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SAMMANFATTNING 
Denna rapport ”Studie av modell” utgör en del i projektet ”Modell för miljögeoteknisk 
bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. Rapporten 
beskriver det föreslagna angreppssättet, diskuterar dess tillämplighet och ger förslag till 
fortsatta arbeten.  

Syftet med projekt MGB som helhet är att ta fram en modell för miljögeoteknisk 
bedömning. Målsättningen är att projektet ska leda till att bedömningar blir enhetliga 
och jämförbara och att modellen ska implementeras och nyttjas av Banverket och 
Vägverket. Arbetet har karaktären av ett syntesarbete och beskriver ett angreppssätt där 
kunskap inom en rad olika områden används som underlag för att ta ställning till 
effekten av emissioner från en användning i en viss omgivning. Kombinationen av en 
användning och en viss omgivning definieras som en lösning. Modellen är anpassad så 
att den kan bedöma alla material och lösningar oavsett ursprung. En lösning kan 
klassificeras i grön, gul eller röd lösning där en grön lösning förväntas ge obetydlig 
effekt på hälsa och miljö. 

Bedömningen sker stegvis, inleds med ett filter och följs av en karaktärisering som 
beskriver en transportbild som värderas i det slutliga ställningstagandet, se Figur 1. 
 

 
Figur 1: Angreppssättet med stegen filter, karaktärisering och ställningstagande 

Redan i det första steget, filtret, kan såväl direkt olämpliga som direkt lämpliga material 
eller lösningar undantas en fortsatt bedömning. Inom ramen för karaktäriseringen 
beskrivs såväl användningen som omgivningen. Här är det tydligt att alla materials 
miljötekniska egenskaper måste tas fram för att genomför bedömningen. Det centrala i 
denna, förutom den inledande karaktäriseringen, är kravspecifikationen som beskriver 
vad den som bedömer ska värdera och förhålla sig till.  
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Kravspecifikationen är indelad i två delar avseende tiden under respektive efter 
användning av geokonstruktionen. Kriteriet för tiden under användning, att 
bakgrundshalter hos mark, vatten och luft inte ska förändras nämnvärt utanför väg- eller 
banområdet, är enkelt att tillämpa men kommer att erfordra nya rutiner i anläggnings-
projekt för att inhämta underlag om markkemiska förhållanden. Detta är något som 
dock görs rutinmässigt inom andra delar av byggbranschen, till exempel avseende 
exploatering av mark och vatten. För värderingen efter tiden för användning kommer 
kriteriet avseende möjligheter att lämna kvar geokonstruktionen att bli svårare att 
bedöma.  

Baserat på vunna erfarenheter i denna del av projektet kan målsättningen uppnås. 
Används det föreslagna angreppssättet förväntas bedömningar bli såväl enhetliga som 
jämförbara. Modellen ger också en bra överblick och underlättar identifiering av 
kritiska parametrar i en bedömning. Det inledande filtret är enkelt att tillämpa och 
kommer att kunna nyttjas av många aktörer även av icke-specialister. Å andra sidan har 
de fortsatta stegen, karaktärisering och ställningstagande, karaktären av ett expertsystem 
där kunnande inom anläggningsteknik, kemi och hydrogeologi kommer att vara särskilt 
viktig. 
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1. INLEDNING 

Denna rapport ”Studie av modell” utgör en del i ett projekt med namnet ”Modell för 
miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. 
Rapporten beskriver det föreslagna angreppssättet och där tillhörande delmoment Filter, 
Karaktärisering och Ställningstagande. En fallstudie utförs, följs av en diskussion kring 
det föreslagna angreppssättets tillämplighet och ett förslag ges på fortsatta arbeten i 
projektet. 

1.1. Projekt MGB 
Syftet med projekt MGB är att ta fram en modell för miljögeoteknisk bedömning. 
Målsättningen är att modellen som sådan ska leda till att bedömningar blir enhetliga och 
jämförbara och att modellen ska implementeras och nyttjas av Banverket och 
Vägverket. Det övergripande syftet för Banverket och Vägverket är miljömässiga 
materialval. 
 
Projektet är indelat i etapperna Inventering, Teori och struktur på modell, Studie av 
modell, Sammanställning och slutredovisning. Arbetet har karaktären av ett 
syntesarbete och behandlar kunskap inom en rad olika aktuella områden som underlag 
för att ta ställning till emissioner från material i en lösning (användning och 
omgivning).  
Arbetet genomförs vid Luleå tekniska universitet Institutionen för Väg- och 
Vattenbyggnad under ledning av professor Sven Knutsson. Civ. ing. Bo Svedberg utför 
arbetet som doktorand med handledning av Tekn. Dr. Josef Mácsik. Projektet 
finansieras av Vägverket och Banverket och följs av en styrgrupp och en referensgrupp. 
Styrgruppen består av beställarrepresentanter från Vägverket och Banverket. 
Referensgruppen består av ledande sakkunniga och myndigheter samt av representanter 
från styrgruppen. Slutredovisning av projektet är planerad till år 2003.  
 

1.2. Bakgrund 

I projektets föregående rapport "Teori" av Svedberg et al (2003) föreslås ett 
angreppssätt för en miljögeoteknisk bedömning inledas med ett filter följt av en 
sammanställning av parametrar som utgör underlag för karaktärisering och slutligen en 
värdering och ett ställningstagande, se Figur 1. Som grund för värdering av en lösning 
föreslås en kravspecifikation vars kriterier i första hand baseras på bakgrundshalter i 
omgivningen och i andra hand baseras på kriterier med avseende på människors hälsa 
och miljön. Andra bedömningsgrunder som ekonomi, naturresurshushållning, energi m 
fl behandlas i anslutande bedömningssystem som till exempel 
miljökonsekvensbeskrivningar eller genom miljösystemanalyser. Denna rapport inleds 
med en närmare beskrivning av det föreslagna angreppssättet. 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna rapport "Studie av modell" är att beskriva det föreslagna 
angreppssättet och diskutera dess tillämplighet samt ge förslag på fortsatta arbeten.  

1.4. Målsättning 

Målsättningen med denna rapport, som ansluter till diskussioner förda vid ett 
referensgruppsmöte i januari 2003, är att: 

 Studera föreslaget filter. 

 Konceptuellt beskriva viktiga frågeställningar och kritiska parametrar avseende 
karaktärisering (användning, omgivning och transportbild). 

 Föreslå kravspecifikation för ett ställningstagande (kravspecifikation, värdering och 
ställningstagande).  

 Använda angreppssättet i en fallstudie och diskutera dess tillämplighet. 

En ytterligare målsättning är att rapporten också ska kunna fungera som en vägledning 
vid genomförandet av en miljögeoteknisk bedömning och utgöra underlag till en 
handbok. 

1.5. Metod och tillvägagångssätt 

Rapporten är indelad i ett antal delar som huvudsakligen följer strukturen i det 
föreslagna angreppssättet. Fördjupningar avseende ställningstagande och fallstudien 
avhandlas i separata PM som bifogas rapporten, Bilaga 1 och 2. I Bilaga 3 redovisas en 
syntes av arbetet i tabellform som beskriver de frågeställningar som ska avhandlas vid 
en miljögeoteknisk bedömning. Tabellerna följer angreppssättet och har tagits fram 
genom att kontinuerligt under arbetet revidera och justera den med bakgrund av vunna 
erfarenheter. Använd gärna dessa tabeller som stöd. Nedan sker en kort beskrivning av 
denna rapports olika delar:  

1.5.1. Rekapitulering 

Detta kapitel inleds med en jämförelse mellan projekt MGB och andra 
bedömningssystem. Därefter ges en sammanfattande beskrivning av det föreslagna 
angreppssättet baserat på den föregående rapporten ”Teori”, Svedberg et al (2003), och 
vunna erfarenheter.  

1.5.2. Filter 

Kapitlet beskriver de olika kriterierna som föreslagits i filtret och diskuterar kriterierna 
för röda och gröna material. För varje kriterium ges en kort kommentar avseende dess 
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tillämplighet med avseende på tillgång till information och kunskapsbehov hos den som 
använder filtret.  

1.5.3. Karaktärisering 

I dessa kapitel (Användning, Omgivning och Transportbild) beskrivs källan till 
emissioner, transportsätt och exponeringssituationer som underlag för att identifiera 
kritiska parametrar med avseende på användning och omgivning. Detta görs genom att 
följa emissioner från material i en geokonstruktion till omgivningen och där relevanta 
skyddsobjekt. Avslutningsvis ges ett exempel på en sammanfattning av en 
ingenjörsmässig karaktärisering.  

1.5.4. Ställningstagande 

Som underlag för en värdering av den transportbild som beskrivs inom ramen för 
karaktäriseringen föreslås en kravspecifikation. I Bilaga 1 redogörs för olika 
bedömningssystem och en utförligare beskrivning av den föreslagna 
kravspecifikationen som sammanfattas i föreliggande rapport.  

1.5.5. Fallstudie 

Inom ramen för fallstudien används det föreslagna angreppssättet för att göra en 
miljögeoteknisk bedömning av ett genomfört projekt. Fallstudien som helhet redovisas i 
Bilaga 2. I Bilaga 3 finns ett koncentrat av de frågeställningar som ska avhandlas vid en 
miljögeoteknisk bedömning. I denna rapport diskuteras sedan modellen med avseende 
på tillgång på information och behov av kunskap för att ta ställning. 

1.5.6. Fortsatta arbeten 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten med avseende på vunna erfarenheter i 
projektet.  
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2. REKAPITULERING 
Följande rapporter har tidigare upprättats inom ramen för projekt MGB:  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Svedberg et al (2002a): Modell för miljöteknisk bedömning av väg- och 
järnvägsbyggnadsmaterial, Inventering. Teknisk rapport 2002:15, Institutionen för 
Väg- och vattenbyggnad, Luleå tekniska universitet.  

Rapporten beskriver bedömningssystem och modeller för bedömning av 
material i mark- och anläggningsbyggande i Norge, Finland, Holland och 
Danmark samt näraliggande modeller (till exempel förorenad mark) i 
Sverige. 

Svedberg et al (2002b): Inventering; Definitioner, Avgränsning, Samhällets mål och 
styrmedel. Teknisk rapport 2002-09-15, Institutionen för Väg- och vattenbyggnad, 
Luleå tekniska universitet. 

Rapporten behandlar definitioner, preciseras projektets avgränsning och 
studerar huruvida mål och lagstiftning, primärt kring avfall och vatten, kan 
påverka utformningen av modellen. 

Svedberg et al (2002c): Ämnestransport i mark, Omgivning. Teknisk rapport 2002-
09-16, Institutionen för Väg- och vattenbyggnad, Luleå tekniska universitet. 

Rapporten behandlar förutsättningar för ämnestransport med vatten på  
konceptuell basis. 

Svedberg et al (2003): Teori. Teknisk rapport 2003-03-03, Institutionen för Väg- 
och vattenbyggnad, Luleå tekniska universitet. 

Rapporten sammanfattar dagens kunskap och föreslår ett angreppssätt. 

2.1. Bedömningsmodeller 

Den övergripande målsättningen med en miljögeoteknisk bedömning, oavsett om den 
behandlar ett förorenat område eller ett materialval, är att nå en acceptabel situation 
med avseende på människors hälsa och miljön. Bedömningen som sådan kan göras 
platsspecifikt eller mer allmängiltig för att kunna avse större områden och därmed fler 
situationer. För att genomföra en bedömning finns det flera olika sätt eller systematik 
som kan användas. Förenklat kan man säga att det finns två huvudprinciper för att 
genomföra en bedömning, i det ena fallet utgår man från källan och i det andra utgår 
man ifrån exponeringssituationen, det vill säga människors hälsa och miljön. 
Förhållningssättet beskrivs principiellt av Figur 2.  
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Figur 2: Utgångspunkter för en miljö- och hälsoriskbedömning 

Å ena sidan kan en bedömning gå medurs från källan där ämnen kan frigöras och via 
olika transportvägar aktualiserar ett antal exponeringssituationer som kan påverka 
människors hälsa och miljön. Å andra sidan kan man utgå från människors hälsa och 
miljön via olika exponeringssituationer och bedöma "baklänges" vilket innehåll av 
ämnen som skulle kunna accepteras i ett material. Ett annat sätt att göra en bedömning 
är att direkt avfärda en källa med avseende på innehåll av ett ämne som betecknas som 
olämpligt, jämför delmål 3 i Giftfri miljö, Miljömålsportalen (2000), vilket i Figur 2 
skulle vara att ta ställning direkt mellan källan och människors hälsa och miljön. 

Utgångspunkten för en bedömningsmodell kan formuleras i en kravspecifikation som 
beskriver vad som ska påvisas med hjälp av bedömningen. I vissa fall har 
kravspecifikationen lett fram till att grunder i form av rikt- eller gränsvärden tagits fram, 
som till exempel i Holland och Danmark avseende kriterier för sekundära material eller 
de generella riktvärden som tagits fram av Naturvårdsverket för förorenade områden, 
Naturvårdsverket (1997). Beroende på vilket bedömningssystem som tillämpas kan 
olika bedömningsgrunder aktualiseras. I samband med förorenade områden är det ofta 
dos-respons samband som utgör bas för framtagande av acceptanskriterier hos källan, 
jämför att gå moturs i Figur 2. Projekt MGB tar sin utgångspunkt i källan, identifierar 
styrande parametrar och värderar graden av påverkan, det vill säga arbetar medurs i 
Figur 2. 
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2.2. Angreppssätt 

I den sista rapporten, Svedberg et al (2003), föreslås ett angreppssätt som tar sin 
utgångspunkt i miljöbalkens 2 kapitel 3§, SFS (1998b). Bedömningen som sådan är 
platsspecifik och innefattar såväl användningen (geokonstruktionen) som omgivningen 
(platsen där den används). Kombinationen av användning och omgivning betecknas 
lösningen, se Figur 3.  

 

Figur 3: Definition av omgivning och användning(ban- eller vägkonstruktion) 

Bedömningen genomförs i ett stegvisst förfarande vilket inleds med en filtrering, följt 
av en karaktärisering och som sedan avslutas med ett ställningstagande. 
Ställningstagandet baseras på en värdering av den kravspecifikation som föreslås för 
Vägverket och Banverket. Värderingen görs primärt mot kvantitativa 
bedömningsgrunder avseende emissioner från i geokonstruktionen ingående material. 

Klassificering 

Med modellen som bas kommer material förknippade med gröna lösningar att kunna 
identifieras. Givet att ett bedömningsunderlag finns i nödvändig omfattning kring 
användningen och omgivningen bör en klassificering i olika typfall kunna göras. 
Ställningstagandet skulle då kunna utföras enligt följande steg, se Svedberg et al (2003): 

 Miljö- och hälsokrav definieras i en kravspecifikation. 

 Den valda lösningen värderas i förhållande till kravspecifikationen. 

 Lösningen klassificeras i grön, gul eller röd lösning. 
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En lösning betecknas som grön om den är förknippad med obetydlig påverkan. Jämförs 
flera alternativ är det alternativet som fallit bäst ut som bör väljas (Best Available 
Technology, BAT). Om en lösning inte betecknas som grön utan gul eller röd måste 
alternativet förbättras och en ny bedömning genomföras inför ett nyttjande. Modellen 
ger möjlighet att skapa förbättringar så att bedömningsunderlaget kan förändras. En typ 
av förbättring kan vara att alternativet kompletteras med lämpliga skyddsåtgärder så att 
hela lösningen (alternativ + skyddsåtgärd) uppfyller kravspecifikationen. Ett annat 
exempel på förbättring kan vara att öka kunskapsnivån i det aktuella fallet och göra en 
mer detaljerad bedömning.  

I vissa fall kommer kriterier i samband med tiden efter användning av lösningen att bli 
begränsande. Därför har projekt MGB föreslagit att detta studeras närmare och 
frågeställningar avseende kvarlämning, återbruk och deponering också ska behandlas i 
en bedömning. 

2.3. Bedömningssteg 

För att utföra en miljögeoteknisk bedömning föreslås alltså ett förfarande i etapper. Den 
första etappen inleds med en "filtrering".  

2.3.1. Filter 

I filtret identifieras material och lösningar som är aktuella för en bedömning. Detta 
innebär att olämpliga material som till exempel farligt avfall eller direkt lämpliga som 
till exempel "gröna material” inte bedöms. Dessutom ska också lösningar som tidigare 
klassats som gröna kunna undantas en bedömning givet att förutsättningarna kan 
innehållas i det nya objektet. 

Filtret som sådant ska kunna nyttjas av verksamma inom branschen och betraktas inte 
som ett expertsystem. Däremot kommer flera av de kriterier som ställs erfordra 
sakkunskap för att kunna besvaras. 

2.3.2. Karaktärisering 

Därefter sker en karaktärisering av omgivningen och användningen som presenteras i en 
transportbild. Genom en analys av transportbilden kan de kritiska parametrarna 
identifieras som underlag för ett ställningstagande. Exempel på kritiska parametrar är 
ämnens löslighet, permeabilitet, nederbörd och jordlagerföljd. Målsättningen med 
karaktäriseringen är att så långt möjligt arbeta med objektivt underlag och väga in mer 
subjektiv fakta så sent som möjligt i bedömningsprocessen. 
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2.3.3. Ställningstagande 

Då bedömningsunderlaget ställts samman utförs ett ställningstagande. Som underlag för 
ställningstagandet utförs en värdering av den föreslagna kravspecifikationen. I det 
slutliga ställningstagandet tas hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa 
bedömningsgrunder. Resultatet av ställningstagandet grupperas i gröna, gula respektive 
röda lösningar. Denna gruppering ansluter till den nomenklatur som nyttjas i 
lagstiftningen, SFS (1998a), med avseende på uppläggning av inert avfall och 
föroreningsrisk, se Figur 4. Termen uppläggning av inert avfall skall framgent ersättas 
med en ny term ”uppläggning av restmaterial", SGF (2003). I framtiden förväntas 
klassificeringen av omgivning och användning ge ett urval av förmodat lämpliga 
lösningar. 

 
Figur 4: Klassificering i gröna, gula eller röda lösningar tv och nomenklatur enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd th, SFS (1998a) och 
tillhörande läsanvisningar, Naturvårdsverket (2003b). 
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3. FILTER 

Inom ramen för målsättningen i projekt MGB finns en ambition att enkelt kunna sortera 
bort material eller lösningar som är direkt olämpliga eller lämpliga från en fortsatt 
bedömning. Detta förfarandesätt har förankrats med projektets styr- och referensgrupp 
med följden att ett "filter" har introducerats.  

När filtret tillämpas initialt kommer det att studera olika material men efterhand 
bedömningar fullföljs kommer också ett urval av lösningar att kunna behandlas. Denna 
utgallring ansluter till den resultatpresentation som föreslås i rött, gult och grönt, det vill 
säga direkt olämpliga material betecknas som röda, till exempel farligt avfall, och direkt 
lämpliga material som gröna. Mellan de gröna och röda materialen uppstår ett 
mellanskikt med gula material som erfordrar en fördjupad bedömning innan de kan 
nyttjas. Den fördjupade bedömning, som utförs enligt projekt MGB, föranleder sedan en 
gruppering i röda, gula eller gröna lösningar. Idag finns ännu inga gröna lösningar 
definierade. De i filtret ingående stegen sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1: Filtersteg för urval av material inför en bedömning. 

Bedömningssteg Kriterium Bedöms? 

Grönt material Materialet kan användas i alla normala 
geokonstruktioner oavsett omgivning. 

Erfordras ej! 

Rött material Materialet klassificeras som farligt avfall 
och innehåller oönskade ämnen. 

Bedöms ej! 

Gult material Påvisad nytta 
Lokalisering och mängd dokumenteras 
Kvalitetssäkring finns 
Utförande och avveckling dokumenteras 

Ja, materialet 
är aktuellt för 
en fortsatt 
bedömning 

För gröna material finns idag inte heller någon definition. Den vanligast nyttjade 
materialgruppen idag utgörs av så kallade traditionella material som till exempel krossat 
berg och schaktmassor. Användningen sker med begränsad kunskap om materialens 
miljötekniska egenskaper och tillhörande möjligheter att ämnen kan frigöras. I denna 
studie av modell har det antagits att gröna material kan likställas med traditionella 
material. Därmed låter sig i vart fall inledande jämförelser att göras. Röda material 
definieras som de material som klassas som farligt avfall eller material som innehåller 
oönskade ämnen. Avslutningsvis görs en värdering av materialets funktion, kan 
kriterierna där innehållas betraktas materialet som gult. I det här kapitlet redogörs för de 
olika stegen i filtret. För varje steg ges också en kort kommentar med avseende på 
tillgången på underlag och möjligheten att ta ställning.  
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3.1. Gröna material 

Utgångspunkten för att identifiera gröna material är att de ska representera material som 
kan nyttjas direkt utan en fördjupad bedömning. I användningen ska materialet ge 
upphov till en obetydlig påverkan. Därmed skulle dessa material kunna undantas en 
bedömning och fortsatta bedömningar skulle begränsas till mindre frekventa men 
samtidigt mer potentiella material. 

Miljötekniska egenskaper 

De material som idag nyttjas mest frekvent i mark- och anläggningsbyggnad är 
traditionella material som krossat berg och övriga jordmassor. Idag finns ett begränsat 
faktaunderlag avseende de traditionella materialens miljötekniska egenskaper såväl 
avseende omfattning av undersökningar som av undersökta ämnen. Det görs normalt 
ingen bedömning av traditionella material och deras eventuella effekt på omgivningen 
annat än ur ett naturresursperspektiv, se till exempel Östman (2002). Detta kan förefalla 
vara ett rimligt förfarande men fortfarande kvarstår för verksamhetsutövaren att visa att 
materialvalet, oavsett dess ursprung, är acceptabelt för människors hälsa och miljön i en 
applikation. Det finns också exempel där okritiskt eller kanske sedvanligt nyttjande av 
traditionella material lett till oacceptabla konsekvenser med avseende på miljön i 
anslutning till vägobjekt enligt Lövmar (2003) och Lindgren (2003). Exempel på 
traditionella material förknippade med en tydlig potential att frigöra ämnen är till 
exempel sulfidjord och sulfidförande bergarter. 

Idag finns ingen definition av ett grönt material varför det givetvis är svårt att ta 
ställning till detta. I Norge och Finland finns ett begrepp kallad ren jord som också 
beskrivs av siffermässiga uttryck. Dessa siffror omfattar dock endast ett fåtal ämnen. 
Därför har det antagits att det underlag som påträffas avseende traditionella material 
likställs med ett grönt material som underlag för en jämförelse. Jämförelsen som sådan 
var enkel att göra men kunde dock enbart genomföras för ett fåtal oorganiska ämnen 
med avseende på totalinnehåll och lakningsegenskaper. Underlag som beskriver 
förutsättningar för andra transportsätt än löst fas och organiska ämnen saknades också.  

För att göra en klassificering av gröna material praktiskt tillämpbar erfordras 
följaktligen kompletteringar. Dessa kompletteringar kan till exempel omfatta 
karaktärisering och gruppering av traditionella materials miljötekniska egenskaper, 
identifiering av riskmaterial och framtagande av rutiner för att söka hitta en korrelation 
mellan miljötekniska egenskaper och berg-, jordarts- och mineralsammansättning.  

Varför har ingen fördjupning skett avseende de traditionella materialens egenskaper? 
Är detta ett "icke-problem"? Kanske är det så att:  

• De traditionella materialen Inte utgör en uppenbar fara för människa. 

• De traditionella materialen är de enda alternativet ur ett 
materialförsörjningsperspektiv. 
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• En eventuell påverkan är svår att särskilja i jämförelse med andra källor.  

vilket sammantaget har lett till att detta av många betraktas som ett icke-problem. För 
att göra en göra en klassificering av gröna material erfordras dock kompletterande 
underlag. Den primära målsättningen torde då vara att hitta en form för att genomföra 
denna klassificering så enkel att den blir praktiskt tillämpbar i byggprocessen. Möjligen 
skulle en fortsättning här kunna ta sin utgångspunkt i de avgränsningsvärden som 
föreslås av Banverket (2002) för hantering av jordmassor tillsammans med en 
karaktärisering av traditionella material. Formerna för en framtida klassificeringen av 
gröna material bör dock göras så enklasom möjligt i annat fall kommer de att bli svåra 
att implementera. En intressant möjligt är att te x  i samband med upphandling 
prioritera gröna bergmaterial. 

Notera också att det inte bara är materialet som sådant som ska ge en obetydlig 
påverkan. Bearbetning som till exempel schaktning, grumling mm i samband med 
utförandet kan leda till att ämnen och partiklar frigörs i oönskad mängd. Dessa 
frågeställningar behandlas dock inte i projekt MGB men kan förväntas vara styrande 
till exempel i upplagssituationer där mängden perkolerande vatten kan bli betydligt 
intensivare än i geokonstruktionen.  

Kriteriet, att materialet ska ha motsvarande egenskaper eller bättre än ett grönt 
material kan inte besvaras med ett ja idag varför en fortsatt bedömning kommer att 
erfordras. 

3.2. Rött material 

Material som har egenskaper som farligt avfall eller innehåller oönskade ämnen är ej 
aktuella för en fördjupad bedömning och klassas som röda material. Utgångspunkten för 
vilka ämnen som ska betraktas som oönskade är det nationella miljökvalitetsmålet 
Giftfri Miljö, Miljömålsportalen (2003). De oönskade ämnena ska presenteras av 
Vägverket och Banverket och de kan skilja sig åt mellan verksamhetsutövare. Nedan 
redogörs för de kriterier som föreslås användas för farligt avfall respektive oönskade 
ämnen.  

3.2.1. Farligt avfall 

Material som innehar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till 
avfallsförordningen, SFS (2001), klassas som farligt avfall och betraktas av Vägverket 
och Banverket som direkt olämpliga material att nyttjas. I detta krav har materialvalet 
inte begränsats till själva användningen utan även till transport och tillståndsfrågor.  
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De testmetoder som ska användas finns angivna i bilaga 3 till avfallsförordning, SFS 
(2001). För vissa av de centrala egenskaperna som anges i bilagan, till exempel H13 och 
H14, saknas dock bedömningsgrunder. Här finns dock bedömningsgrunder föreslagna 
av RVF Utveckling (2002) med avseende på klassificering av förorenade massor som 
föreslås tillämpas i filtret.  

Vid klassning av olika material visade det sig fort att det tillgängliga underlaget inte var 
tillräckligt och att klassningen inte är enkel att göra. Till exempel vid klassning med 
avseende på sammanvägning av flera föroreningar enligt KEMI (2002) visade det sig 
snabbt centralt att ha en kunskap om olika ämnens förekomstform som underlag i annat 
fall tvingas användaren göra antaganden på försiktiga sidan. Klassningen visar att det 
erfordras kompletterande kunskap speciellt avseende förekomsten och förekomstformen 
av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen och en verifiering av antagna förutsättningar.  

Förutsättningarna för bedömningsgrunder som föreslås av RVF Utveckling (2002) 
baseras på en deponiapplikation, ett visst avstånd till yt- och grundvatten och 
lakningsegenskaper hos avfall. Dessa förutsättningar skiljer sig från en väg- eller 
bankonstruktion på många sätt och är inte direkt jämförbara. Teoretiskt skulle man 
kunna anlägga en deponiliknande geokonstruktion för ban- eller vägtrafik som skulle 
kunna ge upphov till en begränsad påverkan. Kriteriet att inte använda material i vägar 
och järnvägar som skulle betecknas som farligt avfall är därför närmast ett 
policybeslut.  

Att utreda om ett material ska betecknas som ett farligt avfall är sammantaget inte  
enkelt, beror av en mångfald av olika faktorer och betraktas därför som ett 
expertsystem. Med hänvisning till kunskapskravet i Miljöbalken och Naturvårdsverkets 
avsiktsförklaring, SGF (2003), torde det dock ligga i materialtillverkarens eller 
avfallslämnarens intresse att utreda detta. Detta innebär att en materialbeskrivning 
framgent också ska redovisa en klassning med avseende på farligt avfall. Då kan också 
kriteriet besvaras med ett enkelt ja eller nej. 

3.2.2. Innehåll av oönskade ämnen 

Som en del i det föreslagna filtret är det också önskvärt att kunna sortera ut material 
som betraktas som direkt olämpliga att nyttja baserat på innehåll av vissa typer av 
ämnen. I den första ansatsen som gjordes föreslogs att valet av oönskade ämnen skulle 
baseras på det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, Miljömålsportalen (2003) 
tillsammans med verksamhetsunika kriterier från Banverket och Vägverket. De 
näraliggande miljömålen som till exempel God Bebyggd miljö och Grundvatten, 
Miljömålsportalen (2003), avser primärt påverkan på omgivningen och avser inte direkt 
sammansättningen hos de material. Nedan redogörs kortfattat för målsättningen i Giftfri 
Miljö.  
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Målet Giftfri miljö 

Kvicksilver, bly och kadmium och deras föreningar är exempel på metaller som i 
huvudsak inte ska förekomma i nyproducerade varor enligt riktlinjer framtagna av 
Regeringen (1997). Det målet som beskrivs i Giftfri miljö, Miljömålsportalen (2003) 
ansluter till detta och tar också upp andra typer av ämnen för att säkerställa att:  

 halterna av ämnen som förekommer naturligt är nära bakgrundsnivåer  

 halterna av naturfrämmande eller nya ämnen är nära noll.  

I delmål 3 till Giftfri miljö, avseende utfasning av särskilt farliga ämnen 2003-2015, 
Sveriges miljömål (2003) anges att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara 
fria från: 

 cancerframkallade, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen (senast 
år 2007 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i 
kretsloppet) 

 nya organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande (snarast, dock senast 
år 2005) 

 övriga organiska ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande 
(senast år 2010) 

 övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande (senast år 2015) 

 kvicksilver (senast år 2003) samt kadmium och bly (senast år 2010) 

Dessa ämnen ska inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa 
att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor som innehåller 
ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium och bly ska hanteras på 
ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Delmålet avser ämnen som människan 
framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet avser även ämnen som ger upphov till 
ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive de som bildas oavsiktligt. 

Kriterium 

Baseras kriteriet på målet i Giftfri miljö kommer svaret ofta att vara ja, det vill säga 
materialet innehåller oönskade ämnen. Detta gäller speciellt oorganiska ämnen som till 
exempel bly, kvicksilver och kadmium m fl då dessa ämnen förekommer naturligt i de 
flesta material som är aktuella för väg- och bankonstruktioner. Inom gruppen 
traditionella material förekommer övriga schaktmassor som förutom oorganiska 
dessutom också innehåller olika naturliga organiska ämnen. Frågeställningen blir alltså 
snabbt orealistisk och knappast tillämpbar.  
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Med hänvisning till projekt MGBs målsättning att ta ställning till emissioner är det 
viktigt att inte likställa förekomsten och halten i ett ämne med att det kan frigöras och 
ge upphov till en påverkan. Däremot kan givetvis ämnen föreslås som av olika skäl 
betraktas som direkt olämpliga. Därav följer att kriteriet avseende oönskade ämnen blir 
av verksamhetsunik och policykaraktär. Då de flesta material innehåller många olika 
ämnen och fort klassas som oönskade med avseende på förekomst rekommenderas att 
förslaget inriktas på att säkerställa att nya och naturfrämmande ämnen inte tillkommer.  

