!att,!det!kanske!är!så!i!andra!kommuner!också,!men!
att!i!Luleå!så!är!man!arg!på!kommunen!för!att!det!byggs!för!lite.!Men!just!nu!sprutar!det!ju!
bara! ut! detaljplaner.!Men! å! andra! sidan,! så! tycker! jag! ändå! att!man! får! ta! ett! politiskt!
ansvar.! Det! är!många! kommuner,! ja! dels! på! nationell! nivå,! regeringsnivå,!men! även! på!
kommunalnivå,!som!äger!allmännyttiga!bostadsföretag.!Vi!i!Luleå!har!ju!Lulebo,!som!alla!i!
Luleå!äger! tillsammans.!Där!har! vi! inte! tidigare! varit! tillräckligt! tillväxtorienterade!och!
gett!tydliga!direktiv!till!Lulebo,!att!nu!får!ni!ta!och!bygga,!men!nu!har!vi!gjort!det.!Nu!har!
de!ett! tydligt!direktiv!att!de! ska!bygga,!1000!bostäder! fram!till!2020,!eller!något! sådant!
och!det!är!viktigt.!!
!
Hur$ kan$ Tekniska$ förvaltningen$ förbättra/utveckla$ sitt$ arbete$ för$ en$ hållbar$
utveckling$inom$byggande?!!
!
Dels! kan! nämnden! bli! bättre! på! att! sätta! mål! på! området.! Sen! är! det! nog! en! fråga!
framförallt!de!själva!ska!ställa!sig,!det!är!svårt!för!mig!att!svara!på.!En!hjälp!skulle!kunna!
vara!att!de! får! tydliga!mål! för!vad!är!det!är!vi! ska!uppnå.!Om!det!är!så!att!man! just!nu!
känner!sig!rätt!nöjd!och!tycker!att!man!jobbar!på!rätt!bra,!då!är!ju!inte!de!en!drivkraft!till!
någon!utveckling!eller!förändring.!Så!första!insikten!måste!ju!vara!att!’vi!är!inte!tillräckligt!
bra’.!Sedan!måste!man!fundera!på,!’hur!vill!vi!att!det!ska!vara!istället?’!Efter!det!får!man!
fundera!på!hur,!men!det!kommer!ganska!långt!senare.!!
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Det$här$kanske$också$blir$svårt$för$dig$att$svara$på$men,$finns$det$några$brister$i$
hur$Tekniska$förvaltningen$idag$arbetar$med$miljöfrågor$inom$byggande?!!
!
Ja,!det!är!ju!jättesvårt!för!mig!att!svara!på.!Det!viktiga!där,!som!politiker,!är!att!sätta!de!
här!målen!och!sen!säkerställa!att!det!finns!en!intern!kontroll.!Att!det!finns!ett!arbetssätt,!
för!att!nå!målet.!Också!att!det! finns!en! internkontroll! som!kontrollerar!att!man!gör!som!
man! har! tänkt.! Så! målen! och! den! interna! kontrollen,! men! själva! hurCfrågan! de! äger!
förvaltningen!själva.!Det!är!egentligen!förvaltningschefens!ansvar!att!se!till!det,!för!han!får!
då!uppdraget!att!se!till!att!de!här!målen!uppfylls!och!se!till!att!det!kontrolleras.!Så!det!är!
svårt!att!svara!på,!och!det!kanske!inte!är!de!politiken!ska!vara!kunnig!på.!!
!
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BILAGA 8 – Intervju med AnneLie Granljung 
 
