Pilarna visar
hur allt
hänger ihop.

Workshop enligt ”open standardmetoden”

Värde eller mål
som ska uppnås.

Hinder/Konflikt
Vad kan hindra
att värdet
uppnås? Vilka
konflikter finns?

Drivkraft
Drivkraft för
hindren,
Vad förklarar
dem?
Steg 1
OBS! Kan behöva
förklaras i flera
steg.
Steg 2

Det finns sannolikt
flera hinder,
drivkrafter, strategier
och insatser.
Hinder/Konflikt
Vad kan hindra
att värdet
uppnås? Vilka
konflikter finns?

Drivkraft
Drivkraft för
hindren,
Vad förklarar
dem?

Strategi
Vad kan påverka
drivkrafter i
positiv riktning
och medverka till
att värdet
uppnås

Strategi
Vad kan påverka
drivkrafter i
positiv riktning
och medverka till
att värdet
uppnås

Insatser
Mer konkret hur kan en
strategi genomföras
Fokus på insatser med
stor möjlighet att
påverka.
Vad? Vem? När?

Insatser
Mer konkret hur kan en
strategi genomföras

För billigt att
köra iväg
massor

Vi gräver för
mycket till
deponi

Transportarbetet
vid
efterbehandling
minskar

Högre krav på
transporter i
bidragssystemet

Tillstånd för
deponi är för
tidskrävande

Kunskap om
andra metoder
är för dålig

Lathet och
bekvämlighet

Branschen är
fokuserad/utvec
klad för schakt

Målkonflikter
markfunktion

Blandförorenin
gar

Brist på
saneringsmetod
er in situ

Utbildning

Utbildning

Flera åtgärds
tekniker på
samma objekt

Utbildningg
riktad mot
inspektörer

Fler stegvisa
ansökningsstrat
egier

Huvudmannautbildning
spons. på
deltagande
renare mark
Informationsin
satser riktade
mot mindre
kommuner

Tydligare
vägledning
(NV, Lst)
För litet utbud
(entreprenörer,
teknik)

Innovativ/hållbar
teknik tillämpas
oftare vid
efterbehandling

Okunskap och
osäkerhet kring
• Kostnader
• Metoder
• Resultat

Brist på
erfarenhet
Gammal vana att
inte föreslå nytt
Tidspress,
omvärldsbevakning hinns
inte med

Öka efterfrågan

Dela risker genom
ex. partnering
Ställa krav i
upphandling (på
konsulter)

Pilotförsök

Samordning på
regional nivå
för projekt som
liknar varandra
Ta fram
kravlistor till
upphandling
Skapa grupp för
expertstöd (ex. i
anslutning till
åtgärdsportalen)

Jobba med
erfarenhetsåterföring

Krångligt att få
finansiering

Naturvårdsverket

Krångligt
regelverk
Genomförandetid
Bidrags- redovisning
årsvis

Politisk ovilja
Acceptans från
politiker, TSM,
allmänhet

Risk istället för halt
Förankring
kommunikation med
politiker
(hitta ”rätt” knappar
att trycka på)
Okunskap
Öppenhet mot tsm
(motivera väl)

Boende/
omgivning
pressar på

Tidspress
(exploatering, press
från omgivning)

Exploatören vill
fram

Tydliggör
förutsättningar

Ta fram
kommunikationsstrategi enl. FN:s
hållbarhetsmål
”Att tänka på”-lista
på vanliga frågor
från tsm

Gör en processkarta
som kan användas i
flera projekt
(motsvarande
detaljplaneprocesse
n

Yvonnes
beslutsstöd

Hinder/Konflikt
Vad kan hindra att värdet
uppnås? Vilka konflikter finns?

Drivkraft
Drivkraft för hindren,
Vad förklarar dem?

Okunskap eller
ovilja hos
konsult

Förorenade
massor från
efterbehandling
deponeras i
mindre
utsträckning.