Exempel på naturfrämmande ämnen som kan förekomma i material är PCB och DDT 
och hänförs båda primärt till organiska ämnen. Motsatsen naturliga eller befintliga 
ämnen förekommer i princip i alla material och där kommer fokus vara på att tillse att 
emissioner från dessa betraktas som gröna. Detta kriterium kommer alltså att 
kompletteras av Vägverket och Banverket och förfinas ytterliggare. 

Målet Giftfri miljö är framtaget primärt med avseende på kemiska produkter och varor. 
I detta fall har vi sökt precisera och anpassa målet till kriterier för material. Detta 
visade sig snabbt vara svårt beroende på de allmängiltiga och övergripande målen i 
Giftfri miljö. Det föreslagna kriteriet som syftar till att säkerställa att 
verksamhetsutövaren inte "bygger" in material med oönskade ämnen beaktar inte direkt 
emissioner utan tar primärt ställning till förekomst och betraktar där blotta 
förekomsten som en risk. Möjligen skulle man kunna hänvisa ett sådant material vidare 
till en fördjupad utredning där man värderar detsamma med avseende på emissioner 
innan man tar ställning. 

3.3. Gula material 

Är materialet inte grönt eller rött kvarstår en klassificering med avseende på dess 
funktion. I det fall de kriterier som ställs kan innehållas kan materialet sedan 
klassificeras som gult. Därmed är lösningen som helhet aktuell för en fördjupad 
bedömning.  

Det är inte bara materialet som sådant som ska accepteras utan den tänkta lösningen 
som helhet där materialet ska ingå som ska betraktas som grön. Det vill säga ett material 
kan betraktas som oacceptabelt i en viss applikation emedan det kan betraktas som 
acceptabelt i en annan. För att ta ställning till om ett material ska bedömas är det därvid 
centralt att dess funktion i en tänkt lösning kan påvisas av den som avser nyttja 
materialet. Att så är fallet ska alltså besvaras och dokumenteras på en rad punkter. 
Avsikten med att ställa dessa kriterier är att säkerställa att 

 Det finns en nytta med ingående material. 

 Ingående material kommer att användas i en signifikanta mängder. 

 Ingående material är kvalitetssäkrade. 

 Lokalisering av ingående material kommer att dokumenteras   

 



15 

 Frågor relaterade till hanteringen av ingående material före, under utförandet och 
efter dess användning i lösningen finnas beskrivet inför en fördjupad bedömning.  

Projektet MGB är förvisso avgränsat till att behandla material oavsett dess ursprung, 
se Svedberg et al (2002b), men frågeställningen kring funktion ansluter också till 
lagstiftningen i så motto att det tilltänkta materialet kan ha ett ursprung som avfall. Ur 
ett juridiskt perspektiv finns det en mångfald av exempel där nyttjandet av ett avfall som 
anläggningsmaterial är förknippat med olika juridiska utfall. Som verksamhetsutövare 
är det, trots mångfalden, centralt att försäkra sig om att materialet fyller en funktion i 
väg- eller bankonstruktionen annan än en kvittblivning eller bortskaffning. Det viktiga 
ur ett strikt juridiskt perspektiv är inte hur god funktionen är utan att det finns en 
funktion. Det är dock självklart att det är en fördel om en bättre funktion kan påvisas. 

Projekt MGB baseras på att bedömningen genomförs i ett planskede. Detta innebär att 
många frågor kan besvaras då lokalisering är känd. Däremot är det givetvis så att en 
del frågeställningar måste föras fram i tiden men föreslås ändå fångas upp redan i 
detta skede.  

3.3.1. Nytta 

Analogt med det synsätt som tillämpas i Norge, se SFT (2003), föreslås att ett gult 
materials funktion i den tänkta lösningen ska kunna påvisas. För att materialet ska 
bedömas ska dess tekniska eller miljötekniska funktion och nytta finns beskriven för 
den föreslagna lösningen. Funktionen och nyttan ska beskrivas genom att dess 
egenskaper som till exempel isolering, lättfyllning, lastfördelande, dränering och 
beständighet finns beskrivet. Exempel på funktioner av mer miljöteknisk karaktär är 
tätande, sorberande och reducerande. För att underlätta denna beskrivning kan 
materialets nytta i en tänkt lösning jämföras med ett alternativ.  

För att undvika en beskrivning av nyttan av godtycklig karaktär kan det vara lämpligt 
att en jämförelse görs med ett aktuellt alternativ för att åstadkomma motsvarande 
funktion .Kriteriet kan enkelt besvaras med ett ja eller nej. 

3.3.2. Lokalisering 

För att nyttja ett gult material är det viktigt att ha kontroll på var man nyttjar det och hur 
stor mängd man avser nyttja i den aktuella lösningen. Detta förfarandesätt är analogt 
med det system som till exempel tillämpas i Holland, RIVM (1999). 

Platsen där materialet avses nyttjas ska dokumenteras, jämför relationshandlingar eller 
vägdatabas. I projekt MGB utreds detta inte annat än genom att ställa en fråga som 
syftar till att tillse att materialets användning dokumenteras. Kommer ingen 
dokumentation av materialets lokalisering att göras sker inte heller någon fortsatt 
bedömning. Kriteriet kan enkelt besvaras med ett ja eller nej. 
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3.3.3. Mängd  

För att inte små mängder av gula material ska spridas okontrollerat måste ska också en 
minsta mängd nyttjas av det gula materialet i den tänkta lösningen. Den minsta 
mängden, mätt som en sammanhängande volym, föreslås vara 100 m3. I den fördjupade 
bedömningen värderas sedan den totalt nyttjande mängden i lösningen. Ingen fortsatt 
bedömning utförs om en mindre mängd eller osammanhängande fördelning av 
materialet nyttjas. 

Förslaget på 100m3 grundar sig på att materialet betraktats som gult i filtret, att det ska 
finnas i en signifikant mängd som kan dokumenteras och att inte tekniska tillämpningar 
med lågt materialutnyttjande ska undantas. Ett exempel på en sådan teknisk tillämpning  
är utspetsningar vid trummor mm som skulle ha undantagits om mängden varit större. 
Ett annat sätt att reglera den minsta mängd material som får nyttjas kan vara att relatera 
den till material med ämnen som lätt låter sig frigöras. Då skulle material som är 
förknippade med lättlösliga ämnen erfordra en större mängd. 

I Holland används ett likartat kriterium där de "minsta" mängder som ska nyttjas beror 
av vilken kategori materialet tillhör. Till exempel så finns det inga begränsningar för 
ren jord emedan s.k. kategori 1 material (förorenad jord) ska användas i minst 50 m3 
och s.k. kategori 3 material (t ex slaggrus) ska användas i minst 1 000 eller 10 000 ton 
beroende på applikation, (RIVM 1999). Denna kategorisering är förknippad till 
materialets miljötekniska egenskaper. Kriteriet kan enkelt besvaras med ett ja eller nej. 

3.3.4. Kvalitetssäkring 

De miljötekniska egenskaper hos ingående material i väg- eller bankonstruktionen ska 
vara kvalitetssäkrade och tillika vara representativa för den mängd som ska nyttjas. 
Vägverket har i ATB VÄG 2002, Vägverket (2001), formulerat krav med avseende på 
verifiering av produkter. Banverket har likartade krav formulerade i FU2000, Banverket 
(2003). Kriteriet kan enkelt besvaras med ett ja eller nej 

3.3.5. Utförandeaspekter 

De åtgärder som erfordras för att skydda människors hälsa och miljön vid hantering av 
materialet under utförandet ska dokumenteras. Syftet med detta är att säkerställa att 
arbetsmiljöaspekter har behandlats och att eventuella effekter på miljön beaktas. Ett 
exempel på sådan problematik är hantering av finkorniga material som kan damma eller 
stålkord i gummiklipp som kan ge skär- och stickskador, etc.  Kriteriet kan besvaras 
med ett enkelt ja eller nej.  
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3.3.6. Avveckling 

Efter det att materialet nyttjats, under en vis tid för att upprätthålla den avsedda 
funktionen eller under det att geokonstruktionens tekniska livslängd är uppnådd, finns  
olika alternativ för avveckling. Geokonstruktionen och lösningen kan lämnas kvar, 
återbrukas eller deponeras i sin helhet eller i delar. Detta kan ge upphov till nya 
förutsättningar som att slitlagret avlägsnas, snöröjning och ogräsbekämpning upphör 
eller att underhåll av diken upphör. 

Inför en fördjupad bedömning föreslås, speciellt med avseende på miljögeotekniska 
aspekter, att det dokumenteras att dessa frågeställningar beskrivs för det aktuella 
materialet. I Tabell 2 ges exempel på frågeställningar som bör ingå vilket alltså också 
ska dokumenteras. 

Tabell 2: Exempel på frågeställningar vid avveckling av anläggning eller material 

Alternativ Kvarlämning Återbruk och 
återvinning 

Deponering 

Frågeställning Vilka skyddsåtgärder 
erfordras vid en ev 
kvarlämning? 

 

Hur kan materialet 
återbrukas och  
återvinnas? 

Vilken typ av deponi ska 
användas ? 

Förutsatt att frågeställningen är besvarad kan kriteriet besvaras med ett enkelt ja eller 
nej. 

3.4. Bedömning eller ej ? 

I filtret sker en första utsortering av material som inte är aktuella för en bedömning. 
Detta innebär att såväl direkt lämpliga som olämpliga material undantas. De material 
som också klarar filtersteget funktion betecknas som gula material och är aktuella för en 
fortsatt bedömning. I Bilaga 2 sammanfattas de olika frågor som ställs inom 
bedömningssteget "Filter" i en tabell. Tabellen är avsedd att nyttjas som stöd i 
bedömningssteget "filter" och kan också användas som underlag för att dokumentera 
den bedömning som gjorts.  

De gröna och röda material som identifieras är inte primärt kopplade till en omgivning 
utan ställningstagandet görs för materialet som sådant. Bedömningen av acceptans 
görs alltså i generella ordalag och är inte platsberoende. För de material som 
klassificeras som gula kommer bedömningen att bli objekts- och platsberoende då 
kunskap om omgivningen kommer att erfordras för en bedömning. För att göra en 
bedömning av de gula materialen erfordras alltså kunskap om användningen såväl som 
om omgivningen.  

Vilket underlag som erfordras hur det ska utformas och dokumenteras blir därvid en 
relevant frågeställning för att inleda en karaktärisering av material. Idag finns olika 
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exempel på information och i vissa fall krav på varuinformationsblad som  t ex KEMI 
(2002). Det finns också krav på varudeklarationsblad i samband med upphandling, 
EKU-delegationen (2003) eller Vägverket (2001b).  

3.4.1. Gröna lösningar 

Det föreslagna angreppssättet för en miljögeoteknisk bedömning förväntas leda till att 
ett urval av förmodat gröna lösningar kommer att identifieras. I de fall där en sådan 
skall användas erfordras inte heller någon fördjupad bedömning. Detta är centralt för 
tillämpningen av modellen som därmed kommer att bli enklare underhand gröna 
lösningar identifieras. 

Det är däremot centralt att verifiera att förutsättningarna för den aktuella lösningen 
överensstämmer med den som tidigare betraktas som acceptabel. Detta kan göras 
genom att en enkel checklista används för att verifiera av de styrande parametrarna, 
jämför till exempel Naturvårdsverket (1997) där de förutsättningar som gäller för 
bestämningen av generella riktvärden redovisas som underlag för en verifikation. I 
projektets fall kan de olika tabeller vilka sammanfattar bedömningens olika etapper som 
presenteras användas som underlag för denna verifiering, se Bilaga 2.  

Idag saknas genomförda klassningar av gröna lösningar varför detta filtersteg än så 
länge inte är aktuellt att ta ställning till. Denna betraktas inte heller som möjlig att 
göra idag framför allt med hänvisning till begränsat underlag avseende miljötekniska 
egenskaper hos traditionella material. Kriteriet kommer att kunna besvaras med ett 
enkelt ja eller nej. 
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4. KARAKTÄRISERING - ANVÄNDNING 

I detta kapitel beskrivs användningen, dess tillämpning och ingående materials 
egenskaper som ett underlag för att beskriva ämnestransport i den aktuella 
geokonstruktionen. Då transport av ämnen i löst fas med vatten betraktas som det 
dominerande transportsättet läggs större tyngd på den beskrivningen. 

4.1. Vilken är tillämpningen 

Projektet MGB behandlar såväl ban- som vägkonstruktioner. Beroende av 
anläggningens linjeföring kan konstruktionen befinna sig i bank och/eller skärning. 
Geokonstruktionernas sektion kan placeras i plan eller måttligt lutande terräng till brant 
lutande terräng, i vatten eller i "luften" (bro). Materialen används för olika, primärt 
tekniska, syften i en ban- eller vägkonstruktion. Geokonstruktionen är förenklat 
uppbyggda av en överbyggnad och en underbyggnad som vilar på undergrunden 

I bankroppar är överbyggnaden i det närmaste enbart uppbyggt av geologiskt 
"jungfruliga" material med undantag för spårutrustning, räls mm som inte behandlas i 
projekt MGB. I en vägkropps överbyggnad förekommer, förutom slitlager som 
undantagits i projektet, även olika former av bitumen eller kalk- och 
cementstabiliserade ytskikt och bärlager. Material som hyttsten, slaggrus och krossad 
betong används ibland och då "längre" ned i överbyggnaden. 

I underbyggnaden utgör de traditionella materialen tillsammans med jordmassor de 
mest frekventa. Med hänvisning till massbalansering i projekt kommer de flesta 
materialen att sökas inom anläggningens sträckning. Detta prioriteras hårt och är ett 
mått på hur man hanterar naturresurshushållning vilket framgår av Östman (2002). Här 
förekommer även andra material, speciellt i områden där geotekniska åtgärder erfordras 
som till exempel:  

• Stabilisering av finkornig jord med kalk-cement pelare. 

• Stabilisering av organisk jord med kalk-flygaska-merit. 

• Lättfyllning och tjälisolering med cellplast, lättklinker, flygaska och 
gummiklipp.  

där man önskar nyttja vissa egenskaper hos materialet (som isolerande, dränerande, 
stabiliserande mm). För att placera geokonstruktionen i sitt sammanhang i en 
omgivning erfordras information avseende dess läge, nyttjande och det aktuella 
verksamhetsområdet samt en bild av geokonstruktionens uppbyggnad. Kunskap om 
placeringen är central för inhämtande av kompletterande information avseende olika 
aspekter som undergrund, avrinning mm. 
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4.1.1. Läge 

Geokonstruktionens geografiska läge i omgivningen ska beskrivas. Denna information 
kompletteras gärna med ett kartunderlag för att redovisa olika underlagsdata, som till 
exempel geotekniska undersökningar, avrinning, undergrund mm. 

4.1.2. Nyttjande 

Syftet med den aktuella geokonstruktionen och de funktionskrav eller 
dimensioneringsförutsättningar som är grund för utformningen ska beskrivas. En viktig 
parameter i detta sammanhang är geokonstruktionens tekniska livslängd.  

4.1.3. Utformning 

Baserat på de krav som ställs avseende nyttjande sker en utformning av 
geokonstruktionen.  Här beskrivs geokonstruktionens uppbyggnad, ingående material 
och tillhörande mängder. I mark- och anläggningstekniska sammanhang använder man 
ofta plan, sektion och profilritningar för att beskriva detta. Dessa ritningar kan utgöra 
underlag för en sammanställning av material och mängder men kommer också att vara 
värdefulla i samband med beskrivning av geokonstruktionens linjeföring. 

Överbyggnad 

Överbyggnaden omges av luft och vilar på en underbyggnad. Anläggningen kan bestå 
av olika material. Typiskt för bankonstruktioner är att deras överbyggnad är uppbyggd 
av grova granulära material och saknar ett tätande skikt i ytan. En vägkonstruktion är 
snarlik en bankonstruktion. Det är dock två principiella skillnader med avseende på 
ämnestransport, dels den att en vägs överbyggnad ofta är uppbyggd av förhållandevis 
finkornigare material och ofta med tätande skikt som ett bundet bärlager eller ett bundet 
slitlager. I undantagsfall nyttjas också andra ytskikt vid vägbyggnad som till exempel 
slitlager av betong. 

Underbyggnad 

Underbyggnader till väg- och bankonstruktioner är likartade och kan till exempel 
utgöras av grova (t ex sprängsten) och finkorniga material (t ex morän) eller 
stabiliserade material (t ex KC-pelare). Underbyggnader kan omgivas av luft (jmfr 
bank), mark (jord eller berg) eller till delar av mark, yt- eller grundvatten.  

Plan-, profil och sektion 

Ban- eller vägkonstruktion har anläggningarna normalt betydande utsträckning i 
längsled och har normalt en begränsad omfattning i bredd. I Tabell 3 ges ett exempel på 
en enkel sammanställning av ingående material och deras mängder i en 
geokonstruktion. 
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Tabell 3: Exempel på material och mängder i en geokonstruktion 
Konstruktionsdel Ingående material Area 

(m2) 
Längd 

(m) 
Volym 
(m3) 

Slitlager, OB 45mm OB, oljeblandat grus,  
återvunna beläggningsmassor

6,5*0,045= 
0,3 

100 
 

30 

Stödremsa, 45 mm Krossat berg 0,5*0,045= 
0,02 

100 2 

Bärlager, 80 mm Krossat berg 7,2*0,08 
= 0,6 

100 60 

Förstärkningslager, 500 
mm 

Hyttsten 8,5*0,5 
= 4,25 

100 425 

Underbyggnad Terrasserad undergrund eller 
schaktmassor från linjen 

- - - 

4.1.4. Verksamhetsområde 

Verksamhetsområdet utgör geometrisk grund för den värdering som utförs mot 
kravspecifikationen. Detta område som Vägverket eller Banverket kommer att förfoga 
över är centralt att beskriva. Området är i regel ganska enkelt att beskriva i plan men 
kan ofta vara svårare att beskriva i höjdled. En dokumentation av detta på ett 
kartunderlag underlättar den fortsätta karaktäriseringen. I Figur 5 ges ett exempel på ett 
verksamhetsområde för en väg- eller bankonstruktion. 

 

Figur 5: Exempel på ett verksamhetsområde för en väg- eller bankonstruktion. 
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4.2. Materialegenskaper 

Exempel på frekvent använda material är krossat berg och grus men även morän och 
andra jordarter. Andra mindre frekvent nyttjade material är återbrukade eller återvunna 
schaktmassor, hyttsten, flygaska, slaggrus, krossad betong mm. Materialen indelas i två 
grupper, med hänvisning till deras ursprung, de sk traditionella materialen (krossat berg, 
grus, övriga jordmassor) som härrör från "jungfruliga" geologiska material och de 
alternativa materialen (hyttsten, askor, gummi, mm) som har sitt ursprung i industriella 
processer. Det finns en tredje grupp som kommer att få ökad betydelse framgent och 
den avser återbrukade traditionella material som jordmassor och efterbehandlad jord 
från förorenade områden. 

Notera att materialen kan förekomma enskilt i olika konstruktionselement (som t ex ett 
förstärkningslager av sand) eller som kombinationer av material (som t ex KC 
stabiliserad lera). Karaktärisering är central och ska utföras för ALLA ingående 
material, det vill säga såväl det enskilda materialet som en kombination av material i 
dess tillämpning. Materialegenskaperna beskrivs med avseende på materialets ursprung, 
geotekniska egenskaper, dess sammansättning och ingående ämnens möjlighet att 
frigöras. 

4.2.1. Tillverknings- och utförandemetodik 

Skillnaden mellan tillverknings- och utförandemetodik är för vissa material begränsad 
men för andra betydande. Oavsett detta är det viktigt att skapa sig en bild om 
materialets ursprung för att kunna identifiera olika miljötekniska aspekter förknippade 
med materialet. 

I samband med tillverkning används till exempel ofta sprängämnen för att sönderdela 
material. Sprängämnena i sig kan ge upphov till att materialet ”kontamineras” med till 
exempel kväve- eller nitratföreningar. Ett annat liknande exempel är användning av 
jordmassor som förorenats till följd av en annan verksamhet eller en råvara (som består 
av radioaktivt material) och kan ge upphov till radioaktiv strålning. 

4.2.2. Geotekniska egenskaper 

Flera av de tekniska egenskaperna som används för att beskriva material har en direkt 
koppling till olika miljötekniska egenskaper och utgör därvid central information inför 
en miljögeoteknisk bedömning. Ett materials tekniska egenskaper beskrivs av dess 
geotekniska egenskaper som permeabilitet, kornstorleksfördelning, densitet, 
friktionsvinkel eller skjuvhållfasthet, mm. 

De två kanske mest betydande är relaterade till materials beständighet och avser 
förmåga att motstå mekanisk och kemisk nedbrytning. Belastning av fordon och 
krossning av material ger upphov till att bland annat partiklar frigörs, specifika ytor som 
exponeras ökar och att en konstruktion kan sättas igen (jmfr t ex banvallar som "rensas" 
för att bibehålla dess tekniska funktion).  
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Kemisk nedbrytning utgörs till exempel av att ämnen frigörs till följd av att passerande 
vatten löser ut dem från materialet. Flera av de geotekniska termer som används för att 
beskriva ett material är centrala också för den miljögeotekniska bedömningen. Exempel 
på sådana är densitet (torr- och skrymdensitet), genomsläpplighet (porositet, 
kornstorleksfördelning), innehåll av organiskt kol och lermineral m fl.  

4.2.3. Sammansättning och totalhalt 

Traditionella material innefattande jordmassor 

De traditionella materialen, eller "jungfruliga" geologiska materialen är företrädesvis 
uppbyggda av mineraler av oorganiska ämnen. Den svenska berggrunden utgör 
ursprunget till de material som nyttjas. Det stora flertalet jordarter innehåller organiskt 
material, om än i liten omfattning. Det organiska innehållet utgörs av rester från växter 
och organismer. Torv och gyttja är exempel på material med mycket hög andel 
organiskt material, de senare nyttjas dock ofta inte som anläggningsmaterial med 
hänvisning till begränsande tekniska egenskaper. Som utgångspunkt för det fortsatta 
resonemanget här används de mest nyttjade materialen, det vill säga material med 
tillfredsställande tekniska egenskaper. I Bilaga 1, PM Traditionella material, sker en 
sammanställning avseende dagens kunskap om traditionella material. 

Den förväntade halt/mängd som kan frigöras från dessa material är normalt begränsad. 
Under vissa förutsättningar eller beroende på materialets sammansättning kan högre 
halter av ämne frigöras. Ett exempel på detta är sulfidjord eller -mineral som i aeroba 
och sura förhållanden kan frigöra förhållandevis stora mängder metaller eller andra 
spårämnen. Exempel på detta finns att hämta i projekt Botniabanan där stora volymer 
sulfidjord ska hanteras. De vanligaste jordmineralen i marken kan grupperas efter 
tilltagande vittringsförmåga enligt följande, SGU (2003). 

 (låg) kvarts 
 | muskovit, kalifältspat 
 | plagioklas 
 | amfibol, pyroxen, biotit 
 | klorit, apatit 
 (hög) kalcit 
 

Alternativa material 

De alternativa materialens sammansättning är starkt beroende av dess ursprung, 
tillverknings- och utförandemetodik. En stor skillnad jämfört de vanligaste traditionella 
materialen är att de i flera fall också innehåller många olika sorters oorganiska och 
organiska ämnen till följd av dess ursprung, jämför t ex askor från förbränning av 
hushållsavfall. I många fall har också en anrikning eller koncentrering av ämnen skett i 
dessa material som en följd av tillverkningsprocessen. Detta är t ex fallet för 
vissamaterial där totalhalterna av flera oorganiska ämnen i många fall är större än i 
traditionella ballastmaterial.  
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Till skillnad från de alternativa materialen förefaller dock de traditionella materialen 
vara undersökta i ytterst begränsad omfattning med avseende på dess miljötekniska 
egenskaper.  

Ett annat exempel på ett i det närmaste traditionellt material är schaktmassor eller jord 
som till följd av antropogen verksamhet förorenats, sk förorenad jord.  Av ovanstående 
resonemang följer att de traditionella materialen företrädesvis kan förväntas frigöra 
oorganiska ämnen till transport. Och att de alternativa materialen i vissa fall kan 
förväntas komplettera denna transport med organiska ämnen.  

Totalhalt 

För att beskriva ett materials miljötekniska egenskaper används normalt totalhalt och 
lakningsegenskaper (tillgänglighet och lakningsintensitet). Det senare är idag en allmänt 
vedertagen metodik, om än konservativ, som syftar till att beskriver hur ämnen frigörs 
av passerande vatten. Det finns många olika metoder varav flera har blivit 
standardiserade, se Naturvårdsverket (2002). Totalhalten används bland annat som 
utgångspunkt för att beskriva sammansättningen hos ett material, se Tabell 4 och 
därmed identifiera ämnen som kan frigöras. Totalhalten kan också användas för att med 
kemiska / fysikaliska parametrar, primärt K, bedöma ämnen som kan frigöras, alltså en 
slags analytisk lakbarhet eller användas för att uppskatta tidsåtgången för att frigöra det 
aktuella ämnet. Detta analytiska sätt har bland annat använts för framtagandet av de 
generella riktvärdena för förorenad mark, Naturvårdsverket (1997)  

Vid en beskrivning av sammansättningen rekommenderas att den indelas i 
huvudkomponenter och spårämnen. Det är också viktigt att tydlig särskilja innehållet av 
organiska och oorganiska ämnen i materialet. I många fall förefaller det självklart att det 
organiska innehållet är begränsat, likväl kvarstår att verifiera detta. 

Tabell 4: Exempel på totalhalter (mg/kg TS) hos olika material (< avser halter under 
detektionsgräns). 
Ämne Krossat 

berg1
Slaggrus2 Hyttsten1 Gummi-

klipp3

Arsenik, As 2 -100 6-76 0,44 <10 
Kadmium, Cd 0,1 – 0,3 4-17 0,48 <2 
Svavel, S 80 - 2000 4000-9500 14000 Iu 
Klorid, Cl Iu4 Iu Iu Iu 
Kolväten, PAH Iu 0,013-2E-6 Iu 62 
1- Tossavainen (2000), 2- RVF Utveckling (2002b), 3- Westerberg et al (2001), 4- Iu, Ingen uppgift 
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4.2.4. Ämnen och deras möjligheter att frigöras 

Ämnen kan frigöras och transporteras på många olika sätt i en geokonstruktion och 
vidare i omgivningen. De transportsätt som är aktuella för en betydande spridning av 
ämnen kan förenklat delas in i transport i gas-, fast- eller i löst fas, se Figur 6, samt 
genom strålning. I vissa fall kan andra transportsätt som till exempel biologisk aktivitet 
också bidra till att ämnen förflyttas. Utgångspunkten för en bedömning är att ta ställning 
till de ämnen som kan frigöras och transporteras. Detta görs genom att identifiera 
ämnen som kan förväntas frigöras från materialet. Identifieringen görs utan att beakta 
ämnens eller substansers farlighet utan fokus är på att bestämma vilka ämnen som kan 
frigöras, i signifikanta koncentrationer och mängder, för att sedan transporteras vidare 
och därmed ge upphov till en påverkan. I normalfallet är ban- och vägkonstruktioner 
uppbyggda av traditionella material där den kanske vanligaste transporten av ämnen 
sker i löst fas med perkolerande vatten. I många fall kan också strålning vara aktuell 
med hänvisning till den svenska berggrundens innehåll av radioaktiva ämnen.   

Benägenhet att frigöras 

Benägenheten för ämnen att frigöras är beroende av fysikaliska och kemiska faktorer. 
Exempel på fysikaliska är mekanisk nedbrytning till exempel till följd av trafik eller 
klimatpåverkan. Exempel på kemiska faktorer är nederbördens sammansättning och 
markkemiska faktorer som pH, organisk halt, redoxförhållanden och ämnets bindning 
till materialet mm.  

 

Figur 6: Jämvikstförhållanden, Källa: Macsik et al (1998). 
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Exempel på värden på adsorptionskoefficienten Kd och Koc i jord för olika oorganiska 
och organiska ämnen framgår av Figur 7 och Figur 8 som har bearbetats efter SFT 
(1999). SFT (1999) har i sin tur nyttjat underlag från det svenska arbetet med generella 
riktvärden för förorenad mark, Elert (2003) och baseras på ett pH intervall mellan 5-7, 
förändras pH kommer sedan också värdena för vissa ämnen att förändras kraftigt, ett 
exempel på pH känsliga ämnen är många metaller som vid låga pH enklare går i lösning 
som joner och därmed blir mobila.  
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Figur 7: Exempel på Kd-värden för olika oorganiska ämnen, Efter SFT (1999). 
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Figur 8: Exempel på Koc-värden för olika organiska ämnen, Efter SFT (1999). 

Zn, Cu, Co och Ni är exempel på mer lättrörliga ämnen som ofta finns i överskott i 
marklagren (b-c horisont), det vill säga det finns mer i jorden av dessa ämnen än vad 
som frigörs och transporteras bort med vatten. De många olika processer som sker i 
marken varierar starkt över tiden, se Figur 9. De kemiska faktorer som styr ämnens 
benägenhet att frigöras från ett material och sedan transporteras är primärt parametrar 
som pH, alkalinitet, organisk halt och reduktions- och oxidationsprocesser. 

 

Figur 9: Tidsaspekter för olika markkemiska processer, Källa Mácsik et al (1998). 
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Omvandling 

Förutom ämnets inneboende egenskaper att frigöras och transporteras finns det faktorer 
som leder till att ämnet omvandlas och eller fastläggs i marken. Omvandling, det vill 
säga att ämnen bildar föreningar som oxider, hydroxider, organiska komplex etc är 
komplexa processer som också styrs av markkemiska förhållanden. Grundformen av 
ämnen är normalt väl dokumenterad men egenskaper hos omvandlingsformer och deras 
benägenhet att transportera ämnen vidare är mindre.  

Benägenhet att fastläggas 

Förutom ämnets inneboende egenskaper att frigöras och transporteras finns det faktorer 
som leder till att ämnet omvandlas eller fastläggs. Styrande parametrar för dessa 
faktorer, förutsatt en transport med vatten, är normalt markkemiska parametrar som pH, 
organiskt kol, andelen finkornig jord och typ av lermineral. Fastläggningen eller 
sorption kan ske på olika sätt. Det finns en begränsande parameter knuten till den yta 
eller mängd av sorberande material som finns. Om de platser på jordpartiklar som kan 
sorbera ämnen redan är fyllda kommer ämnet att kunna transporteras allt längre bort 
från källan. Ämnen eller partiklar som transporteras i sprickor i berg, har normalt 
mycket liten benägenhet att fastläggas.  