Planchef, Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun 

Intervju genomförd muntligt 2014-01-31 
 
Hur$tolkar$du$hållbar$utveckling$när$det$gäller$byggandet?$$
!
När$man$ pratar$ om$hållbarhet$ så$ pratar$man$ ju$ om$de$ tre$ benen;$ ekonomi,$ socialt$ och$
ekologiskt.$ Så$ det$ är$ väl$ de$ hållbar$ utveckling$ bygger$ på,$ sedan$ så$ är$ det$ måste$ dessa$
tillämpas.$Man$måste$ hela$ tiden$ ha$med$ de$ tre$ aspekterna,$ ibland$ förekommer$ det$ fyra$
aspekter,$men$det$är$de$där$tre$som$är$grunden.$$
!
Ett$ av$ Regeringens$ mål$ för$ byggandet$ i$ Sverige$ är$ att$ det$ ska$ finnas$ effektiva$
regelverk$i$bygg>$och$fastighetssektorn.$Har$vi$effektiva$regelverk$inom$bygg>$och$
fastighetssektorn$ idag?$ Exempelvis$ så$ skulle$ ju$ den$ nya$ PBL$ förenkla$ och$
förtydliga.$$
!
Utifrån$mitt$perspektiv,$som$enbart$handlar$om$planering;$översiktsB$och$detaljplanering,$
så$ har$man$ ju$ börjat$med$miljöbedömningar$ och$ lyfta$miljöaspekterna$ tidigare$ i$ planer$
och$program.$Så$det$har$ju$lyckats,$men$det$var$redan$innan$nya$PBL$som$det$kom$in,$på$så$
sätt$har$det$skärpts$mot$vad$som$var$förut.$$
!
Hur$lyckas$man$med$att$uppnå$en$hållbar$utveckling?$Är$det$en$livsstilsfråga$eller$
ett$politiskt$ansvar?!!
!
Det$är$ju$jättemånga$aktörer$som$är$inblandade$i$detta.$Vi$har$ju$dels$våra$politiker$som$
ska$ sätta$ upp$ våra$mål,$ sedan$ så$ har$ vi$ oss$ som$ kommunen$ som$ ska$ säkra$ för$ ett$ bra$
samhälle$och$sedan$har$vi$aktörerna$som$då$är$privata$företag.$Det$är$något$man$måste$
göra$tillsammans,$alla$måste$ ju$vilja$åt$samma$håll.$Det$är$ inte$en$enskilds$ fråga,$det$är$
inte$ bara$ en$ politiker$ fråga$ utan$ alla$måste$ jobba$med$ samma$ fråga.$ Det$ tycker$ jag$ är$
viktigt.$$
!
På$ vilka$ sätt$ kan/bör$ en$ kommun$arbeta$ för$ att$ bidra$ till$ en$ hållbar$ utveckling$
inom$byggande?$$
!
Kommunen$kan$ju$med$översiktsplanen$vara$tydlig$om$vilka$ambitioner$som$finns$och$hur$
man$ vill$ att$man$ ska$ växa$ eller$ om$man$ ska$ växa.$ Där$ är$ ju$ grunden$ i$ hur$man$ ser$ på$
frågor$ som$ förtätning,$ kollektivtrafik$ och$ markens$ nyttjande.$ I$ dessa$ frågor$ är$
översiktsplanen$ett$väldigt$bra$dokument$att$falla$tillbaka$på.$När$man$gör$avsteg$så$vet$
man$ändå$vad$är$vår$samlade$syn$är$på$hur$vi$ska$utvecklas.$$
!
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Vad$ställs$Luleå$inför$för$utmaningar$som$beror$av$vårt$kalla$klimat?$Kräver$det$
mer$av$Luleå$kommun$i$jämförelse$med$andra$kommuner$i$södra$Sverige?!!
!
Vi$har$ju$snön,$den$är$en$fin$faktor$och$det$gäller$att$verkligen$ta$hand$om$den$också.$Det$
finns$ju$väldigt$mycket$kring$arkitektur$som$man$kan$jobba$med$snö$och$snöröjning,$och$
hela$den$årstiden.$En$personlig$reflektion$nu$när$vi$inte$har$haft$snö$och$haft$isen$istället,$
de$man$ändå$ser$är$att$om$vi$har$en$global$uppvärmning$så$kommer$vi$ha$mindre$snö$och$
mer$ vatten,$ och$ mer$ is.$ Det$ är$ riskfyllt$ och$ de$ var$ många$ lårbensbrott$ under$ den$ här$
perioden.$ Det$ är$ också$ en$ faktor$ som$ vi$ måste$ jobba$ med$ mer.$ Sen$ har$ vi$ också$
översvämningarna,$som$blir$mer$påtagliga$för$oss$samtidigt$som$vi$har$landhöjningen.$Så$
riktigt$ vart$ vi$ landar$ vet$ jag$ inte.$ Just$ att$ vi$ får$ stora$ flöden$ snabbt$ när$ man$ inte$
magasinerar$i$snön$så$kan$ju$flödet$bli$väldigt$stort$periodvis.$$
$
Har$du$någon$insikt$i$hur$Tekniska$förvaltningen$arbetar$i$sina$projekt?$$
$
Ja,$men$det$har$jag.$$
!
Hur$ kan$ Tekniska$ Förvaltningen$ förbättra/utveckla$ sitt$ arbete$ för$ en$ hållbar$
utveckling$inom$byggande?!!
!