Konsulten har
rekommenderat
deponering

Det kanske
saknas
alternativ till
deponering?

Strategi
Vad kan påverka drivkrafter i positiv riktning och
medverka till att värdet uppnås?

Höja
kompetensnivå i
åtgärdsutredningen
Beställaren tar
större risker

Ökad granskning av
handlingar

Utveckla innovativ metod

Insatser
Mer konkret hur kan en strategi
genomföras? Fokus på insatser med stor
möjlighet att påverka.
Vad? Vem? När?
Förändra upplägget av
åtgärdsutredningen, tex ta in stöd från
forskare eller involvera entreprenörer
tidigare.
Beställaren uttrycker i beställning att
alternativ till deponering ska sökas i
första hand och att NVs princip om
åtgärd av engångskaraktär ska bortses
ifrån. (+NV ändrar principen)
Tag hjälp av forskare, SGI eller
annan konsult för granskning av
handlingar, göra pilotförsök eller
forskningsprojekt.

Brist på utrustning för
att köra alternativa
metoder

Dålig
efterfrågan
För väletablerat
arbetssätt och billigt
med deponilösning

Förorenade
massor från
efterbehandling
deponeras i
mindre
utsträckning.

Dålig kontinuitet i
projekten pga många
omstarter

Vi sanerar efter
halter och inte efter
risk – riskerna
värderas inte
likvärdigt

Kunskap saknas kring Riskbedömning,
Åtgärderna, Åtgärdsutredningar
Osäkerheterna, oklart vem
som tar dem- ingen tar
ansvar
NVs principer
motverkar: tex
tidshorisonten,
engångskaraktär

Ineffektiv
organisation av
EBH-arbetet i
Sverige

Politiker prioriterar ner
projekten i perioder
Ibland lång väntan på
bidrag från NV
Väl inarbetat
arbetssätt
Konsulters
affärsstrategier,
ekonomiska
intressen
Okunskap
(brist på
acceptans)
Tsm, konsult.

NV/Regeringen

Öka antalet
upphandlingar av
nya metoder
Ökad dialog med
entreprenörer

Höjd kvalitet i
riskbedömningar och
åtgärdsutredningar

Mer (i tid) sammanhållna projekt
från åtgärdsutredning till färdig
åtgärd och efterkontroll
Alla måste våga ta större
ansvar och risker
Lägg kraft på
upphandling

Tidig dialog i projekten

Ökad forskning,
ökad granskning
mha forskare

Dialog/Marknadsundersökningar med
entreprenörer inom
åtgärdsutredningen
Mer information till politiker och
bättre kommunikation NV-Lstkommun

God projektplanering

Tydliga och smarta
upphandlingar
Nätverk där man delar
kunskap, även konkret
mallar för upphandling,
Nyhetsbrev!!

Pilotprojekt i samråd
med forskare
Granskning av
åtgärdsutredningar av
SGI och forskare
Leta efter möjliga
finansieringsvägar

Regelverket
komplext och
omfattande

Ansvarsfrihet
Fastighetsvärde

Bilda kluster för
ökad kunskap
- Acceptabla
åtgärder

Helhetssyn
miljömål
- samsyn
Ansvar

Efterbehandlingsarbetet totalt sett
går snabbare och
är billigare

Ansvarsfrihet
Verktyg:
- Riskbedömning
- Upphandling
- provtagning

Totalhalter styr
åtgärderna

Kunskapsbrist

Öka användandet:
Åtgärdsportalen
Undersökningsportalen
- Kan det vara ett krav i
bidragsobjekt?

Utbildning
Forskning

Kunskapsbrist
Upphandling
Tider och
överklagan

Hinder/Konflikt

Bakomliggande
orsaker

Nätverkande
- Lista med aktuella
objekt och historiska
inkl kriterier

Våga pröva andra
upphandlingsformer
och ökat kravställande

Pröva andra
upphandlingsformer
än utförande

Strategi

Insatser
Vad? Vem? När?