Löst fas 

Transport av ämnen med löst fas är den exponeringsväg som betraktas som 
dominerande. Den sker till exempel genom upptag av växter eller genom att människor 
och organismer som dels kan tänkas dricka eller äta växter exponeras för ämnen. Vidare 
kan människan tillsammans med djur överst i näringskedjan tänkas äta de djur som i sin 
tur intagit eller varit i kontakt med det vatten som påverkats. Genom anrikning i 
näringskedjan kan då till exempel biopersistenta ämnen lagras i kroppen. 
Ämnestransport med vatten i omgivningen har tidigare behandlats i Svedberg at al 
(2002c), Espeby et al (1997) och Gustafsson et al (2002). Ämnestransport i den 
omättade zonen har behandlats av Espeby et al (1997). Av Svedberg et al (2002b) 
framgår att för att någon nämnvärd transport med vatten ska ske i den vattenmättade 
zonen ska det finnas en källa, vatten och geologiska förutsättningar för transport. Olika 
markkemiska och ämnesspecifika parametrar är sedan exempel på processer som kan 
retardera denna transport. 

För att beskriva transportbilden och ta ställning till ämnen som frigörs av perkolerande 
vatten är tillgänglighet och lakningsintensitet grundläggande begrepp som tillsammans 
beskriver ett materials lakbarhet i laboratoriemiljö. Nedan ges en kort resumé av viktiga 
aspekter avseende lakning. Mer om lakning och metoder finns sammanställt i,  
Naturvårdsverket (2002).  
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Tillgänglighet 

Tillgänglighet beskriver de ämnen som förväntas kunna frigöras totalt sett och kan 
tillsammans med lakningsintensiteten användas för att identifiera vilka ämnen som kan 
frigöras och som underlag för att tillsammans med lakningsintensiteten uppskatta 
tidsåtgången för att materialet frigör vissa ämnen. 

Lakningsintensitet 

Lakningsintensitet beskriver den mängd ämne som frigörs för en viss mängd passerande 
vatten och betecknas ofta som L/S-kvot. Lakningsintensiteten varierar över tiden och är 
starkt beroende av vilken miljö materialet placeras i. Lakförsök sker i laboratorium, ofta 
under vattenmättade förhållanden vilket syftar till att efterlikna situationen för ett 
material under grundvattennivån. L avser massan hos det vatten som perkolerat 
provmaterialet och S avser provets massa med avseende på torrsubstansen (TS). Sådana 
försök liknar inte en omättad situation som normalt föreligger i en överbyggnad. För att 
uppnå en lika stor passerande vattenmängd som erfordras i laboratorieförsök erfordras i 
praktiken betydligt längre tid. I Figur 10 ges ett exempel baserat på tidsåtgång för att 
uppnå en viss L/S kvot i en 1m hög konstruktion ställt i relation till mängden 
perkolerande vatten.  
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Figur 10: Erforderlig tid för att i praktiken uppnå L/S = 2 vid olika torrsubstans i en 
1m hög konstruktion i förhållande till perkolerande vattenmängd. 

Metodiken används likväl med utgångspunkten att för de flesta ämnen blir 
bedömningen konservativ och att de möjliggör en relativ bedömning av potentialen att 
ämnen kan frigöras. Laboratorieförsöken utgörs idag av kolonn eller skakförsök av 
granulära material. En standard är under utveckling avseende monolitiska material.  
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Idag pågår flera projekt som syftar till eller på olika sätt kan användas för att bättre 
korrelera laboratorieförsök med utfall i praktiken. Ett exempel på ett sådant projekt 
”Emissioner från ballast- och fyllnadsmaterial i vägkonstruktioner under en vägs 
livslängd”, Flyhammar et al (2003). I ett annat projekt studeras lakning med avseende 
på organiska ämnen för att öka kunskapsbilden, Lindgren (2003). 

Kolonnförsök ger en närmare bild av lakningsintensiteten och dess utveckling än 
skakförsök, inte minst ger den en möjlighet att studera om lakningen är avtagande 
genom att rita upp en ackumulationskurva, se Figur 11. Därför rekommenderas 
kolonnförsök genomföras, dessa kan sedan möjligen verifieras med enklare skakförsök i 
samband med kvalitetssäkring mm.  
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Figur 11: Exempel på ackumulationskurva för olika ämnen. 

Bilden av lakningsintensitet kompletteras med fördelar med kritiska parametrar som pH 
och redoxförhållanden. Ett annat och närmast teoretiskt transportsätt för ett material är 
transport som vätska i separat fas, jämför till exempel organiska vätskor som kolväten 
med en annan densitet än vatten, som kan aktualiseras i samband med farligt gods 
olyckor. 
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Fast fas/partiklar 

Utförandet som bland annat innefattar transport och utläggning av material för en 
tillämpning är i sig en transport av ämnen. Denna beaktas dock inte här. En annan 
potentiell spridningsväg för ämnen är den genom transport av fast fas av materialet som 
intag dermalt (barn som äter jord, organismer som äter eller lever i jord) eller genom 
damning, det senare ofta en arbetsmiljö relaterad problematik. Ett annat exempel på 
transport med fast fas är den tvättning av ballast som utförs av Banverket. På grund av 
kemisk och fysikalisk nedbrytning samt tillskott av partiklar till ballasten sker en 
tvättning för att reducera andelen finkornigt material i ballasten. Detta leder i sin tur till 
att ämnen kan förflyttas såväl i fast som löst fas, Brömssen et al (2003). 

Exponering av fast fas har bland annat behandlats i de modeller som nyttjats för att ta 
fram generella riktvärden se Naturvårdsverket (1997) eller platsspecifika riktvärden, se 
SFT (1999), genom att beakta till exempel barn som äter jord.  

Projektets avgränsning i tiden till själva användningen gör att transportvägar för ämnen 
under utförandet av en geokonstruktion ej behandlas. Denna frågeställning ska dock 
omfattas av lagstiftning relaterade till transport och arbetsmiljöfrågor och tas även upp i 
det inledande filtret.  

Däremot är transportvägen genom damning i högsta grad aktuell då fysikalisk och 
kemisk nedbrytning av material i en ban- eller vägkonstruktion kan ge möjlighet till 
transport av ämnen till omgivningen under dess driftstid. Mekanisk (t ex trafik) och 
kemisk (t ex nederbörd) kan leda till att partiklar frigörs och nya ytor exponeras som 
kan frigöra ämnen till omgivande mark, vatten eller luft. Damning och spridning med 
luft är en potentiell spridningsväg med hänvisning till materialens exponering för klimat 
och trafik, speciellt för ytskikt och andra anläggningsdelar utan "skydd". 

I dag betraktas denna transportväg kanske mest som ett estetiskt problem då det ger 
upphov smutsiga fordon eller andra dammtäckta ytor. Det finns dock exempel på studier 
som visar att partikelspridning kan ge upphov till en mätbar påverkan i omgivningen. I 
Gustafsson et al (2003) har partikelspridning från järnväg studerats. Resultaten 
indikerar att flera av metallerna i olika grad har järnvägen som källa. Depositionen av 
metallerna som studerats avtar snabbt och har planat ut inom 50-100 m från järnvägen. 
Studien visar vidare att det är den förhärskande vindriktningen som en viktig 
spridningsmekanism. 

Människors intag av jord betraktas som irrelevant med hänvisning till att möjligheter till 
intag under geokonstruktionens användning är ytterst begränsade. Givetvis aktualiseras 
denna frågeställning i samband med nyttiggörandet av material efter användningen det 
vill säga i en återbruks- eller kvarlämningssituation. Då skulle till exempel 
förstärkningslager av sand komma att nyttjas som sand i sandlådor och då utgöra en 
potentiell påverkansmöjlighet. 
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Gasfas 

En annan tänkbar väg är den genom spridning av flyktiga ämnen. Ett exempel på detta 
är avgång av flyktiga ämnen i samband med varm utläggning av slitlager eller 
stabiliserade bärlager, detta är också en problematik som primärt är relaterad till 
utförandet. I de material som används frekvent är avgången av flyktiga ämnen nära noll 
eller inte mätbara och kan ofta begränsas till eventuella förekomster av organiska 
ämnen på materialet. Ett exempel på detta skulle kunna vara användning av jord 
förorenad med till exempel petroleumprodukter. Ett oorganiskt ämne som dock kan 
förväntas transporteras i gasfas är svavel, S. Detta är fallet vid användning av till 
exempel hyttsten i vägkonstruktioner. 

Transport av ämnen med gasfas sker normalt i mycket liten utsträckning. Innehåll av 
ämnen som kan förväntas frigöras och transport i gasfas ska likväl värderas.  

Strålning 

Strålning är en i många avseenden relevant problematik i Sverige. I många fall kan de 
jungfruliga geologiska materialens sammansättning göra att de är radioaktiva. 
Detsamma gäller även alternativa material. Därav följer att möjligheter att radioaktiv 
strålning kan ske från materialet alltid ska värderas. Detta undersöks normalt 
rutinmässigt i de flesta bergmaterialtäkter.  

Ett allmänt känt exempel på strålning är markradon som uppstår till följd av sönderfall 
av uran och torium som förekommer i berggrunden. Radium är ett ämne som ingår i 
sönderfallskedjan och som ger upphov till radon, ett gasformigt ämne. 

Övriga transportsätt 

Till övriga transportsätt kan till exempel upptag av levande organismer som växter och 
djur inräknas. Dessa transportsätt är av begränsad betydelse på ytor som trafikeras av 
fordon. Å andra sidan kan ämnen som frigörs och transporteras med strömmande yt- 
eller grundvatten vara av betydelse speciellt i ett långt perspektiv, Naturvårdsverket 
(1995). 
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4.3. Hur sker transporten i geokonstruktionen? 

Förutsättningarna för transport av ämnen i geokonstruktionen beror av dess uppbyggnad 
och inte minst av dess placering i omgivningen. Den geografiska placeringen 
tillsammans med utformningen är i högsta grad styrande för hur transporten i lösningen 
kommer att ske och vilken omfattning den kommer att få.  

Baserat på det underlag som sammanställts avseende användningen kan en första bild 
av hur transporten sker i lösningen föras. Syftet med att beskriva denna konceptuella 
bild är att söka identifiera kritiska parametrar som styr transporten av ämnen som 
frigjorts. Det ska tilläggas att underlaget avseende hur transport av ämnen sker i 
geokonstruktioner är ytterst begränsat, ett exempel är den konceptuella modell som 
presenterats av von Brömssen et al (2003). 

Det finns alltså många olika tänkbara scenarion för ett ämne som frigjorts att 
transporteras i en ban- eller vägkonstruktion och vidare till omgivningen före det där 
exponerar människa och/eller miljön. För det fortsatta resonemanget utgör vatten den 
primära transportören och spridningsvägen för ämnen men också andra transportvägar 
ska alltså behandlas vid en beskrivning av transportbilden. Till dessa hör framför allt 
transport av ämnen och partiklar genom mekanisk nedbrytning och transport genom 
damning och vatten.  

4.3.1. Löst fas 

Vägar anläggs normalt med ett ytskikt, asfalt, på överbyggnaden som är betydligt tätare 
än det material som nyttjas i slänter. En sådan vägkonstruktion med ett tätare lager i 
överbyggnaden reducerar kraftigt den potentiella mängd nederbörd som kan perkolera 
genom konstruktionen. På vägslänter kan dock infiltration ske i större utsträckning, se 
Vägverket (2000).  

En konservativ uppskattning är att ca 10 % av nederbörden perkolerar genom en 
vägkonstruktion som helhet, se Vägverket (1999) eller Jonasson (2002). Men det finns 
också exempel där man betraktat 2 % som en konservativ uppskattning, Visser (2003). 
Sprickbildning, diverse utrustning mm kan leda till lokala områden med förhöjd 
vattengenomströmning. Idag förekommer också så kallade öppna beläggningar, vilka 
torde öka den potentiella mängd vatten som kan perkolera genom geokonstruktionen.  

En bankonstruktion å andra sidan är betydligt öppnare och i princip all nederbörd som 
faller förväntas också perkolera överbyggnaden. Den mängd vatten som perkolerar en 
vägkonstruktion kan också förväntas vara lägre med hänvisning till att 
kornstorleksfördelningen i en vägöverbyggnad är betydligt lägre än i en 
bankonstruktion. 

 



34 

I samband med långvarig nederbörd kommer vattnet att söka sig åt sidan i en tätare 
konstruktion istället för nedåt då konstruktionen vattenmättas. Underbyggnaden i en 
geokonstruktion kan vara placerad i en mättad eller omättad zon. I den omättade zonen 
kan transport av ämnen ske med perkolerande vatten. För konstruktionsdelar som 
placeras i den mättade zonen styrs transporten av lösta ämnen av tillskott av vatten. I 
den mättade zonen kan vattnets ursprung påverka hur ämnen frigörs. Vattnet kan 
utgöras av grund- eller ytvatten. Beroende av ämnens egenskaper och underbyggnadens 
sammansättning kan en betydande fastläggning ske i den vilket bland annat visas i 
Svedberg et al (2003). 

4.3.2. Fast fas / partiklar 

Mekanisk (t ex trafik, erosion) och kemisk (t ex nederbörd, surt vatten) kan leda till att 
partiklar frigörs och nya ytor exponeras som kan frigöra ämnen till omgivande mark, 
vatten eller luft. Här föreligger en tydlig skillnad mellan en ban- och en vägkonstruktion 
där den senare förväntas ha dels lägre vattengenomströmning och dels lägre 
nedbrytning av material jämfört med en bankonstruktion. Å andra sidan sker den 
dominerande spridningen av partiklar från vägar till följd av slitage av ytskikt, Lindgren 
(2003). 

Damning och spridning av partiklar med luft är ett annat transportsätt med hänvisning 
till materialens exponering för klimat och trafik, speciellt för ytskikt och andra 
anläggningsdelar utan "skydd". VTI (2003) bedömer sammantaget forskningsbehovet 
som stort med avseende på icke-avgasrelaterade partiklar och om tillhörande 
hälsoeffekter.  

4.3.3. Gasfas 

Transport av ämnen i gasfas är normalt ytterst begränsad. Transporten sker primärt i 
porer med luft och styrs av tryck och densitetsskillnader (allmänna gaslagen). I en 
vägkropp med tätare ytskikt förväntas transporten ske i horisontell led till dess att gasen 
når öppnare strukturer i ytskikten. Referenser avseende transport i gasfas till följd av 
emissioner från material har inte påträffats under arbetets gång med undantag för 
exempel avseende hyttsten (map svavel) och förorenad jord (map kolväten).   

4.3.4. Strålning 

Strålning från radioaktiva ämnen kan vara vanligt förekommande i vissa områden med 
hänvisning till naturliga nivåer i undergrunden och traditionella material.  

4.3.5. Övriga transportsätt 

Övriga transportsätt som till exempel bioupptag eller diffusion är i regel begränsade i 
konstruktionen. Ett transportsätt som kan aktualiseras är det som uppstår till följd av till 
exempel olyckslaster som översvämning eller drift- och underhållsåtgärder som kan 
leda till betydande transport av material. 
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5. KARAKTÄRISERING - OMGIVNING 

Tidigare har källan beaktats, det vill säga geokonstruktionen och dess material som en 
källa till att ämnen kan frigöras eller transporteras och därmed spridas till omgivningen. 
Anläggningen är placerad i omgivningen som kan beskrivas av en rad aspekter där 
geologiska parametrar ofta kommer att vara styrande. De geologiska parametrarna har 
som regel karaktären av att vara kvantitativa eller objektiva, det vill säga de kan 
bestämmas relativt väl och är ej beroende av betraktaren. Omgivningen beskrivs också 
av termer i mera allmänna ordalag som typ av bebyggelse, eventuella skyddsvärda 
objekt etc. Detta underlag för att beskriva omgivningen är mer kvalitativt till karaktären 
och används för att identifiera kritiska parametrar som potentiella transportvägar för 
ämnen och eventuella skyddsobjekt. 

För att avgöra vilka aspekter som ska beaktas görs en bedömning av vilka som kan 
förväntas påverkas av ämnen som frigjorts från geokonstruktionen. I ett fall med tydlig 
transportbild kan det till exempel vara naturligt att inte fördjupa sig i områden 
uppströms en geokonstruktion. På samma sätt som i karaktäriseringen av användningen 
sker här en fördjupad beskrivning avseende transport av ämnen med vatten. 

5.1. Markanvändning och ekologi 

Genom att beskriva omgivningen i kvalitativa aspekter är målsättningen att kunna 
identifiera skyddsobjekt som kan exponeras idag och eventuellt i framtiden och också 
att hitta förutsättningar för transport. Då bedömningen är platsspecifik ges genom en 
identifikation av skyddsobjekt också en möjlighet att inte bara värdera koncentrationen 
utan också mängden. För att beskriva omgivningen föreslås en indelning med avseende 
på människors hälsa (markanvändning) och miljön (ekologi). Markanvändning avser 
hur områdets nyttjas av människor där anläggningen ska dras eller är förlagd. Ekologi 
avser ett samlingsbegrepp för att beskriva hur området "nyttjas" av miljön eller av 
levande organismer i olika form. Denna indelning används också av Naturvårdsverket 
(1999a) med avseende på förorenade områden. Där används den dock i samband med en 
samlad bedömning. 

5.1.1. Markanvändning 

Genom att utreda markanvändningen kan man identifiera eventuella skyddsobjekt med 
avseende på människa som kan komma att exponeras till följd av materialvalet i 
anläggningen idag eller framgent. För att beskriva markanvändningen kan kommunala 
översiktsplaner, detaljplaner utgöra underlag tillsammans med en dialog med plan- och 
miljökontor i den aktuella kommunen. Miljökontoret och/eller länsstyrelsen har oftast 
också kännedom om platsen klassificerats tidigare med avseende eventuella förorenade 
områden. För att klassificera markanvändningen används med fördel den indelning som 
föreslås av Naturvårdsverket (1999a) användas, se Tabell 5.  
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Tabell 5: Klassning av känslighet efter Naturvårdsverket (1999a). 

Litet Måttligt Stort Mycket stort 
Där människor inte 
exponeras, t ex ett litet 
inhägnat område där 
ingen verksamhet pågår 

Där yrkesverksamma 
exponeras i liten 
utsträckning 
 
Där grundvatten inte 
används som 
dricksvatten, t ex ett 
inhägnat industriområde

Där yrkesverksamma 
exponeras under 
arbetstid, t ex ett 
kontorsområde 
 
Där barn exponeras i 
liten utsträckning 
 
Där grund- eller 
ytvatten används som 
dricksvatten 
 
Där åkerbruk eller 
djurhållning sker 
 
Områden med stor 
betydelse för det rörliga 
friluftslivet, t ex 
grönmråden 

Där människor bor 
permanent 
 
Där barn exponeras i 
stor utsträckning 
 
Där grundvatten eller 
ytvatten används som 
dricksvatten, t ex en 
villatomt, ett daghem, 
ett bostadsområde 

Tabell 5 fungerar också som en god vägledning för vilka frågeställningar som ska 
besvaras i samband med karaktäriseringen. Exempel på markanvändning är tätort, 
bebyggelse, skogsmark, odlingslandskap, sjöar och vattendrag mfl. Också 
förutsättningar för transport av ämnen kan beskrivas. Till exempel utgör ledningsgravar 
och andra konstruktioner i mark potentiella spridningsvägar. Detta är speciellt tydligt i 
tätare jordarter som (morän, lera och silt), Svensson (2003). Exempel på 
exponeringssituationer som kan identifieras är damning, intag av vatten, jord eller intag 
av odlade växter eller djur som ätit växter etc. För att systematisera beskrivningen av 
markanvändningen behandlas den stegvis under separat rubriker avseende:  

• Bebyggelse/användning,  

• Vatten/avlopp och  

• Känslighet/exponeringssituationer.  

Under den sista rubriken görs en klassificering av det aktuella området med avseende på 
dess känslighet enligt Naturvårdsverket (1999a) tillsammans med en beskrivning av 
potentiella exponeringssituationer. 

5.1.2. Ekologi 

På motsvarande sätt som med avseende på markanvändningen kan kunskap om 
eventuella ekologiska skyddsobjekt i anslutning till en geokonstruktion inhämtas.   
Exempel på skyddsobjekt är allt från enskilda organismer till hela ekosystem som kan 
betecknas som skyddsvärda eller på annat sätt uppmärksammas till exempel som 
"rödlistade" arter eller Natura 2000 områden.  
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Här, på samma sätt som för markanvändningen, utgör den klassning av skyddsvärde 
som används av Naturvårdsverket (1999a), se Tabell 6, en utmärkt utgångspunkt för att 
söka information. Miljömyndigheter som kommunens miljökontor och länsstyrelsen har 
i många fall tillgång på information avseende området. I vissa fall kommer också 
information att kunna inhämta från lokala föreningar som till exempel fiskeföreningar, 
naturskyddsföreningar mm. Av Östman (2002) framgår att ”täckningen” av områden 
som klassats med avseende på dess skyddsvärde är betydligt större i de södra delarna av 
Sverige. 

Tabell 6: Klassning av skyddsvärde efter Naturvårdsverket (1999a). 

Litet Måttligt Stort Mycket stort 
Av föroreningar starkt 
påverkade områden 
 
Av annan verksamhet 
förstörda naturliga eko-
system, t.ex. deponi, 
sand-magasin eller ett 
asfalterat område. 

Områden med något 
störda ekosystem 
 
Områden med 
ekosystem som är 
mycket vanliga i 
regionen, t.ex. normala 
skogs- och jordbruks-
områden. 

Områden med 
ekosystem som är 
mindre vanliga i 
regionen 
 
Områden där 
exponering sker av 
enskilda arter eller 
ekosystem som i 
naturvårdsplanering 
regionalt eller lokalt 
utpekats ha stort 
skyddsvärde, t.ex. 
strandområden och 
känsliga vattendrag, 
rekreationsområden och 
parker i stadsmiljö. 

Områden med enskilda 
arter eller ekosystem 
som i naturvårds-
planering på riksnivå, 
regionalt eller lokalt 
utpekats ha mycket stort 
skyddsvärde, t.ex. 
landets naturskyddade 
områden: national-
parker, naturreservat, 
naturvårdsområden, 
marina reservat, 
djurskyddsområden och 
områden med andra 
biotopskydd, övriga 
områden där hotade 
arter finns samt de 
områden som utpekats 
som riksintressanta för 
naturvården.  

För att systematisera beskrivningen av områdets ekologi behandlas den stegvis under 
separata rubriker avseende, dessa har bland annat hämtas från Visser (2003):  

• Områden skyddade enligt MB 

• Områden klassade enligt Naturvärden 

• Indikator- och skyddsvärda arter 

• Skyddsvärde/exponeringssituationer  

Mycket av denna information ska finnas att hämta inom ramen för en traditionell MKB. 
Under den sista rubriken görs en klassificering av det aktuella området med avseende på 
dess skyddsvärde enligt Naturvårdsverket (1999a) tillsammans med en beskrivning av 
potentiella exponeringssituationer. 
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5.1.3. Exponeringssituationer 

Med kunskap om hur ämnen transporteras och med vilken omfattningen kan olika 
exponeringssituationer identifieras för såväl människa och miljö. Exponeringen kan ske 
på många olika sätt. Potentialen hos olika exponeringssituationer styrs av de olika 
ämnenas transportförutsättningar, deras farlighet och av markanvändningen 
(människans nyttjande) och  den ekologiska situationen (miljöns "nyttjande").  

I obebyggda områden, det vill säga där människor sällan vistas, är förutsättningarna till 
exempel små för att situationer ska kunna identifieras där människor kan exponeras i 
nämnvärd omfattning. Å andra sidan kan en exponering av människan ske indirekt 
genom upptag av växter eller djur som sedan intas av människan. I obebyggda 
områdena förefaller det därför som om miljön kommer att vara den styrande 
exponeringssituationen i många fall. Nedan redogörs i korta ordalag för olika 
exponeringssituationer för människa och miljö. 

Människa 

Människan kan exponeras direkt eller indirekt för olika ämnen som transporteras från 
användningen. Exempel på direkta exponeringssituationer är inandning, intag av jord 
och dricksvatten samt hudkontakt, se Figur 12. Indirekta exponeringssituationer är till 
exempel intag av kost som härstammar från påverkad mark.  

 

Figur 12: Exempel på exponeringssituationer för människa, Källa: Naturvårdsverket 
(1997). 
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Miljö 

Antalet exponeringssituationer för miljön blir av naturliga skäl många. Människan utgör 
bara en organism, möjligen skyddsobjekt, i eller i anslutning till ekosystemet som består 
av en stor mångfald av olika organismer. För varje organism finns i princip alla de olika 
exponeringssituationer som är aktuella för människan, givetvis med undantag. Exempel 
på olika skyddsobjekt är i jord levande organismer, fiskar och hjortar. 

För att hantera denna mångfald har det tidigare föreslagits att generellt betraktelsesätt. I 
Naturvårdsverket (1997b) föreslås ett betraktelsesätt analogt med det som används i 
Nederländerna avseende exponering på miljön. Principen är att markens funktion ska 
bibehållas och att organismer i ytvatten inte ska skadas. Därför har två 
exponeringssituationer, mark och ytvatten, valts som tillsammans utgör underlag för ett 
ställningstagande avseende acceptabel påverkan på miljön i Holland. Andelen 
mikroorganismer har också använts som kriterium som grund för framtagande av 
generella riktvärden för förorenad mark i Sverige, se Naturvårdsverket (1997). I 
Holland betraktas det som acceptabelt att 50% av mikroorganismerna slås ut, i de 
svenska generella riktvärdena för förorenad mark har utgångspunkten varit att acceptera 
att 25% av mikroorganismerna slås ut. 
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5.2. Geologi 

De många olika geologiska miljöerna som finns i Sverige framgår bland annat av Figur 
13 i detta fall åskådliggjorda av dominerande jordart och jorddjupsklass. En 
geokonstruktion kan placeras i många olika miljöer, som till exempel karaktäriseras av 
dess jordart, berggrund, och hydrogeologiska förhållanden. Av Figur 13 framgår att 
medelkornig morän är den dominerande jordartsklassen och att jorddjupet överlag är 
mäktigt i områden med morän. 

 

Figur 13: Dominerande jordarts- och jorddjupsklass, Källa: SLU (2003) 

Ju tätare material som finns i undergrunden desto känsligare blir strömningen med 
vatten på grund av förekomsten av zoner med högre permeabilitet som kan avleda 
strömningen. Detta är till exempel fallet med berg, där i princip all transport sker i 
sprick- och krosszoner och i morän där olika makrostrukturer gör att värden på 
genomsläpplighet kan variera beroende på vilken skala man betraktar med. Bestämning 
på morän i laboratorium ger normalt värden som är 100-1 000 ggr större än de som 
uppmäts i större skala i fält, Knutsson et al (2002). Ett annat exempel på zoner 
förknippad med högre genomsläpplighet är ledningsgravar och diken, mm. 

Undergrunden, det vill säga geologin, i ett område kan också ha en markkemisk 
sammansättning som gör att förutsättningarna för ämnestransport påverkas. En jords 
innehåll av organiskt material, ler och silt är exempel på det. Undergrundens 
bildningssätt kan också ge ledtrådar till markkemiska egenskaper som kan påverka 
förutsättningarna för ämnestransport. Ett sådant exempel är sk sulfidjord. 
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Geologi är en mycket omfattande aspekt, med bakgrund i att vatten betraktas som det 
dominerande transportmediet föreslås att områdets hydrogeologi och geokemi beskrivs 
separat. Under rubriken geologi kommer fokus att inriktas mot att beskriva 
jordlagerföljd, berg och grundvattennivåer. Detta är information som i regel kan 
inhämtas från geotekniska undersökningar på platsen och kan kompletteras med 
övergripande information från jordarts- och berggrundskartor. Det finns till exempel 
typområden avseende grundvatten, Vägverket (1998) som har tagits fram för att 
beskriva olika typiska miljöer med avseende på vattenströmning inför bedömning av 
farligt gods olyckor. Dessa typområden kan verifieras i planskedet genom de 
geotekniska undersökningar som görs. För att erhålla en struktur på insamlingen av 
information föreslås därvid följande struktur tillämpas för att beskriva undergrunden: 

• Jordlagerföljd 
Jordart, permeabilitet, organiskt innehåll… 

• Berggrund 
Bergart, djup till berg, strukturgeologi, sprick- och krosszoner, sammansättning 

• Grundvattennivåer 

Denna information är av geoteknisk karaktär och insamlas som regel i samband med 
geotekniska utredningar för väg- och järnvägsplaner. 

5.3. Hydrogeologi 

Anläggningen som helhet betraktas som källa till de ämnen som kan transporteras. 
Transporten av ämnen i själva användningen behandlas med avseende på vald 
tillämpning och materialets egenskaper. Transport av ämnen från användningen sker i 
fast fas, löst fas och i gasfas. I den fasta fasen kan transporten ske i luft eller med vatten, 
jämför partiklar som eroderar det vill säga dammar eller transporteras i vatten. 
Transporten kan också vara av mekanisk karaktär som till exempel vid schaktarbeten 
där hela eller delar av material kan förflyttas. Förutsatt att ämnestransporten sker med 
vatten är det tre huvuddelar som styr transporten källtermen, förekomst av vatten och 
förutsättningar för transport i mark. Transporten i mark styrs sedan primärt av 
förutsättningar för strömning och olika markemiska (retarderande) mekanismer.  

Vatten som passerar geokonstruktionen kan antingen vara nederbörd och/eller 
perkolerande yt- eller grundvatten. För överbyggnadsmaterial utgörs det perkolerande 
vattnet normalt av nederbörd. Endast i undantagsfall kommer yt- eller grundvatten eller 
för den delen andra vätskor och material att komma i kontakt med 
överbyggnadsmaterialet. Underbyggnaden å andra sidan kan beroende på anläggningens 
profilföring (skärning eller bank) komma att utsättas för yt- eller grundvatten och i 
undantagsfall för olyckslaster (t ex petroleumprodukter).  
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5.3.1. Klimat 

Områdets klimat ger en uppfattning om hur nederbörden faller och tillsammans med 
kunskap om geologin en bild av potentiella tjälprocesser i området. Tjälnedträngning 
och tjällossning ger upphov till fenomen som kan påverka transportförutsättningar 
kraftigt i geokonstruktioner.  

För att beskriva områdets klimat kan till exempel klassificeringen i olika klimatzoner 
enligt AnläggningsAMA, Svensk Byggtjänst (1999) användas. Information om 
temperaturer kan också inhämtas från SMHI (2002), se till exempel Figur 14. 

 

Figur 14: Klimat i detta fall höst, Källa: SLU (2003). 
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5.3.2. Nederbörd 

Mängden nederbörd kan inhämtas enkelt från nederbördsstatistik som varierar mellan ca 
300 mm/år (Abisko) och ca 1000 mm/år (Storlien). I Sverige är normal årsnederbörd av 
storleksordningen 500-800 mm /år, se Figur 15. Av detta passerar en viss andel 
anläggningen.  

Nederbörden fördelar sig mycket olika under året. Under vinterhalvåret är nederbörden 
större, men om den faller som snö och om undergrunden är tjälad tillförs inget vatten 
förrän vid smältning. Av detta följer att underlaget för transport inte bara varierar med 
nederbörden utan också med områdets klimat.  