Det$var$ju$lite$svårare.$Jag$vet$ju$hur$de$jobbar$i$stort,$i$planeringsprocessen,$men$sen$själva$
projektledningen$osv.$där$man$fångar$många$av$de$här$frågorna$har$jag$inte$samma$insyn$
i.$$
$
I$planeringsdelen$som$du$har$ insikt$ i,$hur$tycker$du$att$de$borde$arbeta$där?$Är$
det$någonting$där$som$du$ser$kan$förändras$och$utvecklas?$$
$
Vi$har$ ju$haft$ ett$ väldigt$gediget$arbete$med$översiktsplanen,$ där$alla$ förvaltningar$har$
varit$med.$Det$är$ju$inte$bara$vi$och$Tekniska$förvaltningen$som$planerar$samhället,$utan$
pratar$vi$hållbarhet$så$måste$vi$prata$med$alla$andra$förvaltningar$också.$Jag$tycker$att$
det$har$gett$väldigt$mycket$att$bygga$vidare$på$från$programmens$sida.$Så$det$är$svårt$att$
säga$om$det$ finns$någonting$man$kan$ förbättra$ för$översiktsplanen$och$programmen$är$
ganska$nya$och$det$är$ett$nytt$sätt$att$tänka,$hur$vi$ska$använda$dem$på$bästa$sätt.$Men$
det$finns$mycket$stöd$för$att$jobba$vidare$med$de$här$frågorna.$$
$
Jag$träffade$hon$som$är$ordförande$för$Tekniska$nämnden,$Lenita,$hon$sa$att$det$
var$tal$om$att$man$skulle$göra$en$slags$separat$miljö>del$från$översiktsplanen,$har$
du$hört$någonting$om$det?$$
$
Nej,$det$har$jag$inte.$Alltså$översiktsplanen$är$ju$väldigt$översiktlig$och$den$måste$leda$ut$i$
fördjupade$studier$på$många$olika$områden.$Till$exempel$nu$har$vi$påbörjat$arbetet$med$
det$ som$ vi$ kallar$ för$ grön,$ vit$ och$ blå$ plan.$ Då$ grönt$ är$ grönskan,$ växterna$ här$ i$
grundstrukturen,$det$vita$är$ snön$och$det$blå$är$mycket$vatten$men$även$avloppsfrågor.$
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Det$ är$ ju$ fördjupningar$ som$ måste$ göras,$ kopplat$ till$ översiktsplanen.$ Man$ har$ i$
översiktsplanen$lagt$fast$strategin$och$målen,$samt$riktning$och$vilja,$sedan$så$måste$man$
då$fördjupa$hur$man,$i$den$här$enskilda$frågan,$ska$jobba$enligt$programmen.$Så$jag$har$
inte$hört$något$om$någon$separat$miljöplan,$och$översiktsplanen$är$ju$miljöbedömd$också.$$
$
Det$behövs$ju$väldigt$mycket$bostäder,$och$det$är$många$som$säger;$varför$bygger$
inte$ kommunerna$ någonting?$ Jag$ läste$ att$ det$ finns$ 47000$ färdiga$ detaljplaner$
men$att$det$är$reglerna$som$ställer$till$det.$$
$
Det$här$är$en$stor$fråga!$Som$inte$är$så$enkel$egentligen,$för$kommunen$kan$ha$hur$mycket$
planer$som$helst,$men$för$att$vi$verkligen$ska$se$att$det$byggs$så$måste$vi$äga$marken$och$
det$gör$vi$inte$alltid.$Då$har$vi$inte$samma$rådighet$över$det,$att$starta$igång$och$pressa$
för$att$få$fram$mer$bostäder.$$
$
Man$pekar$ ju$på$att$ lagstiftningen$är$ långsam$och$att$hela$planeringsprocessen$är$ lång$
och$ krävande$ och$ överklagandetider,$ och$där$ håller$ ju$ regeringen$på$att$ utreda$massor$
med$lagförslag$på$förändringar$som$vi$har$fått$på$remiss,$på$olika$sätt,$för$att$minska$ned$
den$tiden.$Samtidigt$som$byggandet$i$Sverige$är$väldigt$dyrt$jämfört$med$andra$länder,$vi$
har$hög$kvalitet$som$vi$inte$vill$ge$avkall$på$men$vi$bygger$bara$bostäder$och$det$är$också$
en$svårbedömd$faktor$i$det$här.$Att$bygga$bostäder$är$ju$en$risk$för$den$som$äger$marken$
och$ beroende$ på$ vad$ det$ är$ för$ slags$ företag,$ eller$ privatperson,$ så$ är$ man$ olika$
riskbenägen.$Så$hade$vi$haft$ett$enkelt$svar$på$varför$det$byggs$för$lite$bostäder$hade$vi$ju$
löst$det.$Den$är$väldigt$komplex$den$frågan.$Men$jag$tycker$ju$inte$att$man$kan$skylla$på$
att$planering$tar$för$lång$tid.$När$vi$planerar$så$tänker$vi$ju$mer$än$bara$huset,$vi$planerar$
ju$ett$samhälle$och$en$miljö$och$en$bit$utanför$huset,$med$gångB$och$cykelvägar,$trygghet$
osv,$och$det$är$ju$stora,$komplexa$frågor,$de$måste$också$få$ta$tid$att$utreda.$ 
!



!
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BILAGA 9 – Intervju med Anna Henriksson & Lena 
Bengtén 
!
Bygglovschef, Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun 

Miljöstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun 

Intervju genomförd via mail 2014-02-18 
 
Hur$tolkar$du$hållbar$utveckling$när$det$gäller$byggandet?$$
!
Hållbart! utifrån! ett! samhällsperspektiv,! att! vi! skapar! samhälle! som! kan! hålla! under! en!
längre! tid.!Både!vad!det!gäller!attraktion,! kommunal! service!och!byggnadstekniskt.!Med!
andra! ord! hållbarhet! utifrån! tre! perspektiv;! socialt,! ekonomiskt! och! ekologiskt.! Det! ska!
vara!bra!för!människor!och!ge!förutsättningar!för!ett!gott!liv,!vi!ska!klara!av!kostnaderna!i!
ett!samhällsperspektiv!och!plats,!byggmateriel!samt!drift!ska!kunna!ske!inom!ramen!för!de!
ekologiska!systemen.!För!hållbarhet!behövs!också!ett!mycket!långt!tidsperspektiv.!
!
Ett$ av$ Regeringens$ mål$ för$ byggandet$ i$ Sverige$ är$ att$ det$ ska$ finnas$ effektiva$
regelverk$ och$ andra$ styrmedel$ som$ verkar$ för$ effektiv$ resurs>$ och$
energianvändning$samt$att$det$ska$vara$en$välfungerande$konkurrens$i$bygg>$och$
fastighetssektorn.$ Har$ vi$ effektiva$ regelverk$ inom$ bygg>$ och$ fastighetssektorn$
idag?$$