Den mängd nederbörd som passerar en geokonstruktion beror främst av eventuell 
förekomst av tätande skikt i konstruktionen och områdets klimat. Det senare påverkar 
speciellt anläggningar som snöröjs. Där reduceras mängden vatten som perkolerar 
konstruktionen till följd av att vattnet flyttas från konstruktionen med snöröjning eller 
till följd av tjälad finkornig undergrund som inte är permeabel, jämför de våtmarker 
som bildas vårtid. 

 

Figur 15: Nederbörd, Källa: SLU (2002.). 
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5.3.3. Ytvatten, ytligt grundvatten och grundvatten 

Nederbörden blir definitionsmässigt yt- eller grundvatten så fort den kommit i kontakt 
med en anläggning eller markytan.  

Ytvatten - vatten som avrinner på markytan. Detta sker vid nederbörd eller 
snösmältning till exempel om markens infiltrationskapacitet är låg (på grund av 
finkornig jord eller att marken är tjälad) eller om grundvattenytan står direkt i markytan. 
Exempel på ytvatten är det vatten som strömmar i diken, mindre vattendrag, sjöar och 
hav. Under ytvattnets strömning kan det bilda ytligt grundvatten eller grundvatten och 
få ett tillskott från nederbörd, ytligt grundvatten eller grundvatten.  

Grundvatten - definieras som det vatten, vilket fyller porer, sprickor och hålrum i 
grunden och vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket. Grundvattnet utgör 
den underjordiska delen av vattnets kretslopp.  

Grundvattnet direkt under vattenytan kallas för ytligt grundvatten. Det ytliga 
grundvattnet blir grundvatten sist och utgör en stor del av det grundvatten som 
strömmar ut vid markytan (och bildar ytvatten) i utströmningsområden. Med andra ord 
är det normalt ytligt grundvatten som bidrar mest till lokalt grundvattenflöde. Ytligt 
grundvatten liknar till sin kemiska karaktär ofta ytvatten, eftersom kontakttiden med 
geologiskt material ofta har varit kort och eller begränsad. Det ytliga grundvattnet 
överlagrar det djupa grundvattnet som (i allmänhet) transporteras längre tid och längre 
sträcka. 

De delar av geokonstruktionen som ligger under omgivande yt- eller grundvattennivå är 
följaktligen placerade i en mättad zon. Beroende på dess egenskaper kommer olika 
mängd vatten att passera. I fall där geokonstruktioner som KC-pelare nyttjats är 
strömningshastigheten normalt begränsad då stabilisering skett i lös lera, i andra fall 
som till exempel vid lättfyllning kan de komma att utgöra potentiella transportvägar. 

Av detta resonemang kan två kanske tre typfall urskiljas, anläggningsdelar som befinner 
sig över respektive under grund- och ytvattennivån och de delar som periodiskt befinner 
sig över eller under en fluktuerande nivå. Det sista typfallet är främst aktuellt i 
anslutning till ytvatten som sjöar och vattendrag och på tätare undergrund (finkornig,  
morän). 
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Kemiska och fysikaliska egenskaper hos vatten 

Nederbördens kemi är i det närmaste neutral, den är ursprungligen ett destillat, som 
innan den når markytan får ett tillskott av partiklar främst havssalter. Den styrande 
parametern är pH, skillnader i pH förekommer men normal nederbörd har ett pH om ca 
4-5. 

På markvattnets väg genom markens ytskikt påverkas dess sammansättning kraftigt och 
grundvattenbildas. När grundvattnet sedan strömmar ut påverkas dess kemiska 
sammansättning avsevärt igen i samband med att det bildar ytvatten. Normalt har 
marken ett pH på 5-7. Det finns typområden framtagna med kemisk sammansättning 
(som kan verifieras genom provtagning) 

Sammansättningen hos ytvatten varierar i landet dels från näringsfattiga till rika 
vattendrag, se Naturvårdsverket (1999e) och dels under året.  I de schablonhalter som 
föreslagits av Vägverket (2001b) som underlag för dagvattenbedömningar har frekvent 
undersökta ämnen sammanställts och presenterats. pH hos vatten är en parameter som 
beskriver vattnets kemiska egenskaper, pH varierar dock ofta varför ett bättre mått, i 
vart fall mer stabilt, är vattnets alkalinitet.  

5.3.4. Avvattning 

Markens genomsläpplighet i kombination med dess retarderande förmåga reglerar den 
hastighet med vilken ett ämne transporteras med vattnet. Beroende på tillskott av vatten 
"från sidan" och dess sammansättning kan också utspädning förväntas under dess 
transport. 

Vattenströmning kan indelas i olika skalor för att underlätta en betraktelse i te x, 
regional, lokal och detaljerad skala. En regional skala kan vara relaterad till hela det 
avrinningsområde som anläggningen placeras i. En lokal skala kan vara strömningen i 
anslutning till själva anläggningens sträckning och dess inverkan på den lokala 
strömningen/trycknivåer, som skärningar, avbördning i trummor, till vattendrag eller 
uttag etc.. Markområdenas grad av in- respektive utströmningsområde utgör också 
central kunskap för att bedöma förutsättningar för ämnestransport. I detaljerad skala 
avses strömning i direkt anslutning till anläggningen eller geokonstruktionen.  

Kunskap om vattens strömning i regional skala är centralt för att skaffa sig en 
uppfattning om vart det vatten som passerar anläggningen till slut kommer att söka sig, 
jämför till exempel med vattendirektivet, EG (2000)). Detta är ett arbete som också 
utförs i samband med bedömningar av dagvatten mm och torde utgöra en central del 
också i dessa bedömningar, det vill säga var transporteras det vatten som passerat en 
geokonstruktion slutligen, vilka är halterna och mängderna?. I Figur 16 ges exempel på 
tolkning av en detaljerad strömning i anslutning till en geokonstruktion.. 
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Figur 16: Exempel på strömning i detalj, flödesfall vid läge i plan mark, Källa: von 
Brömssen et al (2003). 

Vattenströmning styrs primärt av skillnader i tryck och lägesenergi. Det vill säga vattnet 
söker sig alltid från högre till lägre nivåer (tryck respektive läge). Strömning låter sig 
beskrivas i grundvattenzonen med till exempel Darcys lag under förutsättning att 
strömningen är långsam laminär och sker i små porer i såväl den omättade som mättade 
zonen.  

Strömning i berg? 

Vattenströmning i tätt berg sker i sprickor och krosszoner. Det är förhållandevis lätt att 
skapa sig en storskalig bild av strömningen i berg, men normalt betydligt svårare att 
beskriva den lokalt. Därav följer att geokonstruktioner med material som har lättlösliga 
ämnen som är benägna att transporteras långt (t ex klorider och sulfater) kommer att  
transporteras i berg på ett sätt som är mycket svårt att prognostisera.   

Grundvattenbildning 

Ytvattnet transporteras via diken och bäckar till sjöar och vattendrag. Under transporten 
bildas grundvatten kontinuerligt. På tät undergrund är grundvattenbildningen lägre. 
Exempel på tät undergrund är till exempel morän men också "tjälad mark".  

Grundvattenbildningen är normalt större på undergrund eller jordar av genomsläpplig 
karaktär (som tex isälvsavlagringar). Motsatsen gäller för tätare jordar där markens 
begränsade genomsläpplighet leder till att mark- eller ytvatten inte infiltrerar till lika 
stor del utan söker andra vägar.  
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En konservativ uppskattning av grundvattenbildningen för till exempel Västra Götaland 
där nederbörden är ca 750 mm/år skulle vara att ca 125 mm respektive 700 mm bildar 
grundvatten i tät respektive öppen undergrund. Detta innebär omvänt att i täta jordar 
kommer mark-, ytvattenavrinning tillsammans med ytligt grundvatten att dominera. Ta 
till exempel en bankonstruktion där i princip allt perkolerar, där kommer också stora 
delar av nederbörden att avledas i de fall där undergrunden är tätare. För en 
vägkonstruktion med tätskikt på samma täta undergrund kommer också stora delar av 
nederbörden att avledas som med den skillnaden att betydligt mindre del (ca 10%) har 
passerat genom geokonstruktionen. 

Vatten som perkolerar en anläggning på öppnare undergrund kommer att ha större 
potential att bilda grundvatten. Skillnaden mellan en ban- och vägkonstruktion styrs 
primärt av eventuella tätskikt i konstruktionen. 

Ytvatten som perkolerar den omättade zonen transportas i vertikal riktning. Vid 
kraftigare vattentillskott begränsas den vertikala komposanten av markens 
infiltrationkapacitet varvid vatten kan avledas i horisontell riktning som ytligt 
grundvatten. Ett exempel på detta är de våta områden som bildas på tätare undergrund 
under längre regnperioder eller i samband med snösmältning. Tillskottet av ytligt 
grundvatten styrs kraftigt av dels nederbörden och dels av klimatet. Nederbörd som 
faller som snö som ackumuleras och lagras ger under snösmältningen upphov till att 
stora mängder vatten transporteras. Snöröjning i stadsmiljö är ett exempel på en 
ackumulerad och årligen återkommande punktbelastning på ytvattenrecipienter.  

5.3.5. Utspädning 

Graden av utspädning av det vatten som passerat en ban- eller vägkonstruktion beror av 
flera faktorer, bland annat anläggningens orientering i förhållande till rådande yt- och 
/eller grundvattenströmning, avståndet till vattendelare och omsättningen av vatten. 

Anläggningens orientering i relation till vattenström 

Graden av utspädning av yt- och grundvatten varierar med anläggningens läge i 
förhållande till rådande yt- och grundvattenströmning. En anläggning som passerar en 
grundvattenströmning vinkelrätt har goda förutsättningar för utspädning. Ligger 
anläggningen parallellt grundvattenströmningen sker ett kontinuerligt tillskott av 
perkolerande vatten till en vattenström och utspädningen kan förväntas vara lägre, se 
Figur 17. 

 



48 

 

Figur 17: Vattenströmning i förhållande till anläggningens orientering 

Avstånd till vattendelare / vattenomsättning 

Avståndet till en vattendelare beskriver den potentiella mängd vatten som kan strömma 
till och späda ut det vatten som perkolerar anläggningen. En omgivning med stor 
omsättning av vatten har också större förutsättningar för utspädning. Det senare kan 
exemplifieras med de många anläggningar som följer krön på åsbildningar, som till 
exempel väg 272 på sträckan Gysinge - Sandviken. Ett ytvattendrag med låga flöden 
kan späda tillrinnande vatten mindre än ett större, etc. Förutsättningen för utspädning av 
grundvatten beror av vattnets omsättning, det kan bland annat beskrivas av avståndet till 
vattendelare och markens genomsläpplighet, se Figur 18. 

 

Figur 18: Potentiell mängd vatten som kan tillrinna anläggningsområdet. 
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För att skapa en bild av ett ämnes utbredning är det centralt att skapa en bild av flöden i 
anslutning till anläggning och i dess närhet (lokalt). Vatten kan förenklat sägas strömma 
som yt- eller grundvatten. Fördelningen mellan dessa olika sorters vatten beror bland 
annat av undergrundens permeabilitet och möjligheter för vatten att avrinna som 
ytvatten. 

Halt/mängd 

Den halt av olika ämnen som frigörs till löst fas som en följd av att vatten passerar 
materialet uppskattas genom sk lakningsförsök. Den lakbara koncentrationen styr sedan 
den mängd av ett ämne som kan frigöras under en viss tidsperiod. Urlakningen över 
tiden reduceras normalt. Den mängd som frigörs blir starkt relaterad till den mängd 
perkolerande vatten som kan passera materialet och ämnens löslighet.  

Genom att ansätta ett ämne med låg benägenhet att fastläggas som till exempel 
kloridjonen Cl- kan en transportbild uppskattas. Utförs beräkningen sedan för 
koncentrationen i ett grundvatten efter 1, 10 respektive 100 år (det sista betraktas som 
ett fortvarighetstillstånd) kan en bild av utvecklingen erhållas. I de fall omgivning har 
goda förutsättningar för utspädning och utsträckningen av påverkansområdet stor i 
förhållande till anläggningens bredd kommer utbredningen efter det första året är 
begränsad till den efter 10 år. Därav följer att kontroll och uppföljning av lättlösliga 
ämnens utbredning bör ske under längre tid och möjligen i ett större område för att det 
ska vara mätbart. Används samma förutsättningar men ett ämne med större benägenhet 
att fastläggas till exempel kadmium Cd kommer utbredningen snabbt begränsas och att 
fastläggning sker i direkt anslutning till anläggningen. Det vill säga ämnen som är 
lättlösliga kan flyttas långt om än i en begränsad takt. I PM Fallstudie, se Bilaga 2, 
används till exempel ett enkelt kalkylark för att med kunskap om platsens hydrogeologi 
göra en bedömning av vattenströmningen. 

5.4. Mark/Geokemi 

Olika markkemiska mekanismer i kombination med ämnens egenskaper kan göra att ett 
ämnes transport med vattenströmning kan bromsas upp. Till de styrande mekanismerna 
hör fastläggning till följd av sorption på finkornig jord och organisk jord, båda starkt 
relaterade till stor specifik yta hos dessa jämfört grövre jordarter.  

I Tabell 7 ges exempel på olika markkemiska processer. Temperaturen styr starkt 
organiska processer. Till exempel är upptag av växter ytterst begränsad under den kalla 
delen av året i norra Sverige.  
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Tabell 7: Exempel på markkemiska processer som påverkar och kontrollerar några av i 
grundvatten förekommande joners verksamhet (tillstånd). Sposito (1989). 

Ämne Komplex- 
bildningar 

Syra- och 
basreak-

tioner 

Redox- 
reaktioner 

Fällnings- 
och 

urlaknings-
reaktioner 

Sorption Biokemiska 
processer 

Li+     (X)  
Na+     X  
K+     X  
Rb+     X  
Cs+     X  

Mg2+ (X)   (X) X  
Ca2+ (X)   (X) X  
Sr2+    (X) X  
Ba2+    (X) X  
NH4

+ (X) X X  X  
As(a) X X X X X  
Fe(a) X X X X X  
Mn(a) X X X X X  
Zn(a) X X X X X  
Pb(a) X X X X X  
Ni(a) X X X X X  
Co(a) X X X X X  
Cd(a) X X X X X  
F - X   X X  
Cl- (X)      

HCO3
- (X) X  X  (X) 

NO3
-  (X) X   X 

HPO4
2- X X  X X X 

SO4
2- (X) (X) X (X) (X) (X) 

H3BO3
(a) (X)      

SiO2
(a) X X  X   

(a) Joner av dessa ämnen kan ha olika laddningar. Till exempel Fe(II), Fe(III), eller Mn(II), Mn(III) och 
Mn(IV) etc. 
För att beskriva omgivningen föreslås en indelning baserad på de olika element (jord, 
berg, sediment, yt- och grundvatten) vilka förekommer i omgivningen användas för att 
samla informationen. Informationen delas in i sådan som är av platsspecifik karaktär 
respektive sådan som är av regional karaktär. Nedan ges, för respektive element, 
exempel på information avseende regional karaktär och kommentarer avseende 
information av platsspecifik karaktär. För all information gäller att miljömyndigheter 
(kommunens miljökontor eller Länsstyrelsen) normalt har en god uppfattning om 
eventuella undersökningar. 
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5.4.1. Grundvatten 

Platsspecifik 

I samband med större objekt utförs normalt också provtagning av grundvatten. Den 
informationen är av stor nytta för en MGB. I grundvattendatabasen, SGU (2003) finns 
uppgifter avseende dricksvattenbrunnars geografiska läge. I vissa fall ligger de i 
anslutning till objektet och eventuell information om vattenprovtagning kan inhämtas 
där. 

Regional 

I Naturvårdsverket (1999b) finns en indelning gjord i en rad olika grundvattenmiljöer. 
För att göra denna indelning erfordras kunskap om bland annat jordlagerföljd i området.  

5.4.2. Ytvatten 

Platsspecifik 

Provtagning av ytvatten är normalt begränsad i mindre vattendrag och diken men 
förefaller ofta förekomma nedströms i sjöar och vattendrag som finns närmare 
samhällen. Sammansättningen hos ett ytvatten varierar kraftigt över året och erfordrar 
normalt längre provtagningsserier för att ge en relevant bild, Naturvårdsverket (1999). 
Det finns många faktorer som kan påverka sammansättningen hos ett ytvatten och på 
sätt störa en bedömning. Exempel på det är angränsande verksamheter som jordbruk, 
industri och skogsbruk. 

Regional 

I bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket (1999e) finns flera 
parametrar beskrivna avseende sammansättning hos ytvatten. De tillstånds- och 
jämförvärden som tagits fram begränsar sig dock till ett antal av de mer farliga 
metallerna.  

5.4.3. Jord 

Platsspecifik 

Platsspecifika uppgifter om jords kemiska sammansättning inhämtas sällan idag. 
Undantagsvis görs det dock i situationer där eventuella föroreningar misstänks eller där 
undergrunden uppenbart innebär en föroreningsrisk (t ex sulfidjord).  
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Regional 

Inom ramen för den så kallade ståndortskarteringen finns en i det närmaste rikstäckande 
databas avseende sammansättningen av ett flertal tungmetaller, SLU (2002). Tätheten 
eller omfattningen är normalt ytterst gles. Naturvårdsverket (1997c) har också gjort en 
sammanställning avseende sammansättning hos jord i tätorter avseende ett begränsat 
antal metaller.  

5.4.4. Sediment 

Platsspecifik 

På samma sätt som för ytvatten är omfattningen av sedimentprovtagning i regel tunn. I 
vissa fall förekommer dock platsspecifik information, speciellt där sedimenten ligger i 
tätortsmiljö. 

Regional 

I Naturvårdsverket (1999a) redovisas ett antal parametrar avseende vissa tungmetaller 
som underlag för jämförelser. 

5.4.5. Berg 

Platsspecifik 

I planskedet begränsas som regel undersökningar av berg till parametrar av teknisk 
karaktär som djup till berg och bergart. Den aktuella bergarten bestäms som oftast 
genom att använda berggrundskartor. 

Regional 

Regional information kan inhämtas från berggrundskartan som underlag för en 
bedömning av bergets kemiska sammansättning baserat på bergart.  

5.4.6. Luft  

Undersökningar av luft begränsas som regel till storstadsregioner endast i undantagsfall 
görs mätningar av luftens kvalitet lokalt. 

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram så kallade miljökvalitetsnormer för olika 
element, bland annat luft, Naturvårdsverket (2003), dessa kommer dock primärt att vara 
relaterade till kväve (avgaser från fordon och andra verksamheter och inte till material), 
se även Bilaga 1. 
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6. KARAKTÄRISERING - TRANSPORTBILD 

Baserat på kunskap om användningen och omgivningen kan nu en konceptuell bild av 
transporten av olika ämnen göras. Transportbilden ska sedan värderas mot den 
kravspecifikation som föreslås för Banverket och Vägverket. Det är därför centralt att 
beskriva emissioner av ämnen som kan förväntas transporteras utanför 
verksamhetsområdet under tiden för användningen. På motsvarande sätt är det viktigt 
att skapa en bild av hur situationen i framtiden för att kunna göra en värdering med 
avseende på tiden efter användning. 

Modellen i sig hindrar att inte att fördjupningar görs eller detaljerade utredningar görs 
att beskriva transportbilden. I många situationer kommer dock enklare bedömningar låta 
sig göras för att avfärda transporter av ämnen i olika faser. För att beskriva 
transportbilden förordas en indelning i de olika faser eller transportsätt som tidigare 
beskrivits. På sätt kan irrelevanta transportsätt, det vill säga transport av ämnen som är 
obetydlig, avfärdas redan här. För varje fas beskrivs transportsättet och en uppskattning 
görs om koncentrationer och mängder. I den sammanställning som följer nedan kommer 
stor tyngd att läggas på transport i löst fas då detta betraktas som det dominerande 
transportsättet. Då ämnen frigjorts och lösts i perkolerande vatten kommer de att 
transporteras med vattenströmmar. Transport i fast fas innefattar också transport av 
partiklar. Partiklar, framför allt av ler- och siltfraktion, kan transporteras med 
strömmande ytvatten men kan också flyttas genom till exempel damning. 
Partikeltransport i jord är i regel begränsad då jord ofta är ett utmärkt filtermaterial. 

6.1. Gasfas 

Under denna rubrik beskrivs vilka ämnen som förväntas spridas genom ång- eller 
gastransport, hur de sprids med avseende på mängder och koncentrationer.  

Luftflöden i mark orsakas av till exempel vind, tryck- eller densitetsskillnader. I mycket 
täta konstruktioner aktualiseras transport av ämnen genom diffusion. I normalfallet, det 
vill säga ett traditionellt material av krossat berg eller morän förväntas detta 
transportsätt normalt kunna avfärdas som irrelevant.  

6.2. Löst fas 

Ämnen som frigjorts genom att de lösts ut i perkolerande vatten kommer att 
transporteras genom vattenströmning. Kolloider är egentligen mycket små partiklar på 
vilka olika ämnen kan fastläggas och som kan transporteras med vattenströmmar. 

Förutsättningarna för vattenströmning beror av geokonstruktionens utformning och dess 
läge i omgivningen. Vattnets kemiska sammansättning och egenskaper hos de element 
som perkolerande vatten passerar påverkar också de ämnen som lösts.  

Tiden är en kritisk parameter för att ge en uppfattning om såväl koncentrationens 
variation som ämnens utbredning och dess mängd. Vidare gäller att hög koncentration 
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av ett ämne inte är direkt synonymt med en stor mängd. Mängden styrs av tillgången 
och möjligheterna att ämnen kan frigöras hos källtermen. En hög totalhalt är alltså inte 
synonymt med en stor potential för att ämnen frigörs. 

Det vatten som avvattnas från konstruktionen och transporteras bort med ytvatten i 
diken, vattendrag eller sjöar har ofta en stor potential att utspädas. Fastläggning av 
ämnen och partiklar sker också stor utsträckning i dikesmaterial, speciellt under 
sommarmånader genom bioupptag. Saknas avrinningsmöjligheter som ytvatten kommer 
transport ofta att ske i ytligare marklager. Ett tydligt exempel på detta är avvattning av 
en konstruktion i bank på tät undergrund, till exempel morän. Här kommer stor del av 
vattnet som perkolerar konstruktionen att transporteras som ytligt grundvatten, detta 
sker i stor utsträckning under tjällossning då marken är tät och grundvattenbildningen 
liten. Analogt med ytvatten finns här möjligheter till utspädning och fastläggning och 
omvandling i marklagrens ytskikt.   

Med kunskap om källan (materialet) och dess tillämpning det vill säga lösningen och 
den omgivning som anläggningen placeras i, är det önskvärt att skaffa sig en 
uppfattning om ämnens utbredning. Med detta som underlag kan en bild skapas av den 
effekt som ett materialval och dess ämnen ger upphov till i en viss punkt eller ett 
område. För att göra detta erfordras kunskap avseende den halt, mängd och sist men inte 
minst kunskap om under vilken tid ett ämne transporteras. Därför föreslås att 
beskrivning av transport i löst fas delas in i  

• Vattenströmning 

• Koncentration 

• Mängder 

För att beskriva denna transportbild finns många olika exempel på verktyg, enklare och 
mycket avancerade. När mycket indata används för en bedömning kommer också mer 
information av erfordra bearbetning. I många fall räcker det med enklare verktyg för att 
bedöma en effekt på ”säkra” sidan. Jonasson (2003).  
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6.3. Fast fas/partiklar 

Materialens fasta fas kan transporteras genom erosion av jord eller finpartiklar som kan 
frigöras från geokonstruktionen. Transporten kan då ske med vatten (t ex grumling) 
eller luft (damning). Ett annat exempel på transport av material är genom schaktning 
och grävning.  

6.4. Strålning 

Exponering till följd av strålning på människa är i många mark- och 
anläggningstekniska konstruktioner begränsad, men kan å andra sidan i ett 
återbruksskede komma att nyttjas i en annan applikation, till exempel i husgrunder, och 
där leda till en exponering. 

6.5. Övriga transportsätt 

Bioupptag eller diffusion är exempel på övriga transportsätt som kan vara relevanta i 
vissa fall. Inom ramen för analys av transportbilden aktualiseras bland annat transport 
relaterat till t ex olyckslaster som översvämning eller drift- och underhållsåtgärder. 

6.6. Analys av transportbilden 

Bedömningen av transportbilden utförs baserat på kunskaper om omgivningen och 
användningen. I den har eventuella förändringar av förutsättningar till följd av till 
exempel extrem- och olyckslaster, andra källor eller en värdering av kritiska parametrar 
inte utförts. I detta kapitel identifieras och analyseras, ingenjörsmässigt, olika faktorer 
som kan förväntas påverka en bedömning av ämnen som frigörs, det vill säga 
transportbilden. 

Analysen som sådan kan göras med olika metoder eller olika grad av insats. Med den 
kvantitativa och platsspecifika bedömningsmetodik som görs förordas här en 
känslighetsanalys i det enskilda fallet. I andra fall till exempel där lösningar ska 
värderas i olika miljöer för en mer generell acceptans är det sannolikt andra metoder 
som är aktuella (t ex probabilistisk eller deterministisk) inte minst med bakgrund av att 
informationsmängden kommer att öka drastiskt. Syftet i detta moment är att 
ingenjörsmässigt söka identifiera de parametrar som är kritiska för transportbilden och 
utifrån dem göra en analys.  

Riskmetodiken kan till exempel följa ett urval av de steg som beskrivs av IVL (1992) 
och består av följande steg, definition av systemet, identifikation av riskkällor (orsaker 
och händelser), uppskatta konsekvenser och identifiera skadeförlopp. Vid behov 
fördjupas analysen ytterligare. I PM Fallstudie, se Bilaga 2, ges ett exempel på en 
ingenjörsmässig analys av en transportbild. För att göra analysen kan enkla eller likväl 
avancerade verktyg användas, nedan ges en kort förklaring för ett antal olika steg i en 
enkel analys.  
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6.6.1. Definition av systemet 

Detta steg syftar till att övergripande beskriva det aktuella systemet. I detta fall utgör 
systemet den väg- eller bankonstruktion uppbyggd av olika material och är placerad i en 
viss omgivning med tillhörande transportbild. Denna beskrivning är i princip utförd 
tidigare inom ramen för karaktäriseringen.  

6.6.2. Identifikation av riskkällor 

De underlagsdata som normalt är kritiska för beskrivningen av transportbilden är 
tillgång och sammansättning hos perkolerande vatten, förutsättningar för 
vattenströmning i undergrunden, och ämnens benägenhet att lösas och transporteras 
med perkolerande vatten. Undergrundens geokemiska egenskaper och tillgången på 
vatten från omgivande markytor som kan späda ut yt- eller grundvatten är andra kritiska 
parametrar.  

6.6.3. Orsaker och händelser 

Exempel på extrema belastningsfall som kan uppstå kan vara till exempel 
översvämning, brand eller läckage av något slag, skador på anläggningen till exempel 
till följd av ingrepp av människan,  driftsskador eller andra "belastningar". 

Nedan ges olika exempel på situationer som kan förväntas ge nya förutsättningar för 
bedömningen. Där situationen enkelt kan avfärdas som obetydlig sker ingen fördjupad 
bedömning. 

Yt- och grundvattennivåer 

Översvämning av en geokonstruktionen är ett exempel på ett scenario som tillsammans 
med till exempel varierande vattennivåer hos yt, grund- eller havsvatten som kan 
förändra transportbilden avsevärt. 

Jordlagerförhållanden  

Jordlagerförhållanden på en sträcka varierar ofta. Här är utgångspunkten att säkerställa 
att de antagna förutsättningarna är relevanta för den sträcka som bedöms. Ett exempel 
på problematik är tätare moräner som ofta kan ha lokala mer genomsläppliga zoner eller 
anomalier.  

Konstruktioner i mark som va-ledningar, trummor mm är exempel på anomalier som 
kan förändra flödesbilden. Erfarenheter från ledningar i tätare mark indikerar att 
vattenströmning följer dessa ofta mer permeabla stråk, Svensson (2003). 
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Variationer av pH, redox 

Konstruktionen ligger i sin helhet över yt- och grundvattennivåer varför eventuella 
förändringar begränsar sig till gränssnittet mellan överbyggnad och underbyggnad eller 
undergrunden, se andra källor nedan. 

Brännbara material 

Består geokonstruktionen av brännbara material? 

Drift- och underhåll 

Driftsskador, tex schaktning, uppsprickning och ökad trafikbelastning kan ge upphov 
till ändrade förutsättningar. Schaktningsarbeten i geokonstruktionen som utförs utan 
återställning till ursprunglig utformning kan förändra transportförutsättningar för 
ämnen. Deformation och uppsprickning av vägöverytan kan leda till ändrade 
transportförutsättningar för ämnen, speciellt vatten.  

Andra belastningar 

Andra belastningar som till exempel en ökad trafikmängd kan ge upphov till ökad 
mekanisk belastning och nötning av material tillsammans med en uppsprickning av 
tätskiktet.  

Angränsande verksamheter och olyckslaster 

Material och ämnen förknippade med angränsande verksamheter är ofta signifikanta 
källor till emissioner. Genom att omgivningen beskrivs kan också andra källor till 
ämnen identifieras. Till exempel är det en stor skillnad på sammansättningen på det 
dagvatten som genereras från tätorts- respektive skogsmark, Vägverket (2001b). 

Läckage av till exempel vätskor till följd av en olycka med farligt gods kan till exempel 
ge upphov till att basiska eller sura vätskor kan frigöras. Kan dessa förväntas ge upphov 
till att ämnen frigörs i oönskad omfattning? 
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6.6.4. Övriga scenarier 

I de exempel på orsaker, händelser och olyckslaster som ges ovan finns det med all 
säkerhet ytterligare scenarier som kan förväntas påverka en bedömning av 
transportbilden. Det är därför viktigt att söka fritt identifiera eventuella andra potentiella 
orsaker till en förändrad flödesbild. I varje enskilt fall förekommer med all säkerhet fler 
scenarier än de som beskrivs nedan som kan påverka transportbilden och därmed ska 
värderas. 

Vägkonstruktioner 

Påverkan från fordon, slitage av beläggning, damning och luft eller vattenburen 
transport av partiklar eller ämnen är exempel på miljöpåverkan för vägar, se till 
exempel Lindgren (1998) och Vägverket (2001b) som kan ge upphov till transport av 
ämnen i konstruktionen eller till omgivningen. Ett annat exempel är påverkan till följd 
av drift eller underhållsverksamhet som till exempel saltning, ogräsbekämpning mm. 

Bankonstruktioner 

En mängd miljöstörande ämnen är förknippade med järnvägsverksamheten, både 
inbyggda (t ex krossat berg, slagg) och påförda (t ex pesticider). Exempel på sådana 
ämnen är tungmetaller, PAH, kreosot, olja, fenol, PCB och diuron, Brömssen et al 
(2003).  

6.6.5. Slutlig analys 

Baserat på analysen justeras transportbilden vid behov inför ställningstagandet som görs 
i nästföljande steg i bedömningen. 
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7. STÄLLNINGSTAGANDE 

Det tidigare bedömningssteget karaktärisering leder fram till att en transportbild kan 
presenteras. Enligt det föreslagna angreppssättet ska sedan transportbilden värderas mot 
en kravspecifikation. I kravspecifikationen anges kriterier för en lösning som ger 
upphov till obetydlig effekt, en så kallad grön lösning. Detta ansluter till det som 
föreslagits tidigare, se Svedberg et al (2003), nämligen att: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Underlaget kring omgivning och användning (karaktäriseringen) ger en 
transportbild som kan leda till ett urval av förmodade lämpliga lösningar. 

Miljö- och hälsokrav definieras tillsammans med andra kriterier i en 
kravspecifikation. 

De valda lösningarna analyseras och värderas i förhållande till kravspecifikationen. 

Utifrån denna analys kan lösningarna sedan klassificeras i olika kategorier obetydlig 
(grön), ringa (gul) eller inte endast ringa effekt (röd). 

Detta innebär att en kravspecifikation sammanställer de kriterier som ska gälla som 
utgångspunkt för en värdering och ett ställningstagande. Det primära skyddsobjektet vid 
en miljögeoteknisk bedömning är människors hälsa och miljön. Med utgångspunkt i en 
miljögeoteknisk bedömning enligt Svedberg et al (2002a), se Figur 19 kan påverkan på 
mark, vatten och luft ses som indirekta skyddsobjekt, det vill säga begränsas påverkan 
av dessa element så förväntas också miljö- och hälsa kunna skyddas.  

 

Figur 19: Omfattning av en miljöbedömning i jämförelse med en miljögeoteknisk 
bedömning, Källa: Svedberg et al (2002a). 

Klassificeringen av lösningar görs i tre kategorier och i delar till den nomenklatur som 
tillämpas i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS (1998a), 
(ringa eller inte endast ringa föroreningsrisk) men är anpassad till den nomenklatur som 
används i projekt MGB, se Tabell 8. 
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Tabell 8: Nomenklatur för klassificering av lösningar enligt projekt MGB  jämfört den 
som används i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd FMH, SFS 
(1998a) och tillhörande läsanvisningar, Naturvårdsverket (2003b). 

Projekt MGB Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 
FMH ”Utan risk för negativ 

miljöpåverkan” 
”Ringa föroreningsrisk” 
 

”Inte endast ringa 
föroreningsrisk” 

 
Beteckningen "effekt" används i modellen för de emissioner som den värderar. När 
modellen sedan kompletteras med andra argument som till exempel 
naturresurshushållning och energiförbrukning kan termen påverkan aktualiseras som ett 
mått på den sammantagna miljöpåverkan baserat på olika argument för ett materialval i 
linje med miljöbalken, SFS (1998b). Notera att kravspecifikationen primärt syftar till att 
identifiera gröna lösningar. Därmed ska kravspecifikationen avseende gula respektive 
röda lösningar betraktas som första förslag vilka erfordrar fördjupade studier. Nedan ges 
en kort beskrivning av den föreslagna kravspecifikationen. I PM Ställningstagande, se 
Bilaga 1, beskrivs kravspecifikationen närmare. 
 

7.1. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är indelad i två delar, en avseende tiden för användning och en 
relaterat till tiden efter användning. För tiden före användning görs ingen 
kravspecifikation med hänvisning till projektets avgränsning. I det första 
bedömningssteget filter inhämtas dock viss information avseende tiden före 
användning. 

7.1.1. Under användning 

Utformningen av kravspecifikationen, med avseende på de ingående materialens 
påverkan baseras på att säkerställa att emissioner utanför väg- eller spårområdet 
begränsas under tiden för användning med avseende på: 

 Vatten (yt- och grundvatten) 

 Mark (jord, berg och sediment) 

 Luft (gas, damm, strålning) 

Genom att säkerställa detta är hypotesen att också påverkan på människors hälsa och 
miljön begränsas och kan betraktas som acceptabel. Kravspecifikationen avgränsas 
vidare i tid och rum så att den 

 Primärt avser lösningens tekniska livslängd eller minst den tid det tar att uppnå 
ett stationärt strömningsstillstånd men att den också översiktligt behandlar 
situationen före och efter användningen 

 Primärt avser lösningens väg- eller banområdet, det vill säga det juridiska 
området. 
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I de fall där ett område har lokalt förhöjda halter eller är påverkat av en antropogen 
källa i den grad att området betraktas som ett förorenat område eller på annat sätt är 
oacceptabelt med avseende på människors hälsa och miljön ska kravspecifikationen ses 
över. Det vill säga avsikten är att inte tillåta en lokal ökning av påverkan till följd av 
lokala förhållanden som inte betraktas som normala. Detta förhållningssätt ansluter 
även till målsättningen i Giftfri Miljö, Miljömålsportalen (1999), och intentionerna i 
Direktivet om vatten, EG (2000).  

I de kriterier som föreslås nedan ges förslag för gula och röda lösningar. Det primära är 
dock att beskriva vad som avses med en grön lösning. 

7.1.2. Efter användning 

För tiden efter användning är det övergripande kriteriet delat i tre delar, kvarlämning, 
återbruk och deponering. För denna kravspecifikation ges ett förslag men det behandlas 
ej närmare med hänvisning till projektets avgränsning. 

7.2. Värdering 

I praktiken kommer den föreslagna kravspecifikationen att leda till att emissioner av 
lättlösliga ämnen betraktas som kritiska under tiden för användning och att de som varit 
benägna att fastläggas blir kritiska för tiden efter användning. De valda lösningarna 
analyseras och värderas i förhållande till kravspecifikationen. Värderingen görs dels 
med avseende på emissioner under tiden före, under och efter användningen. För att 
uppfylla detta relateras kravspecifikationen primärt till elementen mark, vatten och luft 
och där tillhörande kriterier men där underlag saknas kan värderingen kompletteras med 
ställningstaganden avseende människors hälsa och miljön. 

7.2.1. Före användning 

Tiden före användning, det vill säga från uttag av råvaran, tillverkning av materialet 
eller utförandet, analyseras ej med avseende på projektet MGBs avgränsning. I filtret 
som inleder bedömningen har dock en rad olika frågeställningar behandlats som ger 
underlag för en värdering med avseende på tiden före användning. 

7.2.2. Under användning 

Kriterierna med avseende på tiden för användning är indelade i 2 moment. I det första 
momentet A sker en jämförelse av transportbilden mot bakgrundshalter i omgivningen. 
För de ämnen eller substanser som eventuellt avviker kan en ytterligare värdering göras 
med avseende på människors hälsa och miljön i ett andra moment, B. Där grunder 
saknas kommer det att erfordras kompletterande utredningar för att kunna göra 
värderingen. De kriterier som föreslås framgår av Tabell 9. 
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Tabell 9: Kravspecifikation med avseende på tiden under användning. 

Under 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

A: Mark, vatten 
och luft 

Tillskott av ämnen ligger 
inom områdets naturliga 
variation 

Tillskott av ämnen ligger 
huvudsakligen inom 
områdets naturliga 
variation, < 100 % 
avvikelse för enstaka 
ämnen 
 

Tillskottet av ämnen är 
betydande,  
> 100 % avvikelse för 
enstaka ämnen 

B: Människors 
hälsa och miljön 
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

7.2.3. Efter användning 

Efter det att lösningen inte används längre och den funktion den haft skall förändras 
eller upphöra aktualiseras en rad kompletterande frågeställningar relaterade till 
lösningen och de ingående konstruktionsmaterialen. Därför föreslås också att krav ställs 
med avseende på bedömningsgrunderna återbruk, återvinning och deponering i enlighet 
med Vägverket (2001) att användas tillsammans med en kompletterande 
bedömningsgrund relaterad till möjligheten att lämna kvar konstruktionen och dess 
material utan åtgärder. Med hänvisning till projektets avgränsning behandlas detta ej i 
detalj. Ett förslag ges dock i Tabell 10 på de krav som kan ställas för en klassning av 
lösningen. Notera dock att den bedömning som sker här är kvalitativ till karaktären. I 
samband med en eventuell avveckling får sedan en mer kvantitativ bedömning göras, 
till exempel med stöd av den modell som föreslås av projektet. 

Tabell 10:  Förslag på kravspecifikation relaterad till tiden efter användning 

Efter 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

C Kvarlämning möjlig utan 
skyddsåtgärder 
 

Kvarlämning erfordrar 
skyddsåtgärder 
 
 

Kvarlämning erfordrar 
omfattande 
skyddsåtgärder.  

D Återbruk utan 
efterbehandling möjlig 

Återbruk erfordrar 
efterbehandling av 
enstaka 
konstruktionsdelar 
 

Återbruk erfordrar 
efterbehandling av flera 
konstruktionsdelar 
och/eller angränsande 
område.  
 

E Deponering kan ske på 
deponi för "inert avfall"  
 

Deponering kan ske på 
deponi för "icke-farligt 
avfall" 

Deponering av enskilda 
konstruktionsdelar på 
deponi för farligt avfall 
erfordras 
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7.3. Klassificering av lösning 

Klassificeringen av lösningen baseras sedan på en sammanställning där den lägsta 
klassen för ett enskilt kriterium gäller för lösningen som helhet. Det vill säga om alla 
parametrar betecknas som gröna med undantag för en som värderas som gul skall hela 
lösningen betraktas som gul.  

Inom ramen för klassificeringen föreslås att parametrar som varit kritiska för 
bedömningen beskrivs så att eventuella åtgärder kan vidtas för att om möjligt ge ett nytt 
underlag för värderingen.  

7.4. Skyddsåtgärder 

Med skyddsåtgärder avses åtgärder för att säkerställa att emissioner begränsas så att 
lösningen kan klassificeras till en högre klass, till exempel från gul till grön. Detta kan 
innebära att kompletterande utredningar utförs som leder till att tillverkningsprocesser 
förändras eller att geokonstruktionen flyttas till annan omgivning. Det kan också 
innebära att material som är förknippade med stora emissioner teoretiskt kan användas 
om de innesluts. Sådana skyddsåtgärder kommer sannolikt att förknippas med gula eller 
röda lösningar med hänvisning till den kravspecifikation som föreslås med avseende på 
tiden efter användning där kvarlämning, återbruk och deponering värderas.  

7.5. Slutligt ställningstagande 

Avslutningsvis har den som utför bedömningen att ta ställning till värderingen av 
kravspecifikationen och ge ett utlåtande, utan förbehåll, om lösningen betraktas som 
grön, gul eller röd. 
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8. FALLSTUDIE 

Det föreslagna angreppssättet används avslutningsvis i en fallstudie. Filtret har 
behandlats tidigare varför syftet med fallstudien var att studera bedömningsstegen 
karaktärisering och ställningstagande och deras tillämplighet med avseende på 
informationstillgång och kompetensbehov.    

Urval av fall  

Fall där enbart traditionella material utvärderats med avseende på miljögeoteknik kunde 
inte identifieras av projektets styrgrupp. Det fall som slutligen valdes för fallstudien har 
därför inhämtats med ledning av ett nordiskt projekt med namnet "Gjenbruksprojektet, 
GB-veg", vilket arbetar med frågeställningar relaterade till alternativa material, 
Rogbeck (2003b). Inom ramen för GB-veg har Visser (2003) utfört en sammanställning 
av ca 40 st Vägverksprojekt där alternativa material nyttjats. De kriterier som 
tillämpades för att välja ut ett fall för en fallstudie var att det skulle finnas 
miljögeoteknisk information om använda material och att kontroll och uppföljning 
också skulle vara utförd.  

Valt fall 

Det projekt som befanns närmast inneha kriterierna var Väg 597 i Björsbyn. I det 
projektet hade olika alternativa material studerats på flera delsträckor och kontroll och 
uppföljning pågår. I det aktuella projektet har tre "nya" material studerats (hyttsten, 
järnsand och krossad betong) i traditionella lösningar på tre olika provsträckor. För 
fallstudien valdes sträckan med hyttsten då också dokumentation fanns kring det 
materialet. Utgångspunkten för studien var att faktaunderlaget skulle motsvara det som 
finns att inhämta i ett planskede (arbetsplan eller järnvägsplan). I detta fall blev detta en 
"fiktiv" situation då anläggningen byggts och varit i drift sedan några år. Å andra sidan 
ger detta en möjlighet att jämföra erhållna resultat med den bedömning som gjordes. I 
PM Fallstudie, se Bilaga 2, redogörs för fallstudien, nedan ges en sammanfattning av 
erfarenheter från studien. 

8.1. Erfarenheter från fallstudien 

Fallstudien indikerar sammanfattningsvis att den föreslagna metodiken är tillämplig 
men att det erfordras kompletterande information på flera punkter för att genomföra en 
bedömning, speciellt avseende alla ingående materialens miljötekniska egenskaper och 
de omgivande elementens sammansättning. Metodiken avseende steg 2 och steg 3 i 
bedömningen har karaktären av ett expertsystem. Nedan utvecklas denna korta 
sammanfattning med en diskussion relaterade till de olika kapitlen som redovisas i 
Bilaga 2, PM Fallstudie. 
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8.1.1. Karaktärisering användning 

Karaktäriseringen av användningen är förhållandevis enkel att göra. Uppgifter om 
konstruktionens geometriska utformning är lätta att hitta.  

Information om de ingående materialens miljötekniska egenskaper är begränsade för de 
traditionella materialen. För hyttstenen fanns det i detta fall en betydligt bredare 
miljöteknisk karaktärisering av materialet. Gemensamt för de ingående materialen är att 
de saknar en bekräftelse av den gängse bilden att de inte innehåller organiska ämnen 
och de ämnen som kan ge upphov till strålning.  

Underlag som beskriver underbyggnadens miljötekniska egenskaper saknas. Analyser 
för att bestämma dessa egenskaper leder till merkostnader i tidigare skeden av projektet. 
Den informationen är också nyttig för andra bedömningar i samband med väg- och 
banutredningar. Bedömningar fick därför i detta fall göras baserat på kunskap om 
jordlagerföljd. 

Genom att beskriva transporten i geokonstruktionen konceptuellt erhålls en god bild av 
de transportsätt som kan betraktas som relevanta. För det i detta fall mest aktuella 
transportsättet, ämnen i löst fas, saknas det referenser i denna typ av geokonstruktion.    

8.1.2. Karaktärisering omgivning 

Karaktäriseringen av omgivningen har också varit förhållandevis lätt att göra, den mesta 
informationen har varit lätt att identifiera. Dock har information om omgivningens 
markkemi/geokemi varit begränsad.  

Regionalinformation och sammanställning av nationella databaser finns att nyttja för 
enstaka element (jord, berg, vatten etc) och enstaka ämnen. I detta fall hade det varit 
primärt erforderligt att beskriva underbyggnadens markkemi, samt ytvattnets kemi. 

8.1.3. Transportbild 

Med hänvisning till kravspecifikationen är det primära att identifiera de ämnen som kan 
transorteras utanför geokonstruktionen och det valda verksamhetsområdet under dess 
användning. I detta fall har det konstaterats att den transporten sker primärt med 
ytvatten. Bedömningen av vattenomsättningen av ytvatten har varit relativt enkel att 
göra, så också att identifiera hur ytvattnet avleds i sträckningen. 
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I den konceptuella transportbild som har skapats har speciellt Ba och S i hyttsten 
identifierats och uppmärksammats. Det är tämligen märkligt att de utredningar som 
utgjort underlag inte behandlat dessa djupare. De tycks ha nedprioriterats med 
hänvisning till att fokus legat på förekomsten av tungmetaller. De senare, 
tungmetallerna, förekommer i samma storleksordning som i traditionella material 
(bergkross och morän) vilket bland annat Lindgren (1998) och Tossavainen (2000) visat 
i omfattande arbeten som redovisats efter projektets färdigställande. Den lukt som kan 
uppstå i anslutning till ett objekt, där hyttsten nyttjats, kan uppfattas av människan och 
föranleda oro och debatt, Edeskär (2003). Det är också märkligt att man inte redovisat 
detta i underlagsmaterialet. 

Analysen 

Analysen av transportbilden ger en enkel och formaliserad möjlighet att identifiera 
eventuella extrem- och olyckslaster eller andra källor som kan påverka bedömningen. 
Den avslutande analysen kan på samma sätt som transportbilden genomföras med olika 
metoder eller varierande omfattning. Men på samma sätt som med transportbilden ger 
den utrymme för olika stora insatser. I detta exempel har en mycket enkel analys gjorts 
baserat på de parametrar som styr att ämnen frigörs.   

Analysen visar att det är centralt att skapa en bild av förutsättningarna för 
vattenströmning. Ett exempel som skulle leda till en annorlunda bedömning i detta fall 
är till exempel förekomsten av anomalier i undergrunden. I denna omgivning skulle i så 
fall en åtgärd vara att förhindra lokal grundvattenbildning på platser där till exempel de 
ytligare täta jordlagren är punkterade. En annan åtgärd som kan aktualiseras är också en 
förändring av sektionens utformning och låta material med ämnen som kan frigöras av 
vatten dels ligga "högt" i konstruktionen dels ligga indragna i förhållande till vägkanten 
för att reducera mängden vatten som kan perkolera materialet. 

8.1.4. Kravspecifikation  

Den föreslagna kravspecifikationen förväntas leda till att platsspecifika undersökningar 
av rådande förhållanden kommer att erfordras i många fall. Detta ger 
verksamhetsutövaren en möjlighet att beskriva ett områdes status i samband med 
övertagandet och möjliggör därmed också en värdering i samband med övertagande av 
ny mark eller överlåtelse till annan verksamhetsutövare. 

Värdering – Under användning 

Genom att ha beskrivit transportbilden och analyserat den så var det enkelt att jämföra 
den mot den ställda kravspecifikationen i de föreslagna stegen. I detta fall så 
konstaterades att kompletterande information avseende S och Ba erfordras. Det kan 
mycket väl vara så att detta redan finns besvarat men likväl kvarstår faktum att i denna 
fallstudie har inte underlag funnits tillgängligt. 
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Den föreslagna kravspecifikationen ansluter till de intentioner som finns presenterade i 
vattendirektivet. I detta fall har det också visat sig tydligt att perkolerande vatten 
kommer att avledas som ytvatten, det vill säga denna kunskap kommer att vara av nytta 
för att inkalkylera bidraget från konstruktionsmaterialen till dagvattnet. 

En annan frågeställning uppstår i gränssnittet mellan den platsspecifika bedömningen 
och en mer regional bedömning där det kan vara svårt att avgöra en enskild källas 
bidrag till en totalmängd i en platsspecifik bedömning, jämför direktivet om vatten. 
Motsvarande problematik erhålls om området i anslutning till påverkanspunkten redan 
är kontaminerad.   

Värdering - Efter användning 

Värderingen efter användningen bygger på om de ingående materialen uppfyller 
kravspecifikationen med avseende på hur de kan lämnas, återbrukas eller deponeras. 
Här har ingen djupare utredning utförts men det kan konstateras att mycket bygger här 
på att bedöma mängder och halter av ämnen som fastlagts på materialen. Görs grova 
antaganden här är det troligt att de ytligare skikten 0-5 cm, i underbyggnaden och 
dikesbotten kommer att påverkas tydligt. Detta leder till en frågeställning relaterad till 
om konstruktionens tätande skikt (slitlagret) måste bevaras eller ej. Konsekvensen antas 
här bli likartad den för vägdikesmassor som erfordrar ngn form av efterbehandling. 

8.2. Tillämpbarhet 

8.2.1. Användarvänlighet, kompetensbehov  

Transportbilden kan beskrivas ingenjörsmässigt med relativt basal kunskap men det 
finns inget som hindrar att man gör en fördjupad och betydligt mer omfattande analys 
om så erfordras. Med den valda nivån och de studerade ämnena kan en god bild skapas 
ingenjörsmässigt med avseende på den ställda kravspecifikationen. 

Karaktäriseringen och ställningstagandet är i sig exempel på ett expertsystem. 
Nyckelkunskaper i detta fall var anläggningsteknik, kemi och hydrogeologi. Med 
bakgrund av att information om olika elements sammansättning är centrala är det också 
viktigt att bedömningen görs med tidsramar som tillåter att erforderlig information kan 
inhämtas. 

Genom att följa den strukturen identifieras snabbt många olika frågeställningar som inte 
besvarats i det underlag som fanns tillgängligt. Exempel på detta är materialtekniska 
egenskaper och tillhörande kvalitetssäkring. Det framgick till exempel inte av 
underlaget vilket material som slutligen levererats. Vad gäller transportbilden ser 
användaren snabbt vilket transportsätt som kommer att vara styrande. I den här studien 
konstaterades till exempel att undergrunden var så pass tät att vattenströmningen i 
praktiken kommer att ske som ytvattenavrinning i diken. För att göra denna bedömning 
användes hydrogeologisk expertkompetens. 
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8.2.2. Tids- och resursåtgång 

Den här fallstudien har erfordrat ca 3 manveckor. Inom denna tid har ändå inte 
bedömningen kunnat göras komplett. Detta har berott dels på brist på underlagsmaterial 
men också på att olika frågeställningar lett till att den struktur som tidigare föreslagits 
för bedömningen förändrats något. Till exempel tas ämnens inneboende egenskaper 
med avseende på dess farlighet inte upp förutom i själva värderingen. Det har blivit så 
med anledning av kravspecifikationen som i det första steget jämför bakgrundshalter 
och först i andra steget tar ställning till de emissioner som är högre än 
bakgrundshalterna.  

Ett professionellt antagande är dock att underhand underlagsmaterialet kompletteras 
kommer dessa bedömningar att erfordra betydligt mindre tidsåtgång. Givetvis förutsatt 
att inga "otrevligheter" som till exempel förekomst av organiska ämnen, nya 
strömningsförutsättningar eller andra "störande" fakta påvisas. Precis som antagits 
tidigare kommer dessa också att leda till att typiska lösningar som är gröna kommer att 
identifieras. 

8.3. Jämförelse mot utförd kontroll i det aktuella fallet 

WSP (2002) har utfört kontroll av grundvatten som samlats in med hjälp av lysimetrar 
under en längre tid. Av den utförda kontrollen kan man konstatera att pH sjunker 
kraftigt initialt och stabiliseras med en tydlig surhet. Detta är anmärkningsvärt i så mån 
att lakvatten från hyttsten normalt har högt pH (10-12). Detta skulle troligen kunna 
hänföras till påverkan av annat vatten som till exempel påverkats av underbyggnaden 
eller -grunden och den sulfidjord som finns där. 

Hade modellen tillämpats hade sannolikt kontrollprogrammet utformats något 
annorlunda. Till exempel hade analyser av ytvatten både vad gäller flöden och 
sammansättning  kompletterat bedömningsunderlaget bättre för att verifiera eventuella 
antaganden. 

I den bedömning som är gjord konstateras att flera av de tungmetaller som kan frigöras 
snabbt kommer att fastläggas. Det hade därför också varit viktigt att komplettera 
analysen av perkolerande vatten med en analys av jord i underbyggnaden/terrassen och 
dikesbotten. Med den låga omsättningen som förväntas är det inte nödvändigt att göra 
detta på årsbasis. 
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9. Fortsatta arbeten 

Baserat på vunna erfarenheter ges nedan en kort sammanfattning av förslag, utan 
rangordning, på fortsatta arbeten för att underlätta framtida bedömningar. 
Sammanfattningens struktur ansluter till angreppssättet. 

9.1. Filter 

För att kunna använda filtret är det centralt att gröna material definieras. När det har 
gjorts kommer, vår hypotes, en stor del av bedömningarna att bli betydligt enklare och 
enbart avse filtersteget. 

Det var inte enkelt att genomföra en klassificering av ett material med avseende på om 
det betraktas som ett farligt avfall. Här förordas framtagande av stöd för denna 
klassificering.  

Det visade sig också svårt att föreslå direkt oönskade ämnen med hänvisning till målet 
Giftfri miljö varför verksamhetsunika sådana sannolikt måste arbetas fram.  

9.2. Karaktärisering 

Vid exploatering som till exempel nyetableringar av byggnader är det idag praxis att 
utföra miljötekniska undersökningar i kombination med geotekniska undersökningar. 
Detta borde också vara självklart att rutinmässigt utföra i anläggningsprojekt. 

Underlaget avseende materials miljötekniska egenskaper måste kompletteras, speciellt 
avseende de traditionella materialen. Det är viktigt att beskriva såväl sammansättningen, 
huvudkomponenter som spårämnen och även ta med organiska ämnen som komplement 
till de oorganiska. 

Dagens kunskap förefaller vara inriktad på transport av ämnen i löst fas, det förefaller 
därför viktigt att implementera underlag för andra transportsätt om till exempel partiklar 
och gasfas i en handbok. 

Vatten som perkolerar geokonstruktioner förfaller vara det dominerande transportsättet, 
likväl är det märkligt lite referenser avseende hur denna sker.  
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9.3.  Ställningstagande 

Kravspecifikationen kommer att vara enkel att tillämpa för det första steget och de 
flesta oorganiska ämnen. Däremot kommer det andra steget att vara svårare att värdera. 
Här erfordras kompletterande rekommendationer i modellen, till exempel avseende hur 
kriterier ska tas fram för olika "cocktails" av ämnen för till exempel 
toxicitetsutredningar. 

Tiden efter användning kommer i många fall att vara styrande för bedömningen. Den 
kanske svåraste frågeställningen här är steg 3 avseende kvarlämning.  

9.4. Allmänt 

För att modellen ska få en regelmässig tillämpning är det viktigt att genomföra flera 
fallstudier och där söka definiera ett antal typiska gröna lösningar med avseende på 
materialvalet.  

Det förefaller också viktigt att tillse att rutiner etableras i byggprocessen för att 
säkerställa att bedömningar görs i ett tidigt skede, till exempel i MKB-skedet. Detta kan 
till exempel åstadkommas genom att föra in rekommendationer i MKB-handböcker. 

Frågeställningen kring kravspecifikationen relaterad till tiden efter användning kommer 
att vara komplex. Ett sätt att öka kunskapsbilden här är att studera redan genomförda 
projekt. 

I många fall med bland annat alternativa material kommer en gränsdragningen mellan 
gula och röda lösningar att erfordras, det vill säga gränsen mellan ringa påverkan och 
inte endast ringa påverkan. Den gränsen förefaller inte kunna relateras till emissioner 
enbart utan måste också värdera utifrån andra kriterier och argument.  

På det hela taget kan materialval ses som en kvot mellan en rad olika argument. 
Problematiken förefaller vara knuten till hur en viktning eller värdering av alla 
argument och kriterier ska göras vid en helhetsbedömning. 
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1. Inledning 

I denna PM som utgör bilaga till rapporten Studie av modell daterad 2003-08-29 ges en 
sammanfattande beskrivning av dagens kunskap avseende bedömningssystem och 
tillhörande bedömningsgrunder. Dessutom ges ett förslag på kravspecifikation som 
underlag för en fallstudie av det föreslagna angreppssättet i projekt MGB.  

1.1. Bakgrund 

I den senaste rapporten, Svedberg et al (2003a), föreslås ett angreppssätt som tar sin 
utgångspunkt i miljöbalkens 2 kapitel 3§, SFS (1998a). Bedömningen föreslås 
genomföras i ett stegvisst förfarande som inleds med en filtrering, följt av en 
karaktärisering och som sedan avslutas med ett ställningstagande.  

Ställningstagandet baseras på en värdering av den kravspecifikation som föreslås för 
Vägverket och Banverket. Värderingen görs stegvis mot olika kriterier. I rapporten 
konstaterades att möjligheten att lämna kvar materialet, återbruka eller deponera det 
kommer att bli begränsande då påverkan på omgivningen under en livslängd i många 
fall är begränsad. Därför har projekt MGB föreslagit att denna frågeställningen också 
inkluderas i kravspecifikationen. Det föreslagna angreppssättet är snarlikt det som 
tillämpas av MGG (1998) och föreslås av Hartlén et al (1999a).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna PM är att ge en övergripande bild av angränsande bedömningssystem 
och tillhörande bedömningsgrunder och med utgångspunkt i vunna erfarenheter föreslå 
en kravspecifikation för Banverket och Vägverket.  

1.3. Målsättning 

Målsättningen med denna PM är att presentera en kravspecifikation inför en fallstudie 
av det föreslagna angreppssättet. 

3 



Bilaga 1 till Studie av modell                             
  

PM Ställningstagande 

1.4. Metod  

Arbetet har inletts med en uppdatering avseende näraliggande projekt och 
bedömningssystem genom en inventering av litteratur och kontakt med sakkunniga. 
Baserat på den uppdateringen och erfarenheter från det tidigare arbetet i projekt MGB 
ges sedan ett förslag på en kravspecifikation. Avslutningsvis förs en diskussion kring 
den föreslagna kravspecifikationen med inriktning mot dess tillämpbarhet. Resultatet av 
arbetet presenteras i denna PM med följande indelning: 

 Inledning  
Bakgrund, Syfte, Metod 

 Bedömningssystem 
 Exempel på bedömningssystem och jämförelse med näraliggande projekt 

 Förslag på kravspecifikation 
Baserat på samhällets mål- och styrmedel och vunna erfarenheter föreslås en 
kravspecifikation 

 Bedömningsgrunder 
Definition och avgränsning, miljötekniska bedömningsgrunder  

 Diskussion  
Avslutningsvis förs en diskussion av den kravspecifikation som behandlats inom 
rapporten med inriktning på att diskutera dess tillämplighet 

 Referenser  
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2. Bedömningssystem 

I en rapport av Svedberg et (2002a) redogörs för olika system som används i bl a 
Finland, Norge, Holland och Danmark samt Sverige för att genomföra bedömningar. I 
detta kapitel sker kortfattad beskrivning av olika bedömningssystem avseende material 
och förorenade områden. Trots den enhetliga målsättningen mellan de olika systemen 
att erhålla en acceptabel situation med avseende på människors hälsa och miljön finns 
det många olika sätt att genomföra en miljö- och hälsoriskbedömning. Förenklat kan 
man säga att det finns två huvudprinciper för att genomföra en bedömning, i det ena 
fallet utgår man från källan och i det andra utgår man ifrån exponeringssituationen, det 
vill säga människors hälsa och miljön. Förhållningssättet beskrivs av Figur 1.  

 

Figur 1: Utgångspunkter för en miljö- och hälsoriskbedömning 

Å ena sidan kan en bedömning gå medurs från källan där ämnen kan frigöras som via 
olika transportvägar aktualiserar ett antal exponeringssituationer som kan påverka 
människors hälsa och miljön. Å andra sidan kan man utgå från människors hälsa och 
miljön via olika exponeringssituationer och bedöma "baklänges" vilket innehåll av 
ämnen som skulle kunna accepteras i ett material. Ett annan sätt att göra en bedömning 
är att direkt avfärda en källa med avseende på innehåll av ett ämne som betecknas som 
olämpligt, jämför delmål 3 i Giftfri miljö, KEMI (1999). 