!
Utifrån!vårt!demokratiska!uppdrag!så!anser!jag!att!vi!har!en!effektiv!plan!och!bygglag.!Sen!
finns!det!alltid!att! jobba!med!hur!vi!som!kommun!skapar!förutsättningar!för!marknaden!
att! ”komma! till”.! Det! som! ofta! tar! tid! är! när! vi! som! kommun! vill! förtäta! staden,! där!
demokratin!möjliggör!överklagningar!av!planer!och!bygglov.!
!
Den$ nya$ plan>$ och$ bygglagen$ som$ trädde$ i$ kraft$ 2011,$ skulle$ förenkla$ och$
förtydliga$bestämmelserna$och$göra$ lagen$mer$överskådlig.$Kommunerna$har$ ju$
bland$ annat$ fått$ ett$ tydligare$ ansvar$ för$ att$ motverka$ kvalitetsproblem$ i$
byggandet.$ Kommunerna$ ska$ bland$ annat$ säkerställa$ att$
tillgänglighetsaspekterna$ beaktas$ i$ ett$ tidigt$ skede,$ att$ de$ tekniskt$
egenskapskraven$ uppfylls/säkerställs,$ att$ under$ byggtiden$ kontrollera$ att$
byggherren$ följer$ upprättade$ handlingar$ och$ villkor.$ Har$ den$ nya$ PBL$ gjort$
kommunens$arbete$lättare?$Eller$finns$det$fortfarande$rum$för$förbättringar?$$
$
Den!nya!planF! och!bygglagen!har! förstärkt! vår!kommunikation! i! ärenden! till! det!bättre,!
där!PBL!tydligare!delar!upp!bygglovsprocessen!i!startF!och!slutbesked.!Det!som!ökat!är!den!
administrativa!delen,!där!publicering!ska!ske!i!PostF!och!inrikestidningen.!Förslag!finns!att!
förenkla!lagstiftningen!till!att!kommunen!kan!publicera!beviljade!lov!på!hemsidan,!vilket!
skulle!underlätta!!
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Vad$är$Luleå$kommun$med$i$för$samarbeten,$organisationer/nätverk$som$verkar$
för$en$hållbar$utveckling?$
!
Vi!är!med!i!Föreningen!Sveriges!Ekokommuner!sedan!1994.!
!
Hur$lyckas$man$med$att$uppnå$en$hållbar$utveckling?!Är$det$en$livsstilsfråga$eller$
ett$ politiskt$ ansvar?$ Behöver$ vi$ valfrihet$ eller$ gränser?$ Är$ det$ de$ politiska$
representanterna$som$måste$ ta$huvudansvaret$och$skapa$ långsiktiga$ incitament$
och$restriktioner$som$hjälper$allmänheten$att$agera$miljöanpassat?$!
!
Hållbar!utveckling!är!allas!ansvar.!Vi!har!olika!roller!och!positioner!som!ger!oss!ansvar!för!
olika!delar.!För!att!nå!hållbar!utveckling!behövs!samverkan!mellan!underifrånperspektivet!
(livsstil!mm)!och!ovanifrånperspektivet!(politik!mm).!Alla! lyckade!samhällsomställningar!
har! haft! båda! ingredienserna.! Idag! styrs! världen! ekonomiskt!mer! än! politisk,! så! för! att!
lyckas!med!en!hållbar!utveckling!behövs!nya!ekonomiska!system!som!kan!hantera!andra!
värden!än!de!monetära.!Se!på!klimatförhandlingarna!som!har!tydliga!politiska!konflikter,!
tekniska!lösningar!och!ekonomiska!låsningar.!
!
På$ vilka$ sätt$ kan/bör$ en$ kommun$arbeta$ för$ att$ bidra$ till$ en$ hållbar$ utveckling$
inom$byggande?$$