Beroende på vilket bedömningssystem som tillämpas kan olika bedömningsgrunder 
aktualiseras. I samband med förorenade områden är det ofta dos-respons samband som 
utgör utgångspunkt för framtagande av acceptanskriterier hos källan, jämför att gå 
moturs i Figur 1. Projekt MGB tar sin utgångspunkt i källan, identifierar styrande 
parametrar och värderar graden av effekt, dvs arbetar medurs i Figur 1. 
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Utgångspunkten för ett bedömningssystem kan formuleras i en kravspecifikation som 
beskriver vad som ska påvisas med hjälp av bedömningen. I Bilaga 1 sker en 
sammanställning i tabellform där olika exempel på system för material och förorenade 
områden jämförs övergripande med avseende på källan, transporten, 
exponeringssituationen tillsammans med bedömningsgrunder och den ställda 
kravspecifikationen. Notera att i vissa fall har kravspecifikationen lett fram till att 
bedömningsgrunder i form av rikt- eller gränsvärden tagits fram, som till exempel i 
Holland och Danmark avseende kriterier för sekundära material eller de generella 
riktvärden som tagits fram av Naturvårdsverket för förorenade områden. 

2.1. Angränsande projekt 

I den första rapporten som gjordes i projekt MGB, Svedberg et al (2002a), redovisades 
exempel på angränsande projekt i Sverige och från andra länder bl a Holland. Det har 
nu snart gått två år sedan den sammanställningen påbörjades. Därför görs här en ansats 
att identifiera nya angränsande projekt, primärt i Sverige och projekt i nordiska länder 
som inte identifierats tidigare och som behandlar ställningstagande.  

Detta har utförts som en inventering av litteratur och kontakt med sakkunniga. Arbetet 
har begränsats till 5 dagar och har inriktats på att identifiera arbeten där man söker ta 
ställning till emissioner. Litteratur har eftersökts genom databaser på bibliotek (bl a 
IVL, SGI-Line, Naturvårdsverket (Elin, Biblis)) och genom förslag från de personliga 
kontakter som tagits. Ett urval av de sökord som använts vid sökning är: 

Partiklar, bedömningsgrunder, riskanalys, miljöpåverkan, metaller, damning, 
gränsvärden, kriterier, dagvatten, riktvärden, organiska ämnen, environmental 
assessment, risk management, risk analysis, metals, environment. 

I Tabell 1 sammanställs i korthet de projekt som har påträffats. För de projekt som 
behandlar ställningstagande ges sedan mer kompletterande information. Avslutningsvis 
ges sedan en kort rekapitulering av de system som nyttjas i Finland och Danmark. 
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Tabell 1: Sammanställning av påträffade projekt. 

Projekt Syfte Ställnings-
tagande ? 

Kommentar 

Förutsättningar för att 
askor kommer till 
användning i vägar,  
Kärrman (2003) 

Beskriva argument som 
använts i andra länder för 
användning av askor i 
vägbyggande 

Nej Arbetet kommer eventuellt 
att fortsätta med en 
miljösystemanalys som 
komplement till 
bedömningar av emissioner.

Bedömningsgrunder för 
förorenade massor, RVF 
(2002) 

Klassificering av förorenade 
massor 

Ja Ett system för att 
klassificera material med 
avseende på deponering. 

Dagvattenbelastning på 
sjöar och vattendrag.., 
Vägverket (2001b) 

Beskriva ett underlag för att 
jämföra bidrag av 
föroreningar från olika källor 

Nej Behandlar underlagsdata 
för ett ställningstagande 

SS-ENV 12920,  
SIS(1998) 

Beskriver en metodik för 
bestämning av lakegenskaper 
för avfall under specificerade 
förhållanden. 

Nej Avser karaktärisering av 
avfall och andra produkter. 

Handbok för 
lakvattenbedömning, 
IVL (2000) 

Beskriver en 
karaktäriseringsmetodik 

Nej  

Hantering av jordmassor 
ur avfalls- och 
föroreningssynpunkt, 
Banverket (2002) 

Beskriver ett system för 
hantering av jordmassor 

Ja Nyttjar avgränsningsvärden 

Icke avgasrelaterade 
partiklar i vägmiljön, 
VTI (2001) 

Sammanfattar kunskaper 
avseende luftburna partiklar 

Nej Behandlar underlagsdata 

Emissioner från ballast- 
och fyllningsmaterial 
under en vägs livslängd, 
Flyhammar et al (2003) 

Studera relationen mellan 
urlakning i laboratorium och 
utfall i fältförsök.  

Nej Ett viktig projekt för att 
förfina bedömningar 
baserade på lakning. 

Metodik för 
miljorisikovurderingar av 
vegkonstruksjoner, 
Haoya et al (2003a) 

Utveckla en metodik för att 
göra miljöriskvärdering 

Ja Norskt nystartat projekt 

Miljögranskning 
Hallandsås, MGG 
(1998a) 

Beskriver ett system för 
bedömning av kemiska 
produkter och varor 

Ja Är ett bedömningssystem 
som används regelbundet 

Miljökvalitetsnormer, 
Naturvårdsverket 
(2002c) 

Syftar till att ta fram normer 
för olika element. 

Nej Enstaka finns, t ex för 
kväve och nitrat i vatten. 

Miljöriktlinjer för 
nyttiggörande av askor i 
anläggningsbyggande,  
Askprogrammet (2003a) 

Beskriva lagstiftning och 
skissera en modell för att ta 
fram riktlinjer 

Nej Arbetet pågår och kommer 
att i en eventuell 
fortsättning söka ta fram 
miljökriterier map 
naturresurshushållning. 
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Sammanställning av påträffade projekt, (fortsättning på Tabell 1). 

Projekt Syfte Ställnings-
tagande ? 

Kommentar 

Mottagningskriterier, EG 
(2002) 

Beskriver kriterier för 
deponering av avfall 

Ja Absoluta värden som 
underlag för att hänföra 
avfall till olika deponityper 

Platsspecifik bedömning 
av förorenad mark-, IVL 
(2002) 

Utveckla en lakningsmetod 
för förorenad mark 

Nej - 

Platsspecifika riktvärden 
för fd impregnerings-
anläggningar, SGI 
(2001) 

Kartlägger och utvärderar 
olika riskbedömningssystem 

Ja Behandlar 
riskbedömningssystem 

Platsspecifika riktvärden, 
Gullbring (2003) 

Tar fram platsspecifika 
riktvärden för förorenade 
områden 

Ja Metodik snarlik den som 
tillämpats för framtagning 
av generella riktvärden för 
förorenade områden. 

Spridning av metaller 
från Vägtrafik, IVL 
(2001) 

Studerar spridning av ett 20-
tal metaller 

Nej Metaller i luft styrs av den 
uppvirvling av mark-
material som trafiken 
orsakar. 

Vägledning för 
klassificering av 
förbränningsrester, 
Askprogrammet (2003b) 

Ta fram en vägledning för 
klassificering map 
avfallsförordningen 

Nej Ansluter till projekt MGBs 
klassificering av röda 
material 

FORMAS -  Ej kontaktats pga tidsram. 
MinFO/MINBAS -  Ej kontaktats pga tidsram. 
SBUF -  Ej kontaktats pga tidsram. 
IMM -  Ej kontaktats pga tidsram. 
SLU -  Ej kontaktats pga tidsram. 

2.1.1. Bedömningsgrunder för förorenade massor 

Allmänt (Syfte mm) 

Rapporten, RVF (2002) beskriver bedömningsgrunder för att ta ställning till om och när 
förorenade massor ska betraktas som farligt avfall. Ställningstagandet är indelat i två 
huvuddelar. En avseende klassificering av förorenade massor som farligt avfall vid 
beaktande av tillståndsfrågor och transportkrav och en avseende acceptanskriterier för 
när förorenade massor kan placeras i deponier för icke farligt avfall. 

Ställningstagande 

Ställningstagandet avseende avfallets placeringen på en deponi bygger på en förenklad 
spridningsmodell där jämförelser görs mellan yt- och dricksvattenkriterier, RVF (2002). 
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2.1.2. Hantering av jordmassor ur avfalls- och föroreningssynpunkt  

Allmänt (syfte, mm) 

Banverket har tagit fram en handbok, Banverket (2002), för att beskriva de krav, som 
samhället ställer på hantering av jordmassor, i form av lagstiftning och riktlinjer samt 
ger råd och riktlinjer för hur kraven bör tolkas och följas. Handboken ska tillämpas vid 
all hantering av jordmassor som bedrivs av Banverkets förvaltande enheter. Den 
innehåller både bör- och ska-krav, där ska-kraven är hämtade från lagar och i riktlinjer. 

Handboken är upplagd enligt följande: Inledning, Hanteringsplan, Jordmassornas 
föroreningsgrad, Avfallskategorisering, Avgränsningsvärden och användningsområden, 
Förorening upptäcks, Myndighetskontakter, Förvaltning, Dokumentation. 

Ställningstagande 

Handboken föreslår generella avgränsningsvärden för att underlätta hanteringen av 
jordmassor. Värdena avser totalhalter och är indelade i fem nivåer där respektive nivå 
ansluter till en rekommenderad användning av ett begränsat urval av ämnen. Värdena är 
tillämpliga för jordmassor som används ovan grund- eller ytvatten och har beräknats 
enligt den modell som tillämpats för generella riktvärden för förorenade områden se 
Naturvårdsverket (1996).  

Vid en enkel jämförelse, av författaren, mellan totalhalter hos ballastmaterial enligt 
Tossavainen (2000) och de nivåer som föreslagits av Banverket (2003) framgår att bl a 
arsenik och krom föranleder restriktioner vid användning. 

2.1.3. Metodikk for miljørisikovurderinger av vegkonstruksjoner 

Allmänt (syfte, mm) 

Vägverket i Norge driver ett projekt med titeln Gjenbruksprojektet. Inom ramen för 
detta drivs olika delprojekt. Delprojekt 2 avser ett förslag på metodik för att göra 
miljöriskvärderingar för vägar och är i sin tur indelat i två delar: 

1- En bestämning av materialets egenskaper under en bestämd tid, vilket görs på 
 grundval av SS-ENV 12920, SIS (1998). 

2- Ämnenas påverkan på människors hälsa och miljön som underlag för en 
miljöriskvärdering enligt SFT 99:01A, SFT (1999). 

Ställningstagande 

Delprojektet beräknas avrapporteras under 2004 / 2005. Själva ställningstagandet, dvs 
om en halt accepteras eller ej görs kvantitativt i enlighet med den metodik som 
föreslagits för miljöriskvärdering i nationella riktlinjer SFT  99:01A, SFT (1999).  
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Metodiken enligt SFT (1999) avser enbart människors hälsa varför ställningstaganden 
kommer att behöva kompletteras med hur miljön ska behandlas och även för vissa 
ämnen, Haoya (2003b). 

2.1.4. Miljögranskning Hallandsås, MGG 

Allmänt (syfte, mm) 

Miljögranskningsgruppen i Hallandsås har utvecklat en bedömningsmall för kemiska 
produkter, primärt avseende olika injekteringsmedel, se MGG (1998a). Denna mall har 
sedan införlivats av Banverket som riktlinjer avseende  

Proceduren består i huvudsak av tre moment. Inledningsvis utförs en hälso- och 
miljöanalys där produktens inneboende egenskaper sammanställs och bedöms. I ett 
andra steg görs sedan en riskanalys som de inneboende egenskaperna kan medföra. 
Slutligen görs sedan en säkerhetsbedömning varvid man fastställer att objektsspecifika 
förhållanden inte kan orsaka oacceptabla skador eller biverkningar på människa och 
miljö. Proceduren som sådan är en teknisk bedömning vars sista moment, 
säkerhetsbedömningen, vägs in i ett slutgiltigt beslut tillsammans med ekonomiska och 
tekniska faktorer. Den föreslagna modellen har enligt Hintze (2002) hittills inte 
behandlat det slutliga steget säkerhetsbedömning i någon större omfattning. 

Ställningstagande 

Beroende på den aktuella produkten blir det olika kriterier som får utgöra grund för 
ställningstagande från fall till fall. I nedanstående Tabell 2 ges exempel på de kriterier 
som utgjort bas för bedömningar i ett urval av PM som upprättats. 

Tabell 2: Kriterier som utgjort grund för ställningstagande  

PM  Titel Kriterium Kommentar, slutsats 
PM 125,  
MGG 
(1998b) 

Studie över 
injekteringsmedlen 
Glyoxal och Gecedral 

Högt pH 
Dokumentation av halter i 
grundvatten i samband med 
injekteringsarbete saknas 

Kompletterande underlag 
erfordras före en användning. 

PM 184, 
MGG 
(1999) 

Ekotoxikologisk 
bedömning av 
accelerator för 
betongbruk - Sigunit och 
Sigunit Extra 

Dricksvattenkriterium 
enligt EU 
Förändring av pH 

Accepteras med vissa 
förbehåll. 

PM 226, 
MGG 
(2000) 

Miljögranskning av 
Portlandcement 

Förhöjning av pH 
Irriterande och frätande vid 
hud- och ögonkontakt 
Gränsvärde enligt AFS för 
cementdamm 

Bedömning av inneboende 
egenskaper. Kunskap om 
miljöpåverkan saknas  
sammantaget bedöms dock 
miljöpåverkan som begränsad 
Accepteras sammantaget med 
vissa förbehåll 
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2.1.5. Mottagningskriterier för avfall  

Allmänt (syfte, mm) 

EU har arbetat med att ta fram mottagningskriterier för avfall till avfallsdeponier. Beslut 
har tagits i december 2002, EG (2002). Beslutet träder ikraft den 16 juli 2004. Från och 
med den 16 juli 2005 skall medlemsstaterna tillämpa de kriterier som fastställs i avsnitt 
2 i bilagan till detta beslut. För Sveriges del innebär detta arbete med ny lagstiftning. 
Arbetet kommer att påbörjas under våren 2003.  

Ställningstagande 

I rådets beslut EG (2002) redogörs för kriterier och förfaranden för mottagning av avfall 
vid avfallsdeponier. Kriterierna baseras på en grundläggande karaktärisering av avfallet 
som underlag för ett ställningstagande som beskrivs av olika kriterier för olika 
deponiklasser (inert avfall, icke farligt avfall och farligt avfall). 

2.1.6. Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar 

Allmänt (syfte, mm) 

Syftet med rapporten, SGI (2001) är att kartlägga och utvärdera olika 
riskbedömningssystem så att en rationell och platsspecifik bedömning av Banverkets 
impregneringsplatser ska kunna göras.  

Rapporten förordar att den modell för generella riktvärden som föreslagits av 
Naturvårdsverket (1997b) tillämpas för att ta fram platsspecifika värden. På 
motsvarande sätt som i Norge rekommenderas att ett kalkylprogram utvecklas för att 
underlätta beräkningar. 

Ställningstagande 

Rapporten föreslår en metod för beräkning av risker baserat på dos-responssamband. 

2.1.7. Platsspecifika riktvärden, Naturvårdsverket 

Allmänt (syfte, mm) 

Naturvårdsverket har ett projekt som syftar till att presentera en enhetlig modell för 
framtagande av platsspecifika riktvärden för förorenade områden. Modellen baseras på 
det tidigare arbetet avseende generella riktvärden, Naturvårdsverket (1997b), och 
kommer att finnas i digital form. Projektet startade för flera år sedan och kommer att 
lanseras inom kort. Ny kunskap som inhämtas kommer sedan att kunna kompletteras 
förhållandevis enkelt i verktyget. Gullbring (2003) 
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Ställningstagande 

Utgångspunkten för ställningstagande utgörs av dos-responssamband avseende 
människors hälsa och miljön.  

2.1.8. Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt 
avfallsförordningen 

Allmänt (syfte, mm) 

Detta projekt benämnt "Q4-104, Vägledning för klassificering av förbränningsrester 
enligt avfallsförordningen", syftar till att utarbeta rekommendationer för klassificering 
av förbränningsrester enligt avfallsförordningen, Askprogrammet (2003b).  

Ställningstagande 

Värderingen baseras på det förslag till kriterier som gäller för klassificering av avfall 
enligt avfallsförordningen 2001:1063, SFS (2001). 

2.1.9. Finland 

Regelmässig miljöteknisk bedömning av material sker idag i Finland efter en nationellt 
framtagen modell som framför allt finns beskriven i följande dokument.  

• Byproducts in earthworks - Assessment of Applicability  

Rapporten (finska) som författats av Mroueh U-M et al (2000) beskriver en 
modell för både miljö- och geoteknisk bedömning av biprodukter baserat på 
ett omfattande projekt där VTT, GTK och Finlands miljöcentral deltagit. 

• Miljökriterier för användning av mineralavfall från industri i mark och 
anläggningsarbeten. 

Rapporten (finska) som författats av Sorvari (2000) beskriver grunder och 
möjliga riktlinjer samt modellen för miljöbedömning av biprodukter enligt 
Mroueh et al (2000).  Rapporten syftar också till att vara grundläggande 
material för en framtida lagstiftning i Finland.   

• Risk assessment of industrial byproducts used in earth construction  

Rapporten (finska) författad av Wahlström al (1999) beskriver ett 
riskbedömningssystem och är ett komplement till ovan nämnda rapporter. 
Riskbedömningssystemet kan tillämpas då byggnadsförhållandena eller 
materialen är avvikande från de allmänna kriterierna.  
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Den ovan nämnda modellen har inte tagits in i finsk lagstiftning men tillämpas likväl av 
många olika aktörer. Bedömningen utförs främst för industriella biprodukter men den 
också kan tillämpas på traditionella material.  

Ett förslag på förordning för t.ex. betongkross, hyttsten, kol- och bioaskor (Steg 1)  har 
förslagits och behandlas nu av de finska miljömyndigheterna. Förslaget ger nya 
bedömningskriterier och riktlinjer (avseende totalhalt samt lakningsegenskaper) för 
nyttjande av materialen i mark- och anläggningsbyggande. Målsättningen är att beslut 
om förordningen skall fås till stånd under 2003 men måhända tar det längre tid. Det har 
också diskuterats om det II steget för förordningen, som skulle omfatta några andra 
restprodukter, som det finns relativt mycket information om (t.ex. fiberslam eller –lera). 
Den nya förordningen kommer inte att göra det enklare att nyttja restprodukter i 
byggande i jämförelse med dagens tillståndssystem och dess krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt förordningsförslaget måste fortfarande relativt 
mycket information inkluderas i de anmälningar som ska göras vid nyttjande. Systemet 
för kvalitetssäkring är också omfattande. Maijala (2003) 

 
Risk assessment of industrial byproducts in earthconstruction 
 
Allmänt, syfte mm 
Rapporten beskriver de myndighetsprocesser som erfordras för nyttjande av 
restprodukter i mark- och anläggningsbyggande, rekommendationer för  

- utredning avseende miljömässig och teknisk användbarhet 
- kriterier för nyttjandet 

och rekommendationer avseende kvalitetssäkring av produkter. 
 
Ställningstagande 
För att göra bedömningen föreslås ett stegvisst förfarande enligt följande: 

- totalhalter av skadliga ämnen 
- lakning av skadliga ämnen från ej belagda (asfalt) konstruktioner 
- lakning av skadliga ämnen från belagda konstruktioner 
- riskbedömning 

13 



Bilaga 1 till Studie av modell                             
  

PM Ställningstagande 

2.1.10. Danmark 

I Danmark har flera publikationer med koppling till MGB-projektet påträffats. De 
redovisar ett arbete som har bedrivits inom Miljöstyrelsen i Danmark för att ta fram 
uppgifter om hur jord- och restprodukter skall användas samt att utarbeta gränsvärden 
och analysmetoder för att karakterisera materialen. Arbetet har mynnat ut i en 
kungörelse om återanvändning av restprodukter och jord i bygg- och 
anläggningsprojekt, Miljöstyrelsen (2000).  

Ställningstagande 

Som underlag för ställningstagandet avseende människors hälsa och miljö använder 
man olika scenarier där effekten ställs mot bedömningsgrunder som primärt utgörs av 
kriterier för dricksvatten.  
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3. Kravspecifikation 

Behovet av nationella riktlinjer avseende miljöaspekter vid materialval inom mark- och 
anläggningssektorn har länge påtalats. Detta har skett med en ökad intensitet som en 
följd av olika incitament som till exempel till följd av lag om skatt på avfall SFS (1999) 
och krav på naturresurshushållning och en giftfri miljö. En del aktörer förordar ett 
bedömningssystem liknande det som tillämpas i Holland med nationellt accepterade och 
i lagstiftningen sanktionerande rikt- och gränsvärden för nyttiggörande av material. 
Andra aktörer å andra sidan betraktar ett platsspecifikt system som nödvändigt.  

I detta kapitel formuleras en kravspecifikation som utgör grunden för det 
bedömningssystem som föreslagits i projekt MGB för Banverket och Vägverket. Först 
beskrivs begreppet kravspecifikation sedan diskuteras olika utgångspunkter (tids- och 
rumsaspekter, samhällets mål- och styrmedel, bedömningsgrunder) och därefter ges ett 
förslag på utformning av kravspecifikation.  

3.1. Vad avses med en kravspecifikation? 

Projekt MGB föreslår följande angreppssätt, se Svedberg et al (2003a):  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Underlaget kring omgivning och användning (karaktäriseringen) ger ett urval av 
förmodat lämpliga lösningar 

Miljö- och hälsokrav definieras tillsammans med andra bedömningsgrunder i en 
kravspecifikation. 

De valda lösningarna analyseras och jämförs i förhållande till kravspecifikationen  

Utifrån denna analys kan lösningarna sedan klassificeras i olika kategorier. 

Detta innebär att en kravspecifikation sammanställer de kriterier som ska gälla som 
utgångspunkt för en värdering och ett ställningstagande. Den övergripande 
målsättningen att nå en acceptabel påverkan på människors hälsa och miljön betraktas 
som uppnådd om de kriterier som föreslås i kravspecifikationen kan innehållas. 

3.2. Tidsaspekter 

Beroende av när bedömningen görs inom ramen för byggprocessen kan tillgången och 
kvaliteten på bedömningsunderlaget variera. Samtidigt kan också bedömningen som 
sådan göras i olika faser till exempel före, under eller efter användning av materialet. 
Nedan redogörs för olika tidsaspekter relaterade till dels byggprocessen och dels till 
bedömningsprocessen. 
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3.2.1. Byggprocessen 

Byggprocessen kan beskrivas av ett stegvisst förfarande från idé till genomförande 
(planering, byggande), drift och avveckling av anläggningen, se Figur 2. En 
utgångspunkt i projekt MGB är att bedömningar ska kunna utföras baserade på det 
underlag som finns lättillgängligt i planskedet. Med planskedet menas i detta 
sammanhang den informationsmängd som finns att tillgå under arbetsplaneskedet 
respektive järnvägsplaneskedet vilket motsvarar steget Projektering/Handlingar i Figur 
2. 

 

Figur 2: Byggprocessen, Källa: Wilhelmsson (2003). 

3.2.2. Bedömningsprocessen 

Delas tiden för användningen av ett material in i delarna före, under och efter dess 
nyttjande aktualiseras olika bedömningsgrunder underhand. I denna bedömningsprocess 
kan olika kriterier användas som underlag för värdering av ett materialval. Vid 
tillverkningen kan till exempel buller eller energiåtgång vara begränsande. Efter 
användningen kan till exempel krav relaterade till efterbehandling eller deponering göra 
att ett materialval inte betraktas som lämpligt. Under användningen är det kanske 
emissioner som ger upphov till störst påverkan. I en bedömning som sådan kan också en 
värdering göras stegvis, jämför till exempel:  

Under användning 

 Ett första filter där material som inte betraktas som aktuella att överhuvudtaget 
nyttja avfärdas (bedömningsgrunden kan till exempel vara att materialet är 
klassificerat som ett farligt avfall eller att det innehåller ett ämne som betraktas som 
icke önskvärt. 

16 



Bilaga 1 till Studie av modell                             
  

PM Ställningstagande 

 Bestämning av totalhalt eller lakningsegenskaper gör att materialet kan avfärdas mot 
ett siffermässigt uttryck (rikt- eller gränsvärde) utan att direkt hänsyn till 
omgivningen tagits. Denna hänsyn är förvisso inarbetad i eventuella rikt- eller 
gränsvärden där antaganden om spridningsförutsättningar och exponering görs som 
underlag (jämför till exempel dricksvattenkriterier eller avfallskriterier). 

 Förorda ett material i jämförelse med ett annat baserat på att totalinnehåll eller 
lakningsegenskaper är "bättre" än hos det andra materialalternativet. 

 Bestämning av effekt (mängd / halt) eller konsekvens i omgivningen, dvs i en 
recipient1, och sedan analysera om denna effekt till exempel förändrar situationen i 
recipienten så att den blir icke önskvärd.  

3.3. Rumsaspekter 

Projekt MGB behandlar emissioner av ämnen från geokonstruktioner och dess ingående 
material. Emissionerna kan spridas i tre dimensioner ur ett rumsligt perspektiv och kan 
där ge upphov till en påverkan. Ur en formell synvinkel avgränsas väg- och spårområdet 
i plan. Under utförandeskedet är avgränsningen relaterad till ett arbetsområde och under 
användningen (drift- och underhållskedet) är avgränsningen relaterad till ett väg- och 
spårområde. Efter användningen kan olika scenarier bli aktuella beroende på hur 
verksamheten avslutas.  

Avgränsningen sker primärt i plan men beroende av aktuella förhållanden eller 
verksamhet på fastigheten/anläggningen kan också avgränsningar i höjd och djup 
aktualiseras, till exempel i samband med anläggningar under mark eller anläggningar 
över konstruktioner i undergrunden. I vilket fall så är det verksamhetsutövaren som har 
att beskriva ett potentiellt påverkansområde och ta ställning till dess påverkan på 
omgivningen. Jämför till exempel perkolerande vatten som strömmar inom vägområdet 
och vidare till en recipient i omgivningen eller en stabilisering som påverkar 
undergrunden. På motsvarande sätt som med buller är det också viktigt att kunna mäta 
effekten för att ta ställning till om de krav som ställts kan innehållas.  

3.4. Samhällets mål och styrmedel 

Nedan ges en kort redogörelse för några av samhällets mål och styrmedel som bedömts 
ha relevans för formuleringen av en kravspecifikation. Dessa mål och styrmedel har 
beskrivits utförligare i bl a Svedberg et al (2002b) och av Wilhelmsson et al (2003). 

                                                 
1 Recipient, till exempel den ”plats” som väljs för ställningstagande till påverkan / effekt / 
konsekvens, kan till exempel vara jord, sediment, berg eller yt- och grundvatten. 
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3.4.1. Nationella miljökvalitetsmål 

Kvicksilver, bly och kadmium och deras föreningar är exempel på metaller som i 
huvudsak inte ska förekomma i nyproducerade varor enligt riktlinjer framtagna av 
Regeringen (1997). Detta mål beskrivs i Giftfri miljö, KEMI (1999) och ligger nära 
några av de andra miljömålen som God Bebyggd miljö och Grundvatten, 
Miljömålsportalen (2003). Nedan redogörs kortfattat för målsättningen i Giftfri miljö 
som också upp andra typer av ämnen för att säkerställa att:  

 halterna av ämnen som förekommer naturligt är nära bakgrundsnivåer  

 halterna av naturfrämmande eller nya ämnen är nära noll.  

3.4.2. Direktivet om vatten, EG(2002) 

Vattendirektivet drar inte gränsen vid juridiska eller andra formella gränser utan tar sin 
utgångspunkt i avrinningsområden. Därmed aktualiseras krav på att verksamhetsutövare 
ska ha kunskap om sin del i påverkan på avrinningsområdet. Hur avrinningsområden 
ska hanteras av samhället beskrivs i vattendirektivet EG (2000). Av detta följer att en 
bedömning inte enbart ska beakta en föroreningskälla utan samlat beakta den belastning 
som uppstår på en recipient (sjö eller ytvatten) tillsammans med andra källor. Jämför till 
exempel med Vägverket (2001b) som behandlar schablonhalter för dagvatten från olika 
källor som underlag för att kunna bedöma effekt på en recipient.  

Ramdirektivet ska vara implementerat år 2015. Avsikten är bl a att olika rikt- och 
gränsvärden skall tas fram. Dessa kommer primärt att avse ytvatten och sediment i vissa 
typer av vatten, Klintwall (2002). Av detta följer att det kommer att vara viktigt för 
verksamhetsutövaren att kunna beskriva påverkan på vatten och utkomsten av en 
bedömning bör ge underlag för att bedöma emissionerna från geokonstruktionen som 
helhet. Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning kommer troligen att bli 
komplext, Lillienau (2003). 

Projektet MGB ansluter till Miljöbalken och tillhörande förordningar på flera punkter. 
Den övergripande målsättningen med projekt MGB är att ta fram en enhetlig modell så 
att acceptabel påverkan med avseende på människors hälsa och miljö kan innehållas i 
samband med val av material. Klassificeringen föreslås ansluta till den nomenklatur 
som används i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS (1998b) 
till exempel ringa föroreningsrisk och ej ringa föroreningsrisk. 

I situationer med liten känslighet eller låg exponering av människa, till exempel 
skogsmark, kommer miljömässiga grunder att vara styrande för värderingen i jämförelse 
med kriterier avseende människors hälsa. Detta kommer sannolikt att vara en vanlig 
situation med undantag för områden med uttag av grundvatten eller frekvent nyttjande 
av människor som till exempel daghem för barn eller annan bebyggelse, till exempel 
tätort.  
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I dessa fall kan det lätt uppstå en målkonflikt då förhållandevis höga halter kan tillåtas i 
en konstruktion utan nämnvärd påverkan på människors hälsa men en svårighet att 
bestämma ett relevant skyddsobjekt för miljön. En kravspecifikation som tar sin 
utgångspunkt i att säkerställa att situationen som sådan inte förändras i mark, vatten och 
luft skulle därför underlätta en värdering.  

3.4.3. Naturvårdsverkets avsiktsförklaring 

I samband med ett seminarium med titeln ”Att bygga med avfall, miljörättsliga 
möjligheter och hinder” som hölls den 19 maj 2003, SGF (2003), presenterades 
Naturvårdsverkets syn på frågeställningar kring nyttiggörande av avfall. 
Naturvårdsverket föreslog att det nationella miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö skall 
väga tyngre än det avseende God bebyggd miljö. Vidare framgår av avsiktsförklaringen 
att i de fall föroreningsrisken bedöms som ringa ska resursaspekter prioriteras vid ett 
materialval. 

3.5. Bedömningsgrunder 

Den karaktärisering som utförs inför ställningstagandet syftar till att ställa samman ett 
faktaunderlag. Underlaget beskriver en rad olika aspekter relaterat till emissioner och 
transport av ämnen. Karaktäriseringen som sådan kan sägas ge en uppfattning om en 
transportbild såväl i tid som rum. Därmed kan också olika potentiella 
exponeringssituationer och skyddsobjekt identifieras som kan leda till påverkan av 
människors hälsa och miljön. Den transportbild som sammanställts kan jämföras mot 
olika bedömningsgrunder.  

3.5.1. Olika typer av bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna som sådana kan variera från fall till fall och beror av aktuella 
förutsättningar. Förenklat kan sägas att det finns två typer av miljögeotekniska 
bedömningsgrunder, se också Svedberg et al (2003a): 

1- Absoluta där till exempel visa halter av ämnen ska innehållas 
2- Relativa där man tar ställning till graden av en avvikelse.  

Exempel på absoluta bedömningsgrunder är Normer för miljö- och hälsa, Rikt- och 
gränsvärden. Exempel på relativa bedömningsgrunder är Tillstånd, jämförvärden, BAT 
(best available technology). Bedömningsgrunderna kan i sin tur vara av kvalitativ eller 
kvantitativ karaktär. I Tabell 3 och Tabell 4 ges exempel på olika bedömningsgrunder.  

19 



Bilaga 1 till Studie av modell                             
  

PM Ställningstagande 

Tabell 3: Exempel på bedömningsgrunder med kvantitativ karaktär 

Skydds-
objekt 

 Bedömningsgrund Absolut/
relativ 

Kommentar 

Mark Berg, jord, 
sediment  

Bakgrundshalter för jord, 
berg, sediment 
 

Relativ 
 

Befintlig underlag ofta 
begränsat till enstaka ämnen 
med gles täckning. Underlag 
från Naturvårdsverket (1997a), 
SLU (2002), mm. 

Vatten Yt- och 
grundvatten 
 
 
 
 
Partiklar i 
vatten 

Halter i yt- och 
grundvatten. 
Schablonhalter för 
dagvatten. 
Miljökvalitetsnorm för 
fosfor och nitrat 
Saknas 

Relativ 
 
Relativ 
 
Absolut 
 
- 

Tillstånd- och jämförvärden i 
Naturvårdsverket (1999a, b, e) 
Underlag för bedömningar, 
Vägverket (2001b) 
Finns framtagna, NV (2003) 
 
Kompletteringar kommer att 
erfordras. 

Luft Luft Luftkvaliteten enligt 
miljökvalitetsnorm. 

Relativ 
 

Åtta kommuner redovisar en 
värdering av luftkvalitet, NV 
(2003). 

Människors 
hälsa och 
miljön 

(Human-
toxikologi, 
ekotoxikologi
) 

Avgränsningsvärden 
 
Yt- och 
grundvattenkriterier 
 
Dricksvattenkriterier  
 
 
Luftföroreningar 
 
 
Ämneslistor ( WHO, 
USEPA) 
 
 
 
 
Ämneslistor map 
ekotoxokologi 

Absoluta 
 
Absoluta 
 
 
Absoluta 
 
 
Absoluta 
 
 
Absolut 
 
 
 
 
 
Absoluta / 
relativa 

Banverket (2002), kompl. 
kommer att erfordras.  
Kriterier ska tas fram enligt 
direktivet om vatten EG 
(2002). I Holland har dessa 
nyttjats för framtagande av 
nationella kriterier, RIVM 
(1999).  
Svenska kriterier för 
dricksvatten, Livsmedelsverket 
(2001) 
Arbetsskyddsstyrelsen har satt 
hygieniska gränsvärden och 
krav på åtgärder mot luft-
föroreningar, AS (2000). 
Ekotox har använts i 
Holländska systemet, RIVM 
(2001a, b). 
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Tabell 4: Exempel på bedömningsgrunder med kvalitativ karaktär 

Skydds-
objekt 

 Bedömningsgrund Absolut/
relativ 

Kommentar 

Människors 
hälsa 

 Känslighet 
 

Relativ Används t ex för en samlad 
bedömning enligt MIFO-
modellen, Naturvårdsverket 
(1999a) 

Miljö  Skyddsvärde Relativ Används t ex för en samlad 
bedömning enligt MIFO-
modellen, Naturvårdsverket 
(1999a) 

Det finns också olika exempel på angränsande bedömningsgrunder som i vissa fall kan 
vara lämpliga för jämförelser. Ett sådant exempel är de olika riktvärden (MKM, KM m 
fl) som finns framtagna för förorenade områden. Ett annat exempel är de kriterier som 
finns för spridning av aska på skogsmark eller strålning från aska, Skogsstyrelsen 
(2001). 

3.6. Konceptuell kravspecifikation 

Det primära skyddsobjektet vid en miljögeoteknisk bedömning är människors hälsa och 
miljön. Med utgångspunkt i en miljögeoteknisk bedömning enligt Svedberg et al 
(2002a), se Figur 3 kan påverkan på mark, vatten och luft ses som indirekta 
skyddsobjekt, dvs begränsas påverkan av dessa element så förväntas också miljö- och 
hälsa kunna skyddas.  

 
Figur 3: Omfattning av en miljöbedömning i jämförelse med en miljögeoteknisk 
bedömning, Källa: Svedberg et al (2002a). 

Detta förhållningssätt ansluter till exempel till målsättningen i Giftfri Miljö, KEMI 
(1999), och intentionerna i Direktivet om vatten, EU (2002). Baserat på ramar för 
kravspecifikation föreslås att ett stegvist förfarande tillämpas för att göra värderingen av 
uppfyllelsen. Värderingen görs med avseende på emissioner under tiden före, under och 
efter användningen. Utformningen av kravspecifikationen föreslås beakta de centrala 
delarna avseende samhällets mål och styrmedel genom att den ansluter till: 
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 Miljöbalken 

 Nationella miljökvalitetsmålen, primärt Giftfri miljö (intentioner) 

 Direktivet om vatten (intentioner) 

 Naturvårdsverkets avsiktsförklaring 

För att uppfylla detta relateras kravspecifikationen primärt till elementen mark, vatten 
och luft och där tillhörande bedömningsgrunder. Utformningen av kravspecifikationen, 
med avseende på de ingående materialens effekt, baseras på att säkerställa att 
emissioner utanför väg- eller spårområdet begränsas med avseende på 

 Vatten (yt- och grundvatten) 

 Mark (jord, berg och sediment) 

 Luft (damm, strålning) 

Genom att säkerställa detta är hypotesen att också effekten på människors hälsa och 
miljön begränsas och kan betraktas som acceptabel. Detta är ett betraktelsesätt som till 
exempel är likartat med det danska bedömningssystemet där uppfyllda 
dricksvattenkriterier innebär att också krav på miljön anses innehållas. 
Kravspecifikationen avgränsas vidare i tid och rum så att den 

 Primärt avser lösningens tekniska livslängd eller den tid som motsvarar ett 
stationärt stillstånd för transport av ämnen men att den också bör behandla tiden 
efter användning. 

 Primärt avser lösningens juridiska område, dvs väg- eller banområdet 

 
I de fall där ett område har lokalt förhöjda halter eller är påverkat av en antropogen 
källa i den grad att området betraktas som ett förorenat område eller på annat sätt är 
oacceptabelt med avseende på människors hälsa och miljön ska kravspecifikationen ses 
över. Avsikten är att inte tillåta en lokal ökning av påverkan till följd av lokala icke 
acceptabla förhållanden. Den föreslagna kravspecifikationen förväntas leda till att 
platsspecifika undersökningar av rådande förhållanden kommer att erfordras i många 
fall. Detta ger verksamhetsutövaren en möjlighet att beskriva ett områdes status i 
samband med övertagandet och möjliggör därmed också en värdering i samband med 
övertagande av ny mark eller överlåtelse till annan verksamhetsutövare något som är 
praxis idag inom till exempel exploatering av mark och fastigheter. 
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4. Värdering - Allmänt 

Begreppet bedömningsgrund används i många olika sammanhang. I projekt MGB är 
avsikten att det insamlade bedömningsunderlaget som beskrivits av karaktäriseringen 
ska kunna värderas genom att ställas mot relevanta bedömningsgrunder för att 
uppfylla den föreslagna kravspecifikationen.  

Med hänvisning till projektets avgränsning används miljötekniska bedömningsgrunder 
relaterade till sammansättning, koncentration och mängd av ämnen som underlag för ett 
ställningstagande avseende påverkan på människors hälsa och miljön. I detta 
sammanhang är det viktigt att säga att det givetvis finns andra kompletterande 
bedömningsgrunder som till exempel värdering av naturresurshushållning och 
energiförbrukning i samband med materialval. Dessa kommer att vara avgörande i vissa 
fall då, det à-priori förväntas vara så att vissa material kommer att vara förknippade 
med större potential att ämnen frigörs varvid andra "icke" miljötekniska 
bedömningsgrunder kommer att aktualiseras. 

I de följande kapitlen presenteras kravspecifikationen för värdering med avseende på 
tiden under och efter användning. Förslag ges på kriterier relaterade till de olika 
tidsaspekterna. För tiden före användning ges inget förslag på kravspecifikation med 
hänvisning till projektets avgränsning. I det filter som sorterar bort material som är 
direkt olämpliga föreslås dock ett antal krav som också behandlar tiden före 
användning.   
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5. Värdering - Under användning 

Den karaktärisering som utförs inför ställningstagandet syftar till att ställa samman ett 
faktaunderlag. Underlaget beskriver en rad olika aspekter relaterat till ämnestransport. 
Karaktäriseringen som sådan kan sägas ge en uppfattning om en spridningsbild såväl i 
tid som rum. De primära spridningssätt som identifierats för ämnen och partiklar i de 
aktuella geokonstruktionerna är transport med vatten. Därmed kan också olika 
potentiella exponeringssituationer identifieras som kan leda till påverkan av människors 
hälsa och miljön. 

5.1. A: Värdering av avvikelse från bakgrundshalter 

Värderingen av uppfyllelsen görs i ett delar och inleds med en värdering av påverkan på 
mark, vatten och luft. I den första delen nyttjas bedömningsgrunder avseende rådande 
förhållanden i anläggningen och omgivningen. Värderingen som sådan baseras här på 
graden av avvikelse från bakgrundshalter och utförs i kvantitativ karaktär.  

De bedömningsgrunder som är aktuella kommer till exempel att utgöras av information 
avseende bakgrundshalter i mark, vatten och luft. Övergripande information finns till 
exempel tillgänglig i form av grundvattens sammansättning som kan hämtas från 
Naturvårdsverket (1997a, 1999b). Denna övergripande information kommer i regel att 
erfordra en verifiering av aktuella nivåer eller en komplettering med avseende på 
förekomsten av vissa ämnen genom provtagning i fält.  

5.1.1. Vilka ämnen och substanser ska undersökas ? 

I flera fall kommer de aktuella materialen att innehålla fler ämnen än de som normalt 
finns analyserade. Idag är det främst oorganiska ämnen och tungmetaller som 
analyseras. Mindre kontroversiella, ej giftiga, ämnen analyseras i oftast inte. Höga 
halter av dessa kan dock likväl förändra situationen i miljön avsevärt varför 
kompletteringar kommer att erfordras. Exempel på sådana ämnen är svavel, aluminium 
och barium som kan frigöras i förhållandevis stora mängder från vissa materialslag. 

Analyser ska omfatta såväl organiska som oorganiska ämnen. Baserat på kunskaps 
underlaget kan i regel en del ämnen undantas vissa analyser, det organiska innehållet i 
krossat berg är ett sådant exempel.  

5.1.2. Variationer i sammansättning 

En generell förändring av sammansättningen av enskilda ämnen som begränsas till 
enstaka tiotals % kommer i många fall att leda till att de naturliga variationerna är 
betydligt större. I Figur 4 redovisas ett exempel på variation av totalhalter av metaller i 
morän, i detta fall avseende metaller i landsbygden i Sverige. Såväl höga som låga 
värden kan betraktas som extrema. Notera dock att höga halter kan i vissa fall kan 
betraktas som en förorening till följd av en punktkälla. 
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Figur 4: Exempel på variation av totalhalt i morän, Källa: Naturvårdsverket (1997b). 

Motsvarande variation av halter kan åskådliggöras också för vatten, se Tabell 5. De 
redovisade halterna av klorid baseras på drygt 22 000 analyser av grundvatten som finns 
i SGUs databas, SGU(2003), och är klassificerade enligt en sk effektrelaterad 
tillståndsklassning, Naturvårdsverket (1999b). 

Tabell 5: Variation av klorid i grundvatten i Sverige, Naturvårdsverket (1999b) 
Klass Benämning Cl (mg/l) Andel i Sverige Kommentar

1 Låg halt <20 65%
2 Måttlig halt 20-50 23%
3 Relativt hög halt 50-100 6%
4 Hög halt 100-300 4% Risk för korrosionsangrepp
5 Mycket hög halt >300 2% Risk för smakförändringar  

Variationen hos sammansättningen beror av geografiskt läge och med avseende på 
tidpunkten för provtagning, Knutsson et al (2002). Detta gäller speciellt ytvatten där 
säsongsvariationerna kan vara mycket stora, inte minst till följd av periodiska förlopp 
som snösmältning (vår) och regnperioder (höst). I södra Sverige är till exempel halterna 
av Zn, Cd och Co betydligt högre än i norra Sverige till följd av försurning och att 
halten av dessa ämnen beror av vattnets pH. I Figur 5 framgår en jämförelse mellan 
halter i olika delar av Sverige. 
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Figur 5: Geografisk variation hos sammansättningen av ytvatten, Källa: 
Naturvårdsverket (1999c). Metallhalterna (ug/l) anges i figuren som 10:e, 25, 50 , 75 
och 90:e percentiler. 

5.1.3. Vad avses då med obetydlig effekt ? 

Med obetydlig effekt avses en förändring av halter inom ett områdes naturliga variation, 
dvs förändring i elementen, mark, vatten och luft utanför väg- eller banområdet. Detta 
kriterium innebär i praktiken att det är ämnen som har hög löslighet i vatten, till 
exempel klorid, sulfat m fl som kommer att vara av betydelse där undergrunden har låg 
genomsläpplighet och den dominerande transporten sker med ytvatten. 

I Arm (2000) framgår det att "förhöjningar upp till 50% anges generellt resultera i ingen 
eller obetydlig påverkan i naturmark" med hänvisning till Naturvårdsverkets 
anvisningar. Görs en jämförelse mellan detta mått på en förhöjning med variationen av 
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uppmäta halter i olika ytvatten enligt Naturvårdsverket (1999c) förefaller antagandet om 
50% vara konservativt, se Figur 5. 

5.2. B: Värdering map människors hälsa och miljön 

I de fall där bedömningsgrunder avseende mark, vatten, luft saknas nyttjas primärt 
eventuella framtagna kriterier eller ämnesdatabaser avseende människors hälsa och 
miljön som underlag för en värdering i ett andra steg. Det övergripande kriteriet är att 
halterna av naturfrämmande eller nya ämnen ska vara nära noll, se PM Filter.  

För flera av dessa kriterier gäller normalt att de inte behandlar alla former av emissioner 
dvs ämnen och substanser som kan förekomma vilket kommer att leda till att 
kompletteringar kommer att erfordras för de enstaka eller grupper av ämnen som inte 
finns upptagna.  

Detta kan till exempel innebära separata miljö- och hälsoriskbedömningar med 
utgångspunkt i en detaljerad utredning avseende transportbild eller med utgångspunkt i 
dos-respons samband, jämför till exempel MGG (1998). Det kan också innebära 
kompletterande fältarbeten för att beskriva ett område. Till exempel för att komplettera 
med information av ett styrande ämne eller beskriva en biotop för att kunna utföra en 
relevant tox-test. I detta steg är det till exempel uppenbart att studier avseende 
samverkanseffekter mellan olika ämnen också kan aktualiseras inte minst med 
hänvisning till till målet Giftfri miljö KEMI (2001). 

5.2.1. Tillgängliga kriterier 

De nationella kriterier som finns avser dricksvatten, Livsmedelsverket (2001), MKN för 
luft och kväve Naturvårdsverket (2003). Av direktivet om vatten och det nationella 
målet om Giftfri miljö framgår att nationella värden ska utarbetas för att beskriva 
vattenkvalitet. Dessa värden kommer dock sannolikt att dröja.  

Notera att bedömningsgrunder avseende förorenad mark redovisas separat då de inte 
betraktas som relevanta för värdering men möjligen tillämpliga för en 
bedömningsgrund relaterad till deponering, dvs tiden efter användning. Teoretiskt 
skulle också andra länders kriterier kunna tillämpas, det åligger då användaren att visa 
att det underlag som utgjort bas för dessa är relevanta för det aktuella fallet, jämför 
avstämningen som utförs för att bedöma relevansen hos generella riktvärden. 

5.2.2. Dos-respons 

Det finns flera olika exempel på ämnesdatabaser som kan användas som underlag för en 
värdering av enskilda ämnen antingen i samband med djupare analys av dos-
responssamband eller i all enkelhet genom att ta ställning till blotta förekomsten. 
Exempel på en rad aktuella ämnesdatabaser ges i Tabell 6. 
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Tabell 6: Exempel på olika ämnesdatabaser.  

Namn Administreras av Internet 
Begränsningsdatabas KEMI http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Databaser/B

egransningsdatabas/default.cfm 
CAS CAS http://www.cas.org/ 
Chemfinder  http://chemfinder.cambridgesoft.com/ 
ECB ECB http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/ 
HazDat ATSDR http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.html 
Klassificeringslistan KEMI http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Databaser/Kl

assificeringslistan/default.html 
N-Class NCM http://www.kemi.se/nclass/default.asp 
NCBI Entrez http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?too

l=karolinska 
PAN Pesticides 
database 

PAN http://www.pesticideinfo.org/Index.html 

Risc-line KEMI http://www.kemi.se/riskline/index.htm 
Scorecard EPA, USA http://www.scorecard.org/chemical-

profiles/index.tcl 
SPIN SPIN http://www.spin2000.net/spin.html 
TOXNET NLM http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

5.3. Känslighet och skyddsvärde 

Parametrarna känslighet och skyddsvärde är idag allmänt vedertagna i samband med 
inventering av förorenade områden, se Östman (2002). Begreppen har nyttjats i 
karaktäriseringen för att identifiera potentiella transportvägar för ämnen och tillhörande 
exponeringssituationer som underlag för den kvantitativa värderingen. Detta 
aktualiseras då emissionerna som sådan ofta förväntas vara obetydliga i relation till det 
ingrepp som lösningen är som helhet i omgivningen. I det ideala fallet skulle därmed en 
värdering med avseende på på dessa parametrar ej erfordras med hänvisning till till att 
de redan använts som underlag. Möjligen skulle de kunna nyttjas med hänvisning till att 
i realiteten är tillvaron komplex och det finns en mångfald av situationer som inte 
kommer att beaktas. De skulle därför kunna vara aktuella för en övergripande värdering 
av den föreslagna lösningen analogt med den metodik som tillämpas av 
Naturvårdsverket (1999a).  

5.4. Övriga bedömningsgrunder och argument 

Den miljögeotekniska bedömningen som sådan tar sin utgångspunkt i emissioner. I 
många fall kommer enstaka ämnen att avvika från kravspecifikationen varvid lösningen 
kommer att klassificeras som gul eller röd. Vid användningen av material i gula 
lösningar erfordras i sådana fall andra argument för ett nyttjande. Exempel på sådana är 
energi, naturresurshushållning etc eller ekonomi.  Dessa övriga argument behandlas ej i 
denna bedömningsmodell men torde utgöra en självklar del i ett bedömningssystem. 
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5.5. Kravspecifikation - Under användning 

Sammanställning av kravspecifikation relaterad till tiden under användning Avser tiden 
för nyttjande av anläggningen som antas vara lika med den tekniska livslängden eller 
minst motsvara tiden för etablering av ett stationärt strömningstillstånd. Bedömningen 
sker i delar där grunder ämnen eller substanser saknas tas specifika grunder fram, se 
Tabell 7. 

Tabell 7: Kravspecifikation med avseende på tiden under användning 

Under 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

A: Mark, vatten 
och luft 

Tillskott av ämnen ligger 
inom områdets naturliga 
variation 

Tillskott av ämnen ligger 
huvudsakligen inom 
områdets naturliga 
variation, < 100 % 
avvikelse för enstaka 
ämnen 
 

Tillskottet av ämnen är 
betydande,  
> 100 % avvikelse för 
enstaka ämnen 

B: Människors 
hälsa och miljön 
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

6.  
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7. Värdering - Efter användning 

Efter det att lösningen inte används längre och den funktion den haft skall förändras 
eller upphöra aktualiseras en rad kompletterande frågeställningar relaterade till 
lösningen och de ingående konstruktionsmaterialen. Därför föreslås också att krav ställs 
med avseende på bedömningsgrunderna återbruk, återvinning och deponering i enlighet 
med Vägverket (2001a) att användas tillsammans med en kompletterande 
bedömningsgrund relaterad till möjligheten att lämna kvar konstruktionen och dess 
material utan åtgärder.  Med hänvisning till projektets avgränsning behandlas detta ej i 
detalj. Ett förslag ges dock i Tabell 8 på de krav som kan ställas för en klassning av 
lösningen. 

Tabell 8: Förslag på kravspecifikation relaterad till tiden efter användning 

Efter 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

C Kvarlämning möjlig utan 
skyddsåtgärder 
 

Kvarlämning erfordrar 
skyddsåtgärder 
 
 

Kvarlämning erfordrar 
omfattande 
skyddsåtgärder.  

D Återbruk utan 
efterbehandling möjlig 

Återbruk erfordrar 
efterbehandling av 
enstaka 
konstruktionsdelar 
 

Återbruk erfordrar  
efterbehandling av flera 
konstruktionsdelar 
och/eller angränsande 
område.  
 

E Deponering kan ske på 
deponi för "inert avfall"  
 

Deponering kan ske på 
deponi för "icke-farligt 
avfall" 

Deponering av enskilda 
konstruktionsdelar på 
deponi för farligt avfall 
erfordras 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den föreslagna kravspecifikationen. Efter "filtrering" som 
utgör den första delen i angreppssättet kan en bedömning utföras för material som där 
klassificerats som gula. Bedömningen inleds med en karaktärisering som resulterar i en 
beskrivning av en transportbild (till exempel kritiska ämnen, transportvägar, 
påverkanspunkter). Transportbilden analyseras sedan och värderas mot en 
kravspecifikation.  

8.1. Behov av kompetens 

Strukturen som helhet baseras på det angreppssätt som föreslagits och ansluter på 
många sätt till de bedömningsmodeller som beskrivs av Hartlén et al (1999a, b) och 
MGG (1998). Dessa två bedömningssystem har karaktären av expertsystem (erfordrar 
sakkunskap inom framför allt hydrogeologi, kemi och anläggningsteknik). Det 
bedömningssystem som föreslås av projekt MGB är likartat med den skillnaden att det 
första filtret förväntas bli betydligt enklare och ska kunna användas av 
branschverksamma överlag. 

Filtret medför att den stora volymen av material som nyttjas kommer att kunna bedömas 
enkelt i linje med de avgränsningsvärden som föreslagits av Banverket (2002). Det är 
den resterande delen, uppskattningsvis mindre än 10 % av dagens volym av material 
som kommer att erfordra sakkunskap vid en fördjupad bedömning. Underhand 
bedömningar genomförs kommer praxis att utvecklas då kritiska parametrar identifieras 
och lämpliga konstruktioner identifieras för korresponderande omgivningar. Därmed 
förväntas behovet av utförligare arbeten att reduceras fortlöpande. Ett exempel på detta 
är utvecklingsarbetet avseende materialet krossad betong och hyttsten som idag är nära 
en regelmässig tillämpning inom vägbyggande. 

8.2. Tillgång på information 

Markkemi 

Den föreslagna kravspecifikationen ställer krav på information avseende markkemiska 
parametrar som i många fall kommer leda till att kompletteringar av underlaget 
erfordras. Provtagningen som sådan kommer att behöva utföras, om än i liten 
omfattning, vid olika tidpunkter för att kunna ge en relevant bild av variationen av 
sammansättningen hos elementet. Detta gäller speciellt yt- och grundvatten.   

En tydlig nytta med att inhämta denna information är att verksamhetsutövaren erhåller 
en bild av dagens situation i omgivningen. En bild som kan användas för flera ändamål 
till exempel för att värdera påverkan från andra källor, jämför intentionerna i direktivet 
om vatten, EU (2002) eller för att reglera fastighetsägarfrågor 
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Miljötekniska egenskaper för traditionella material 

Information avseende traditionella materials miljötekniska egenskaper kommer också 
att erfordras. Förhoppningen är där att en karaktärisering av material ska kunna relateras 
till olika berg- och mineraltyper så att klassificeringen underlättas framgent, Idag 
saknas det dock information avseende detta.  

Ämnesdatabaser 

I allmänhet förväntas mer underlag avseende människors hälsa än miljön finnas i 
ämnesdatabaser, varför det troligen ofta kommer att behövas kemisk - biologisk 
kunskap för att bedöma relevanta metoder för tester av toxikologi i enskilda fall.  

8.3. Kravspecifikationen 

Kravspecifikationen kommer att testas i en separat fallstudie inom ramen för projektet. 
Underhand erfarenheter ökar kommer sannolikt praxis att etableras och olika kritiska 
parametrar kommer att kunna identifieras. 

Den stora skillnaden med kravspecifikationen jämfört med dagens situation är att den 
ger alla aktörer något att förhålla sig till och möjliggör därmed en värdering. Det är 
också viktigt att notera att kravspecifikationen endast avser emissioner från material i 
konstruktionen och inte värderar andra källor. De andra källorna som trafik, besprutning 
eller omgivande antropogena källor behandlas på andra sätt tillsammans med andra 
argument. Detta låter sig till exempel göras i en MKB för anläggningen som helhet. 

En annan central frågeställningen för kravspecifikationen är att den ska tillse att ett 
område inte förorenas upp till ”underkant” vad som skulle betraktas som ett förorenat 
område. I och med att utgångspunkten är att inte förändra de förhållanden som råder kan 
den målsättningen uppnås. En annan möjlighet hade varit att använda dos-respons som 
utgångsdata. Då uppstår dock en problematik knuten till vad som exponeras, människa 
eller miljö. För människan finns idag förhållandevis mycket underlag, speciellt i 
jämförelse med det begränsade som finns avseende miljön.  

Indelningen i olika faser, dvs tiden under och efter användning tillsammans med 
gränsdragningen i ban- eller vägområdet kommer att leda till förhållandevis stort 
totalinnehåll och kommer att accepteras under användningen men å sin sida att 
begränsas med avseende på krav för tiden efter användning. För tiden efter användning 
kommer det att vara svårt att bedöma fastläggningen av olika ämnen för att kunna 
värdera påverkan. Denna värdering kommer sannolikt att vara avgörande i många fall 
dels med bakgrund av svårigheterna att beskriva materialets egenskaper på sikt och dels 
beroende av hur ansvarsfrågor och eventuella reserveringar för framtida åtgärder ska 
hanteras. 

Det dominerande materialslaget i Sverige, traditionella material, kommer också 
fortsättningsvis att vara dominerande. De alternativa materialen förekommer i betydligt 
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mindre mängder nationellt men kan lokalt utgöra en signifikant mängd. De traditionella 
materialen bidrar redan idag genom olika nedbrytningsprocesser till att ämnen frigörs 
på ett ”naturligt” sätt. Då de också är de mest använda torde inte heller antagandet om 
att bibehålla förhållanden utanför ban- eller vägområdet vara orimligt. En annan aspekt 
här är givetvis också att de traditionella materialen är de enda som finns i releventa 
mängder för att säkerställa materialförsörjningen i Sverige som helhet. Likväl vet vi att 
också de jungfruliga geologiska materialen kan ha egenskaper som gör att de kan 
betraktas som olämpliga att nyttja i vissa situationer. Trots den vetskapen förefaller 
kunskapen och rutiner för att hantera de ”gröna” materialen vara ytterst begränsad idag. 

8.4. Granskning och godkännande av bedömningar 

De fördjupade bedömningar som genomförs föreslås granskas på ett likartat sätt som 
Banverket gör i för kemiska produkter och varor. Genom att göra detta säkerställs att 
bedömningar genomförs likartat och på sikt torde en allmän accepterad praxis etableras. 
Detta kommer också leda till att jämförelser mellan olika lösningar möjliggörs. 

Kostsamt? 

Om en lösning med mer "potentiella" material utförs med en signifikant mängd för ett 
överbyggnadsmaterial skulle den vara av storleksordningen 5 000 till 10 000 ton. Denna 
volym bygger ca 1-2 km väg/eller järnväg.  

Den kompletterande information som är aktuell att inhämta förväntas begränsas till 
laboratoriekostnader då stor del av den provtagning som utförs kan genomföras 
parallellt med andra fältarbeten i samband med genomförande av projekt. Låt säga att 
det erfordras kompletterande analyser för ca 50 - 100 tkr för ett sådant projekt. I de fall 
anläggningen utförs inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning kommer stora delar 
av nödvändigt bedömningsunderlag att kunna hämtas från det ordinarie arbetet. Ett 
annat sätt att se på det är att det kompletterande underlag som erfordras för 
materialvalet också kommer att vara av stor nytta för andra delar i byggprocessen, till 
exempel i en miljökonsekvensbeskrivning och vid hantering av markägarfrågor. 
Förutsatt att ett komplett bedömningsunderlag föreligger bedöms en utredning erfordra 
ca 1-2 veckors arbete inklusive en central granskning av bedömningen. Totalkostnaden 
för en bedömning skulle då vara av storleksordningen 100 tkr per objekt.  Detta 
motsvarar kostnaden för ca 5 m motorväg eller 25 m enklare väg. För en 
materialleverantör med alternativ avsättning på en skattepliktig deponi motsvarar 
totalkostnaden en avfallskatt för ca 250 ton av materialet. 
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Sammanställning av exempel på olika bedömningssystem 

 

  

Bedömnings-
system, material 

Användning Omgivning Transport och 
exponering  

Bedömningsgrund Kravspecifikation 

Bedömnings-
grunder för 
förorenade massor, 
RVF Utveckling  
(2002) 

Behandlar dels transport 
och dels uppläggningen på 
en deponi, given topp- och 
bottenkonstruktion 

Förutsätter en viss 
genomsläpplighet hos 
undergrunden och avstånd 
till ytvatten resp uttag av 
grundvatten 

Hantering av materialet 

Transport med vatten. 

Riktvärden KIFS avseende hantering av 
materialet 

Yt- (miljö) och 
dricksvattenkriterier (hälsa) 
för deponeringen 

BVH Hantering av 
jordmassor…, 
Banverket (2002) 

Avser jordmassor Förutsätter visa typiska 
omgivningar 

Många olika transport- 
och exponeringsvägar 

Avgränsningsvärden med 
tillhörande sammanställning 
avseende förutsättningar 

Hälso- och 
miljöriskbedömning, dos -
respons* 

Karaktärisering av 
avfall och andra 
produkter, ENV 
12920,  

SIS (1998) 

Objektsspecifik 
beskrivning, normala och 
extrema situationer 

Platsspecifik beskrivning 
av omgivningen, normala 
och extrema situationer 

Påverkan av avfallets och 
anläggningens egenskaper 
beaktas map lakning / 
vattentransport 

Beskrivning av scenarios.  

Validering och 
sammanvägning. 

 

Beror av aktuell situation 

Generella 
riktvärden, 
Naturvårdsverket 
(1997a) 

Förorenat område Vissa antagna 
förutsättningar 

- organisk halt, Kd 
- utspädning 
- kvantifiering av 
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1. Inledning 

I denna PM som utgör bilaga till rapport Studie av modell, daterad 2003-08-29, studeras 
den föreslagna modellen på ett redan genomfört projekt i detta fall väg 597 i Björsbyn.  