!
Växelvis!arbeta!med!samverkan!med!olika!aktörer!för!att!ta!fram!gemensamma!riktlinjer!
och!utmaningar!samtidigt!som!man!tydligt!profilerar!och!ställer!krav.!
!
Sveriges$ Kommuner$ och$ Landsting$ (SKL)$ har$ gjort$ en$ enkätundersökning$ om$
kommunernas$arbete$med$klimatanpassning$i$den$fysiska$planeringen.$Resultatet$
av$ den$ undersökningen$ visade$ att$ en$ stor$ del$ av$ kommunerna$ kände$ att$ de$
saknade$ tillräckliga$ planeringsunderlag$ för$ att$ kunna$ hantera$
klimatanpassningsfrågor.$Hur$känner$du,$saknas$det$underlag$för$att$arbeta$med$
detta?$$
!
Klimatanpassning!handlar!om!att!kunna!tolka!komplicerade!scenarios!och!bestämma!sig!
för!vilka!risker!man!vill!ta.!Detta!är!mycket!svårt.!I!kommunerna!tolkar!vi!det!på!olika!sätt.!
Man! kan! t! ex! jämföra! nivåer! för! grundläggning! i! olika! kommuner! som! geografiskt! sett!
borde! ha! samma! risknivå! men! gör! helt! olika! tillämpningar.! Tydligare! riktlinjer! eller!
rekommendationer!skulle!förenkla!arbetet.!
!
Vad$ställs$Luleå$inför$för$utmaningar$som$beror$av$vårt$kalla$klimat?$Kräver$det$
mer$ av$ Luleå$ kommun$ i$ jämförelse$ med$ andra$ kommuner$ i$ Sverige?! Lokala$
utmaningar,$vinterstäder,$extrema$klimat.!!
!
Framtiden! förutspår! ett! mycket! varmare! klimat! särskilt! vintertid.! Vår! utmaning! är! att!
behålla!den!attraktionskraft!som!vintern!ger!oss.!
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Vad$ ser$ du,$ från$ kommunens$ sida,$ för$ hinder$ i$ ett$ hållbart$ byggande?! Är$ det$
ekonomin,$lagarna,$politiken,$eller$är$det$en$fråga$om$engagemang$och$attityder?!
!
I!största!mån!är!det!nog!en!fråga!om!ekonomi,!men!har!vi!råd!att!bygga!”ohållbart”!vilket!
även! kan! vara! att! det! är! en! attitydfråga! där! den! nationella! politiken! har!möjlighet! att!
styra!genom!lagstiftning.!

!
Hur$ kan$ Tekniska$ Förvaltningen$ förbättra/utveckla$ sitt$ arbete$ för$ en$ hållbar$
utveckling$inom$byggande?!Vad$bör$Tekniska$förvaltningen$göra$annorlunda$i$sin$
miljöstyrning$i$för$att$kunna$möta$framtidens$problem$och$utmaningar?!!!

!
Samma! sak! som! hela! kommunen,! arbeta! tillsammans! utifrån! kommunens! fastställda!
program!för!att!nå!ett!hållbart!resultat.!
!
Finns$det$några$brister$i$hur$Tekniska$förvaltningen$idag$arbetar$med$miljöfrågor$
inom$byggande?!Vad$kan$Tekniska$förvaltningen$möta$för$hinder$i$framtiden$i$en$
strävan$mot$en$hållbar$utveckling$inom$byggande?!!
!
Att! kostnader! vägs! mot! hållbarhet! och! att! man! tvingas! välja! en! kortsiktigt! billigare!
lösning. 
!



!
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BILAGA 10 – Den första enkätundersökningen 
!
Här visas de tre olika enkäterna som skickades till respektive roll i vardera fallstudieprojekt. Enkäten som är tredelad berör 
beställare, projektör och entreprenör i projekten.  
 

 
 
Projekt: 
Beställare:  
!
Beställarens miljöorganisation, där miljöansvarig för projektet ansvarar för miljösamordningen.  

    Har beställarens miljöansvarige tagit fram följande dokument:  
   

JA NEJ VET EJ 
• En miljöplan som visar hur kraven i miljöprogrammet skall följas upp i projektet och hur detta arbete   

    ska organiseras. 
       

      

            • En rivningsplan enligt PBL.  
      

      

            • Rivnings-/ombyggnadsinventering, sammanställning av farligt- och miljöstörande avfall.  
  

      

            Övriga frågor: 
          • Beställarens miljöansvarige ansvarar för uppföljningen av miljöprogrammet. Har detta gjorts?  

 
      

!
!
!
!
!
!
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Projekt: 
Projektör: 
 

           Har projektören tagit fram följande dokument: 
     

JA NEJ VET EJ 
• Projektörens miljöorganisation och ansvariga, dvs. samtliga projektörer utser varsin miljöansvarig. 

 
      

            • Projektanpassad miljöplan, som har överlämnats för granskning och godkännande till beställarens 
    miljöansvarige innan projekteringen påbörjades.  

     
      

            
 

o Anger miljöplanen hur miljöprogrammets mål skall uppnås och verifieras? Finns det checklistor 
   

 
som anger kontrollpunkter och samverkansområden med andra projektörer bifogade? 

 
      

            • Särskilda checklistor och arbetsverktyg. 
     

      

            • Avvikelser under projekteringen. 
      

      

            • Förekomst av ”farliga” ämnen enligt LKTF:s avvecklingslista. 
    

      

            • Materialdata (varudeklarationer och säkerhetsdatablad).  
    

      

            • Utförda utredningar och/eller mätningar (t.ex. fuktdimensioneringar).  
   

      

            Övriga frågor: 
          • Har miljöfrågor tagits upp vid varje projekteringsmöte som en egen punkt?  

   
      

!
!
!
!
!



! 3!

Projekt: 
Entreprenör: 
!
Har entreprenören tagit fram följande dokument: 

    
JA NEJ VET EJ 

• Entreprenörens miljöorganisation och ansvariga, dvs. entreprenörer skall utse varsin miljöansvarig som 
    ingår i platsorganisationen. 

     
        

            • Projektanpassad miljöplan, som har överlämnats för granskning och godkännande till beställarens  
    miljöansvarige innan kontraktsarbetena påbörjades. 

    
        

            
 

o Anger miljöplanen hur miljöprogrammets mål skall uppnås och verifieras? Finns det checklistor 
   

 
som anger kontrollpunkter och samverkansområden med andra entreprenörer bifogade?         

            • Avvikelser under produktion.  
      

      

            • Förekomst av ”farliga” ämnen enligt LKTF:s avvecklingslista. 
    

      

            • Materialdata (varudeklarationer och säkerhetsdatablad).  
    

      

            • Dokumentation angående bygg- & rivningsavfall.  
     

      

            • Redovisning av inbyggda material med hänvisning till plats i byggnader och anläggningar.  
  

      

            • Utförda mätningar och/eller funktionskontroller. 
     

      

            • Drift- och skötselinstruktioner.  
      

      

            Övriga frågor:  
          • Har miljöfrågor tagits upp vid varje byggmöte som en egen punkt?  

  
        



!
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BILAGA 11 – Den andra enkätundersökningen 
!

Engagemang'och'motivation'på'arbetsplatsen'
Genomförd*2014/03/13,*Tekniska*förvaltningen,*Luleå*kommun'

'
1.!Tycker!du!att!det!är!viktigt!att!ha!tydliga!och!konkreta!mål!för!en!verksamhet?!!

!

2.!Hur!skapas!motivation!och!engagemang!inom!en!verksamhet?!Vad!kan!ledningen!göra!

för!att!öka!motivationen!hos!de!anställda?!

!

3.!Tycker!du!att!Tekniska!förvaltningens!ledning!är!engagerade!i!miljöfrågor!inom!

byggande!och!förvaltning?!

!

4.!Hur!är!kommunikationen!inom!Tekniska!förvaltningen?!Delas!all!information!till!

samtliga!nivåer!och!på!lika!villkor?!

!

5.!Känner!du!att!du!som!anställd!för!vara!med!och!fatta!viktiga!beslut!för!Tekniska!

förvaltningen?!

!

6.!Får!du!regelbunden!feedback!på!ditt!arbete?!Skulle!du!önska!mer!eller!mindre!

feedback?!

!

7.!Vad!tycker!du!om!workshops?!Är!det!ett!bra!sätt!att!engagera!och!motivera?!Skulle!du!

önska!mer!eller!mindre!workshops!på!förvaltningen?!

!

8.!Tycker!du!att!du!är!trygg!i!ditt!arbete!med!miljöfrågor!i!projekten?!Om!nej,!hur!skulle!

din!trygghet!kunna!öka?!!

!

9.!Är!du!motiverad!och!engagerad!i!ditt!arbete!idag?!

!

10.!Vad!skulle!kunna!få!dig!att!bli!ännu!mer!motiverad!och!engagerad!i!ditt!arbete!med!

miljöfrågor?!

!

11.!Hur!tycker!du!att!miljöarbetet!fungerar!på!Tekniska!förvaltningen?!Om!inte!bra,!vad!

skulle!man!kunna!göra!för!att!det!ska!fungera!bättre?!!

!

12.!Tycker!du!att!miljöfrågorna!får!ta!den!plats!de!bör!ha!under!exempelvis!byggS!och!

projekteringsmöten?!!

!



!
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BILAGA 12 – Bildkällor 
!
Bild:&Försättsblad.!Bild%över%Norden.%%
http://farm9.staticflickr.com/8370/8595486964_3439f44b25_z.jpg!!
!
Bild:&Inledning.!Vandrande%renar.!!
http://destinationjokkmokk.se/wp/wpEcontent/uploads/2013/12/hemsidanI.jpg!!
!
Bild&1.1!Stockholmskonferensen%1972.!!
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/49/20/23029c37.jpg!
!
Bild&1.2!De%sexton%miljökvalitetsmålen%fastställda%av%Riksdagen.%%%
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/25/37/f32b04ac.jpg!!
!
Bild&1.3!Länsstyrelsen%i%Norrbottens%län.%%%
http://www.kommundirekt.com/bilder/norrbotten.jpg!!
!
Bild&1.4!Regn%som%smattrar%i%marken.%%%
http://peterlinden.se/wpEcontent/uploads/2012/07/regn.jpg!!
!
Bild&1.5%En%termometer.%%%%
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8872656601118.jpg!!
!
Bild:&Metod.!Ishotellet%i%Jukkasjärvi.%%
http://www.froden.com/images/photos/icehotel_lb.jpg%%

!
Bild:&Teori.!Norrsken.%%
https://encryptedO

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTokRk5BFAaU7URVSI44Ny_69dlQevqpTalrLmLvC

vgThKA5VzJ1g%%

%
Bild&3.2%Sveriges%Ekokommuner.%%
http://www.ekocentrum.se/assets/SverigesEekokommunerElogga.jpg!!
%

Bild&3.3!De%fyra%riktningarna%och%sex%programmen%i%Vision%Luleå%2050.%%%
http://www.lulea.se/images/18.755a19e113caa2aea61cb17/1360854246962/Progra
msnurranEstarka+färgerEliten.jpg!!
!
Bild&3.4!Vision%Luleå%2050.!!
http://www.lulea.se/kommunEEpolitik/visionEluleaE2050.html!!
!
Bild&3.5%ByggaOboOdialogen.%%
http://www.familjebostader.se/Global/Familjebostader/Vanliga%20Fragor,%20Foreta
get/LoggaByggabodialogen_200.jpg!
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!
Bild&3.6!Delegationen%för%hållbara%städer.%%
http://www.hallbarastader.gov.se/bazment/global/image/logo.jpg!!
!
Bild&3.7!Sveriges%kommuner%och%landsting.%%
http://130.28.2.87/images/skl_farg.gif!
!
Bild:&Fallstudie.!Två%renar.%!!
http://www.kirunaguidetur.com/img/slideshow1/30.jpg!!
!
Bild&4.1%Pontus%Arena/Luleå%Energi%Arena.%%
http://www.lulea.se/images/18.7b3af2ff1412ee5dadf17fa/1379627234932/Bildspel_L
EA13E001.jpg!!
!
Bild&4.2%Västra%Varvsgatan.%%
Agne%Nilsson.%%%

!
Bild&4.3%Korsningen%i%Gammelstad%innan%ombyggnationen.%%
http://www.lulea.se/images/200.5db5297a14229f3a1942ba0/1384178496197/jvgsp
ar.jpg!!
!
Bild&4.4!Bergvikens%vård%och%omsorgsboende.%%
http://www.lulea.se/images/18.720b4fb7142076648231d64/1383645627511/Bergvi
ken.jpg!!
!
Bild&4.5%En%digital%bild%på%det%nya%vattenverket%i%Gäddvik.%%
http://www.lulea.se/images/18.2f66458613c1bbd3d3d3d74/1358350269466/gäddvi
k.JPG!
!
Bild:&Empiri.!Isbanan%och%Bergnäsbron.%
http://mediaOcdn.tripadvisor.com/media/photoOs/05/35/49/ea/isbanan.jpg%%%
!
Bild:&Resultat&&&Analys.!En%snöig%skog.%%
https://encryptedOtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxiIk7pPqO

zQ3xCqfGiAHbe7TrTXkXUHvwY1MN1R7cTG2vwhwk%

%

Bild:&Diskussion&&&Slutsats.!Färgglad%himmel%och%berg.%%
http://fotocanvas.eu/wpEcontent/uploads/2013/04/canvastavlorEvinterlandskapE
norrlandE350x218.jpg!
!
!