1.1. Bakgrund 

I den senaste rapporten benämnd Teori, se Svedberg et al (2003), föreslås ett 
angreppssätt för en miljögeoteknisk bedömning. Bedömningen föreslås genomföras i ett 
stegvisst förfarande som inleds med en filtrering, följt av en karaktärisering och som 
sedan avslutas med ett ställningstagande för att bedöma om den aktuella lösningen kan 
betraktas som acceptabel.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna PM är att studera bedömningsstegen karaktärisering och  
ställningstagande.  

Fokus på arbetet ligger i att studera det senare, det vill säga möjligheten att nyttja den 
föreslagna kravspecifikationen, göra en värdering och ett ställningstagande. 

1.3. Målsättning 

Erfarenheter av studien ska nyttjas för en diskussion avseende hinder och möjligheter 
med att nyttja modellen. Diskussion förs primärt med avseende på tillämplighet 
beträffande: 

 Tillgång på information och  

 Kompetensbehov för bedömningen.  

Resultatet inarbetas i rapport Studie av modell. 

1.4. Metod och genomförande 

Filtersteget har studerats separat tidigare i rapport Studie av Modell. Det steget är inte 
färdigt och information saknas för att kunna bestämma vad som avses med gröna 
material eller lösningar. Utgångspunkten här är därför att ingående material betraktas 
som gula och det är bedömningsstegen karaktärisering och ställningstagande som 
genomförs. Studien presenteras i denna PM med en indelning som följer de föreslagna 
bedömningsstegen: 
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 Inledning  
Bakgrund, Syfte, Metod 

 Projektet, Väg 597 Björsbyn 
 Projektinformation 
  Plats, sträcka, material, byggår, utförare mm 
 Underlag 

 Karaktärisering 
Användning 
Omgivning 
Analys 

 Ställningstagande 
Kravspecifikation 
Värdering 
Ställningstagande 

 Diskussion 
 
Underlag 

Underlaget för denna fallstudie utgjordes till en början av material som tillhandahölls av  
Ullberg (2003). Materialet bestod av:  

 Arbetspärm, "Provsträckor på väg 597, Björsbyn - Sinksundet", Vägverket Region 
Norr (2003a). 

Innehåller bland annatprojektbeskrivning, kontraktshandlingar, normalsektioner, 
mätningar (bärighet och geoteknik), presentationsmaterial 

 Arbetspärm, "Alternativa material i vägkonstruktioner", Vägverket Region Norr 
(2003b). 

Innehåller bland annatgeoteknik avseende befintlig väg, teknisk beskrivning för 
vägen, FFU och AF samt bärighetsmätningar 1998- 2001. 

 Produktblad, "Hyttsten 0-30 mm, 0-100, osorterad", SSAB Tunnplåt (odat) 

 Utredning, "", Rogbeck et al (1995) 

Det ovan nämnda underlaget tillsammans med kompletterande underlag finns redovisat 
i kapitlet referenser. 

Kommentarer 
I PM ges på vissa ställen kommentarer, i kursiv och indragen text, till olika 
frågeställningar.  
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1.4.1. Avgränsningar 

Slitlagret som sådant betraktas som ett inert material och behandlas ej med hänvisning 
till projektet MGBs avgränsning.  

I samband med genomgång av underlaget konstaterades att visst underlag saknades. 
Detta avsåg speciellt miljötekniska egenskaper hos material och underlag avseende 
omgivningens geokemi. Fallstudien genomförs likväl men kommer i flera fall att sakna 
underlag varför förenklingar och antaganden görs.  
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2. Objektet / Projektet 

2.1. Läge, byggår 

Väg 597 och 597.01 är lokaliserad ca 7 km norr om Luleå, se Figur 1. Vägen sträcker 
sig mellan väg 969 (Haparandavägen) och väg 596 (Bensbyvägen) och har en total 
längd på 5 km. Vägsträckan byggdes om under 1997.  

Väg 597,
Björsbyn

 
Figur 1: Lokalisering för Projekt 1, Kartunderlag från Gula Sidorna (2003). 

2.2. Syfte med projektet 

I samband med att underhållsarbete av Väg 597 och 597.01 skulle utföras bestämde 
verksamhetsutövaren, Vägverket, att vägen skulle nyttjas som provväg för alternativa 
material i vägkonstruktioner.  

2.3. Utförande 

Tre olika provsträckor utfördes på vägsträckan: en provsträcka med järnsand (105 m), 
en provsträcka med hyttsten (120 m) och en provsträcka med krossad betong (100 m). 
Järnsand och hyttsten användes som förstärkningslager och krossad betong användes 
som bär- och förstärkningslager. I anslutning till respektive provsträcka anlades en 
referenssträcka med samma längd som provsträckorna. Referenssträckorna är 
uppbyggda med konventionella material och är utförda enligt VÄG 94, Vägverket 
(1994).  
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Utredning(ar) om miljöpåverkan 

Ingen MKB har tagits fram för projektet som helhet med hänvisning till att det var 
underhållsarbeten. En anmälan är gjord till Luleå kommun. Ullberg (2003).  

Av anmälan till objektet framgår att man tagit fram en MKB map materialvalet, den 
saknas dock, Ullberg (2003). 

Ett kontrollprogram avseende lysimeter-provtagning samt provtagning av 
grundvattenkvalitet pågår. Den senaste rapporten upprättades i januari 2003 och avsåg 
kontrollarbeten under 2002, WSP (2003). Rapporten syftar till att bedöma urlakning av 
vissa föreningar och bedöma eventuell påverkan på grundvattenkvaliteten.  
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3. ANVÄNDNING 

3.1. Vilken är tillämpningen 

3.1.1. Läge  

Vägen är placerad Björsbyn ett mindre lantbrukssamhälle. Den aktuella sträckan 2/180 - 
2/420 framgår av plankarta, se Bilaga 1, och ligger strax norr om Luleå centrum.  

3.1.2. Nyttjande 

Vägens trafikeras med ca 790 ÅDT, där andelen tung trafik är ca 5%. Konstruktionens 
tekniska livslängd är beräknad till ca 20 år, Ullberg (2003).  

3.1.3. Verksamhetsområde 

Vägområdet i plan utgörs av delen mellan respektive yttre dikeskant.  

3.1.4. Sektion, plan och profil 

Delsträckan där hyttstenen nyttjas tillsammans med traditionella material som krossat 
berg och schaktmassor är ca 100 m lång. Den aktuella geokonstruktionen är en 
vägkropp uppbyggd av, från ovan, slitlager, bärlager och förstärkningslager, se Figur 2. 

 
Figur 2: Geokonstruktionen bestående av överbyggnad på undergrunden, Källa: 
Ullberg (2003). 
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De ingående materialen och tillhörande mängd på sträckan framgår av Tabell 1. 

Tabell 1: Material och mängder i geokonstruktionen. 
Konstruktionsdel Ingående material Area 

(m2) 
Längd 

(m) 
Volym 
(m3) 

Slitlager, OB 45mm OB, oljeblandat grus, i detta 
fall återvunna 
beläggningsmassor 

6,5*0,045= 
0,3 

100 
 

30 

Stödremsa, 45 mm KB1* 0,5*0,045= 
0,02 

100 2 

Bärlager, 80 mm KB2* 7,2*0,08 
= 0,6 

100 60 

Förstärkningslager, 500 
mm 

Hyttsten 8,5*0,5 
= 4,25 

100 425 

Underbyggnad Terrasserad undergrund eller 
schaktmassor från linjen 

- - - 

*Beteckningen KB avser krossat berg 

Vägen går i låg bank på hela sträckan och terrassen ligger i höjd med omgivande 
marknivå. 

3.2. Materialegenskaper - Hyttsten 

De geotekniska och miljötekniska egenskaperna hos hyttsten är överlag väl bestämda. 
Hyttsten levereras normalt i tre typer en osorterad fraktion och två sorterade 0-30 
respektive 0-100 mm. Det framgår inte av underlaget vilket material som nyttjats i det 
aktuella objektet. Nedan sammanfattas materialegenskaperna hos hyttsten. 

3.2.1. Tillverkningsprocess 

Masugnsslagg eller hyttsten genereras vid tillverkning av tackjärn. När slaggen från 
masugnen kyls bildas olika typer av material beroende av använd teknik. Luftkyld 
masugnsslagg är den vanligaste typen, Vägverket (2000). 

3.2.2. Geotekniska egenskaper 
Hyttsten har till exempel en god dränerande förmåga, isolerande förmåga och låg 
densitet (1,2-1,4 t/m3) som en följd av dess kornstorlek och porer i kornen. För ett 0-30 
material gäller till exempel att värmeledningstalet är 0,30 W/moC, SSAB Tunnplåt 
(odat). 

Materialet är poröst med en stor specifik yta och liten sorption av vatten. Hyttstenen 
nötningsegenskaper uppfyller Vägverkets krav på bär- och förstärkningslager. Lindgren 
(1998). 

Materialets genomsläpplighet antas ligga i paritet med sand och grus med hänvisning 
till likartad kornstorleksfördelning. Materialet har också en självbindande förmåga, 
Macsik (1998). 
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3.2.3. Sammansättning / totalhalt  

Hyttstenen har primärt undersökts med avseende på oorganiska ämnen, tungmetaller 
och spårämnen. Innehållet av eventuella organiska ämnen bedöms som ytterst begränsat 
med hänvisning till tillverkningsprocessen, verifikat på att så är fallet saknas dock.  

Hyttsten består främst av olika föreningar sammansatta av oorganiska ämnen som 
kalcium, kisel, magnesium, aluminium och järn, speciellt olika oxider.  

För en jämförelse och enbart en jämförelse för att söka identifiera ämnen som 
kan föranleda speciell uppmärksamhet kan jämförelser göras mellan totalhalter 
av ämnen i materialet mot innehåll enligt bakgrundshalter i mark, 
markgeokemiska karteringen och i sista hand mot sk KM-värden framtagna för 
förorenade områden. Ett materials sammansättning och eventuella innehåll av 
icke önskade ämnen begränsar inte direkt dess användning. Det centrala är att 
identifiera de ämnen som kan frigöras under aktuella förhållanden. 

Huvudkomponenter (%) 

En stor skillnad mellan hyttsten och bergmaterial är förhållandet mellan SiO2 och CaO, 
se Tabell 2. Där hyttstenen har högre halt CaO och lägre halt SiO2, Lindgren (1998). 

Tabell 2: Jämförelse av huvudkomponenter i hyttsten, bergmaterial och grus. Efter 
Lindgren (1998). 
Komponent (%) Hyttsten Bergmaterial Grus 
SiO2 34 55 45 
CaO 32 9 11 

Spårämnen (mg/kg) 

Innehållet av de flesta ämnen är relativt lågt och av samma storleksordning som i 
traditionella material. Bland de ämnen som förekommer i större halter än traditionella 
material märks framför allt svavel, Lindgren (1998). Totalhalten av svavel (1- 2%) i 
hyttsten är av samma storleksordning som totalhalten i sulfidjord (ca 0,5-2 %).  

3.2.4. Ämnen och deras möjligheter att frigöras 

Nedan redogörs i korthet för ämnen som förväntas kunna spridas genom transport i gas-
, löst- och fast fas eller som strålning. Utgångspunkten är att det ämne som kan påverka 
är det ämne som kan frigöras. I vissa fall görs en jämförelse mellan olika material för att 
ge en uppfattning om hur mycket som kan frigöras. Identifieringen görs oaktat ämnens 
eller grupper av ämnens inneboende farlighet. I denna sammanställning redovisas ett 
urval av ämnen baserat på dess olika lakningsegenskaper. 
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Luft/gas 

Av de analyserade ämnena är det svavel som kan komma att frigöras som gas. Svavlet 
kan under reducerande förhållanden avgå som svavelväte, det vill säga som en gas.  

Lösning 

Tillgänglighet 

Vid en jämförelse mellan ny och gammal slagg (använd i en vägkonstruktion under 8 
år) utförd av Lindgren (1998) framgår det att huvudkomponenter som CaO, SiO2 och 
K2O hör till de ämnen som frigörs. Lindgren (1998) visar vidare att det är spårämnen 
som S, Cr, V och Zr samt Sc som kan förväntas frigöras. Sammantaget menar Lindgren 
(1998) att sammansättningen inte förändras nämnvärt under denna period. Ungefär en 
femtedel, 0,3 %, av svavlet är tillgängligt, ca 6% av V och 0,8% av Cr är tillgängligt 
enligt Rogbeck et al (1995). Uppgifter saknas bland annatavseende tillgängligheten hos 
Sc. 

Den totalt lakbara mängden av tungmetallerna i hyttsten är lägre än den i traditionella 
material, Tossavainen (2000). 

Lakningsintensitet 

I SSAB Tunnplåt (odat) analyseras två olika typer av hyttsten (Luleå respektive 
Oxelösund) med avseende på dess lakningsegenskaper innefattande olika spårämnen, 
pH, konduktivitet, redox och TDS.  

Analyserna som utförts visar att koncentrationen hos lakvatten minskar med stigande 
L/S kvot för de flesta ämnena med undantag för Al och Ba. De ökande halterna av Al 
och Ba är påvisade också av Rogbeck et al (1995) men saknar förklaring av orsak. 

Koncentrationen av svavel sjönk från 6 300 mg/l vid L/S=0,11 till 1 430 mg/l vid 
L/S=2. Svavelföreningarna i hyttsten är "lättlakade" och kommer att frigöras snabbt i 
form av sulfat, SO4

2-. 

Koncentrationen av V var sjunkande eller låg konstant vid ca 7 ug/l tom L/S=2. För Cr 
var koncentrationen under detektionsgränsen, SSAB Tunnplåt (odat). Vanadin har i 
tidigare undersökningar, Rogbeck et al (1995) frigjorts i ökande takt men av SSAB 
Tunnplåt (odat) framgår det att V frigörs konstant eller i avtagande omfattning. 

Kolonnförsöket har indikerat ett bibehållet högt pH på mellan 12 och 11,4 från L/S=0,1 
till 2. SSAB Tunnplåt (odat).  
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Fast fas/partiklar 

Uppgifter om eventuell damning eller transport av partiklar från materialet saknas. Fria 
partiklar kan bildas genom nedkrossning i samband med utförandet eller användningen 
men också härröra från partiklar som skapats vid tillverkningen. 

Med hänvisning till materialets självhärdande egenskaper bedöms spridning av partiklar 
dock vara begränsad i en användning, dels med hänvisning till att nötningen är 
begränsad i den aktuella tillämpningen och dels med hänvisning till materialet 
självhärdande egenskaper. Detta bekräftas av Ullberg (2003) som refererar till 
provgropsgrävning som varit mycket svårt att genomföra med avseende på att 
hyttstenen har härdat och blivit mycket fast.  

Strålning 

Uppgifter om radioaktiv strålning föreligger ej. Av SSAB Tunnplåt (odat) 
rekommenderas det att materialet inte ska nyttjas under byggnader där människor vistas 
under längre tid med hänvisning till markradonhalter.  

3.3. Materialegenskaper - Krossat berg  

De geotekniska egenskaperna hos traditionella material är mycket väl bestämda till 
skillnad från de miljötekniska där framför allt kunskapen om materialens lakegenskaper 
är begränsade.  

Det framgår inte av underlaget varifrån materialet hämtats, dess bergart eller något om 
dess miljötekniska egenskaper som nyttjats i det aktuella objektet. Nedan ges en 
övergripande beskrivning av traditionella material baserat på bland annat Tossavainen 
(2000). Denna information får tjäna som underlag i brist på annan information. Det vill 
säga antagandet är att ett material med god bärighet, låg vittringsbenägenhet och låg 
halt av sulfidmineral eller annat innehåll av ämnen med stor potential att frigöras 
använts.  

3.3.1. Tillverkningsprocess 

Traditionella material för nyttjande i överbyggnaden tillverkas primärt genom krossning 
och sortering/siktning av bergmaterial. Råvaran består av bergmaterialet som sprängs ut 
i stora skut/block som sedan bearbetas genom krossning och sortering/siktning. I vissa 
fall används också grövre moräner eller naturgrus som råvara.  

Materialet levereras i den kornstorleksfördelning som efterfrågas för den aktuella 
applikationen. 
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3.3.2. Geotekniska egenskaper 
Materialet, som bärlager, har till exempel en god dränerande förmåga och hög densitet 
(1,7-1,8 t/m3). Ett bärlagers genomsläpplighet antas ligga i paritet med sand och grus, 
det vill säga mellan 100 och 10-4. 

Material med tekniska egenskaper enligt Väg 94, Vägverket (1999) har normalt hög 
beständighet mot mekanisk nedbrytning, läs nötning, jämfört med till exempel hyttsten.  

3.3.3. Totalhalt / sammansättning 

Sammansättningen hos materialet varierar och beror av den ursprungliga bergarten. 
Materialet innehåller primärt oorganiska ämnen och rester av sprängningsmedel från 
bearbetningen. Innehållet av organiska ämnen bedöms som ytterst begränsat med 
hänvisning till råvaran och tillverkningsprocessen.  

Av Tossavainen (2000) framgår att innehållet av tungmetaller är mycket litet i "typisk" 
svensk bergmaterial. Samtidigt är det dock så att flera ämnen förekommer i högre 
totalhalter i krossat berg jämfört med hyttsten. Exempel på sådana ämnen är koppar, 
zink, arsenik, krom, nickel och bly. 

3.3.4. Ämnen och deras möjligheter att frigöras 

Ämnens förekomstform och dess kemiska och fysikaliska egenskaper ger underlag för 
att bedöma deras potential att frigöras från materialet.  

Luft/gas 

Få eller inga ämnen förväntas ha ett betydande utbyte med luft. Detta är dock inte 
verifierat. 

Lösning 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten varierar och beror av aktuell bergart och eventuella mineraliseringar. I 
samband med tillverkningen kan också tillskott av näringsämnen med ursprung i 
sprängmedel medföra att halterna av kväve kan vara signifikanta.  

Av Tossavainen (2000) framgår bland annattillgängligheten i allmänhet är något större 
än de i hyttstenen, å andra sidan är de tillgängliga halterna förhållandevis små. Av 
Tossavainen (2000) framgår till exempel att koppar och zink har betydligt högre 
tillgänglighet jämfört med hyttsten.  
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Lakningsintensitet 

Det är däremot svårt att ta ställning till frigörande av ämnen då uppgifter om materialets 
lakningsintensitet saknas. I bland annat Kälvesten (1996) har olika moränmaterial 
undersökts map på ett fåtal ämnen som indikerar generellt låga halter, se Tabell 3. 

Tabell 3: Lakningsintensitet hos vissa ämnen, Källa: Kälvesten (1996). 
Kälvesten (1996) Lakningsintensitet, CEN-test (ett av tre i CEN TC 292/WG2) under detektionsgräns

ug/l
L/S As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Zn

Morän, Hult 2 0.1 1 1.64 40 1 5
10 0.1 1 1.03 20 1 5

Bergkross, Skärlunda 2 0.1 1.62 3.92 40 1.38 10
10 0.1 1.12 1 20 1 15

 

Fast fas/partiklar 

Uppgifter om eventuell damning eller transport av partiklar från materialet saknas. Fria 
partiklar kan bildas genom nedkrossning i samband med utförandet eller användningen 
men också härröra från partiklar som skapats vid tillverkningen. 

Med hänvisning till de krav som ställs på materialets egenskaper bedöms spridning av 
partiklar dock vara begränsad i en användning. Detta skall dock påvisas. 

 

Strålning 

Uppgifter om eventuell strålning från materialet föreligger ej. Risker finns förknippat 
med eventuellt förekomst av radioaktiva ämnen i materialet som kan ge upphov till till 
exempel radon. Detta undersöks normalt rutinmässigt vid täktverksamhet map 
användning som material i byggnader.  

3.4. Materialegenskaper - schaktmassor i underbyggnad 

Det framgår inte av underlaget varifrån materialet hämtats eller vilken typ av 
schaktmassor som använts i det aktuella objektet. 

De geotekniska egenskaperna hos schaktmassor kan i regel bestämmas väl. De 
miljötekniska egenskaperna där framför allt kunskapen om materialens sammansättning 
och lakegenskaper är ytterst begränsade.  

3.4.1. Tillverkningsprocess 

Schaktmassor hämtas företrädesvis från linjen. Beroende av dess geotekniska 
egenskaper kan olika åtgärder erfordras för hanteringen av dessa. Exempel på åtgärder 
är stabilisering, avvattning, packning, utplockning av sten, terrassrensning, mm. 

14 



Bilaga 2 till Studie av modell 
PM Fallstudie 

 

3.4.2. Geotekniska egenskaper 

Materialets geotekniska egenskaper varierar mellan olika jordarter. Det finns ofta 
generell information avseende materials egenskaper som kan ge indikation på 
parametrar som kornstorleksfördelning, genomsläpplighet, densitet, mm. I det aktuella 
objektet har de geotekniska undersökningarna begränsats till att bestämma 
jordlagerföljd.  

3.4.3. Totalhalt / sammansättning 

Sammansättningen hos materialet varierar och beror av den ursprungliga berg- och 
jordarten. En morän innehåller till exempel ofta alla kornstorlekar från finkornig jord 
till grovkornig jord. Moränen är primärt uppbyggd av olika mineral av oorganiska 
ämnen men i jorden förekommer normalt också en del organiska ämnen.  

I det aktuella objektet utgörs undergrunden av finkorniga sediment av silt och lera som 
överlagras av svallade sediment av sand och silt. Leran har inslag av sulfidjord. 

3.4.4. Ämnen och deras möjlighet att frigöras 

De miljötekniska egenskaperna hos schaktmassor har ej undersökts i projektet. Till de 
mindre önskvärda ämnen som normalt förekomma hör tungmetaller. I vissa fall kan 
också jorden vara förorenad.  

Undergrunden utgörs enligt uppgift, Vägverket Region Norr (2003a), av finkorniga 
sediment främst lera med inslag av sulfid. Sammansättningen hos en sulfidjord 
karaktäriseras av att sulfidjord förekommer i anaeroba miljöer. Schaktning, 
uppgrävning av dränering av sådan jord kan leda till att sulfidjorden oxideras och 
passerande vatten försuras. Effekten blir att stora mängder två- och trevärt Fe och sulfat 
frigörs tillsammans med tungmetaller i marken. Detta kan vidare innebära en risk för att 
tungmetaller frigörs i de fall där jorden syresätts, till exempel genom bearbetning eller 
en avsänkning av grundvattenytan. 

3.5. Hur sker transporten i geokonstruktionen? 

I detta kapitel sker en enkel beskrivning av hur transport kan tänkas ske i den aktuella 
geokonstruktionen.  

Detta är ett underlag för att sedan bedöma en transportbild för de ämnen som 
frigörs då vi vet var någonstans geokonstruktionen placeras. 
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3.5.1. Gasfas 

Transport av gas sker primärt i porer med luft och styrs av tryck- och 
densitetsskillnader. Referenser avseende transport av gas med luft i vägkonstruktioner 
saknas. Det överliggande slitlagret förväntas leda till att luftrörelser i vägkroppen sker i 
horisontell led till dess att gasen når den öppnare strukturen i släntytor. 

3.5.2. Löst fas 

Vatten som perkolerar vägöverytan kommer att transporteras genom överbyggnaden. 
Det förhållandevis täta slitlagret begränsar kraftigt de flöden som kan uppstå i 
överbyggnaden. Det perkolerande vattnet utgörs av nederbörd som kommer att passera 
material med varierande pH där hyttsten har ett förhållandevis högt pH. På slänterna 
kommer dock en större andel av vatten att perkolera genom underliggande material. I de 
grovkorniga materialen i överbyggnaden sker transport av vatten vertikalt ned mot 
undergrunden. 

3.5.3. Fast fas 

Transport av fast fas, det vill säga finare partiklar som till exempel nöts ned sker med 
perkolerande vatten. I detta fall kommer flöden att vara begränsade varför också 
mängden partiklar som transporteras också förväntas vara begränsade.  

Den största partikeltransporten bedöms härröra från nötning av slitlagret och slitage av 
fordon som trafikerar vägen, Lindgren (2003). Denna partikeltransport behandlas dock 
inte med hänvisning till projektets avgränsning. Vad gäller hyttstenen begränsas 
transporten av de självhärdande egenskaperna hos materialet som kommer att leda till 
att finare partiklar fastläggs i materialet. 

3.5.4. Strålning 

När radioaktiva grundämnen sönderfaller avges strålning. De radioaktiva ämnen som 
bildas har ofta stor benägenhet att fastläggas på damm och andra partiklar i luften eller 
vatten. Transporten av de radioaktiva ämnena kan ske med luft, vatten eller diffusion. 

3.5.5.  Övriga transportsätt 

- 
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4. OMGIVNING 

I det föregående kapitlet har en karaktärisering av användningen utförts. I detta kapitel 
görs en karaktärisering av omgivningen.  

4.1. Markanvändning 

4.1.1. Bebyggelse / användning 

Detaljplan för området saknas. För det aktuella området finns en översiktsplan, ÖP, och 
en fördjupad översiktsplan, FÖP. Av dessa framgår det att området utgörs av 
jordbruksmark som med hänvisning till till dess närhet till Luleå centrum är utsatt för ett 
stort bebyggelsetryck. Idag har området karaktären av en jordbruksbyggd med samlad 
bebyggelse men framgent kan området komma att exploateras och ny bebyggelse 
etableras. Luleå kommun (2003). 

Området i anslutning till den aktuella vägsträckan, 2/180 - 2/420 används idag för 
jordbruk, fotbollsplaner och skogsbruk. I anslutning till sträckan, strax sydväst därom 
ligger kommunens trädgårdsmästeri.  

4.1.2. Vatten/avlopp 

Kommunalt vatten finns till de flesta fastigheterna. Vid en sökning i SGUs brunnsarkiv, 
SGU (2003) påträffas en brunn strax norr om sträckan. Brunnen saknar dock närmare 
angivelse av läge, djup mm. Den har inte heller påträffats i samband med Vägverkets 
inventeringar i området. 

Kommunalt avlopp saknas. Fastigheter i området har enskilda avloppsanläggningar som 
i princip alla avbördas till eller mot Björsbyfjärden, Spansk (2003). 

4.1.3. Känslighet - exponeringssituationer 

Området är inte tidigare klassat med avseende på dess känslighet, Spansk (2003). 

Området förses med kommunalt dricksvatten. Den påträffade vattentäkten beaktas ej då 
den inte påvisats. Ytvatten passerar jordbruksmark, det vill säga djur kan dricka av 
ytvatten eller äta av gröda som i sin tur kan intas av människan. 

4.2. Ekologi 

Området avvattnas huvudsakligen till Björsbyfjärden i söder som utgör en del av ett 
system av innerfjärdar med kontakt med havet. Björsbyfjärden har klassats som 
naturklass 3 (den lägsta) och ligger nedströms Gammelstadsviken och Sellingssundet  
som klassats som 1 respektive 2, Spansk (2003). 
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Innefjärdarna växer sakta igen till följd av landhöjning och övergödning. Något som lett 
till en intensiv diskussion i kommunen och att åtgärder vidtagits för att minska 
effekterna. Till de åtgärder som vidtagits hör fördjupade utredningar, dämning, 
muddring mm, Spansk (2003). 

4.2.1. Skyddsvärde - exponeringssituationer 

Av den information som inhämtas från Länsstyrelsen framgår att området inte har 
klassats med avseende på dess skyddsvärde. I den omedelbara omgivningen finns inga 
skyddade områden enligt MB. Visser (2003) 

Ingen entydig exponeringssituation kan identifieras med ledning av aspekten ekologi. 
Däremot har det tydliggjorts att recipienten för ytvatten är Björsbyfjärden och att gröda 
eller djur kan ta upp vatten.  

4.3. Geologi 

Av jordartskartan så framgår det att vägen sträcker sig över ett område med finkorniga 
havs- och sjösediment av lera. Detta bekräftas av den övergripande sammanställning av 
geologi i området har gjorts av WSP (2003). På den aktuella sträckan för hyttsten så 
framgår av provtagningar, Vägverket Region Norr (2003a), att undergrunden utgörs av 
ca 2 m silt och lera på morän. Silt är en mycket tjälfarlig jord. Leran har påtagliga lager 
av sulfidjord. Inget berg har påträffats. 

Grundvattenytan låg mellan 1,4 till 2,4  under vägöverytan i juni 1997, Vägverket 
Region Norr (2003a).  

Landhöjningen i området är av storleksordningen 1 cm per år. 

4.4. Hydrogeologi 

Området i anslutning till sträckningen består omväxlande av skogs- och jordbruksmark. 
Strax norr om sträckningen ligger en mindre samling byggnader.  

4.4.1. Avvattning 

Området som helhet dräneras söderut mot Björsbyfjärden. Terrängen är flack och lutar 
svagt söderut mot Björsbyfjärden. Norr om vägen höjer sig terrängen något. 
Avrinningsområdet avgränsning norr om sträckningen är betydligt större än 100 m.  

I Bilaga 3 redovisas en principskiss avseende ytvattenströmning i vägens närhet, 
Knutsson (2003). Ytvatten avbördas via diken och trummor till Björsbyfjärden. 

Sträckningen ligger vinkelrätt mot grundvattnets huvudströmningsriktning. 
Undergrunden närmast geokonstruktionen utgörs av finkorniga sediment med en 
permeabilitet av storleksordningen 10-8 m/s.
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Nederbörd 

Årsnederbörden i området är av storleksordningen 600 mm i medeltal, SMHI (1993).  

Avdunstningen på angränsande mark är av storleksordningen 350 mm vilket leder till 
att den nyttiga nederbörden är ca 250 mm, Jonasson (2003). Vätningsförlust eller 
avdunstning på vägöverytan beräknas till ca 10 %, det vill säga den nyttiga nederbörden 
på vägöverytan uppskattas till ca 540 mm. Den andel av nederbörden som faller som 
snö och därmed inte perkolerar slitlagret till följd av snöröjning och snösmältnings har 
ej inkalkylerats, Jonasson (2003). 

4.4.2. Temperatur 

Sträckningen ligger i klimatzon 5 (ca 1500 i negativa dygnsgrader) enligt VÄG 94, 
Vägverket (1994). 

4.5. Mark/Geokemi 

I detta kapitel beskrivs eventuell kännedom av platsspecifik karaktär tillsammans med 
en beskrivning av eventuell allmänt tillgänglig information som till exempel i SLU 
(2003), SGUs (2003) databaser eller i Naturvårdsverkets rapportserie avseende 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverket (1999a-f). 

Sammantaget gäller att inom ramen för den utförda provsträckan har Vägverket inte 
utfört några markgeokemiska undersökningar med avseende på miljötekniska 
egenskaper. Platsspecifik information avseende jordarter och grundvattennivåer har 
dock tagits fram av Vägverket. Analyser av grundvattnets sammansättning har utförts 
efter det att sträckningen utförts inom ramen för ett kontrollprogram, Ullberg (2003).  

4.5.1. Grundvatten 

Platsspecifikt 

Ingen provtagning av grundvatten finns dokumenterad före utförandet av sträckningen. 

Regionalt 

Området skulle hänföras till "Grundvattenmiljö 5: Morän och andra isälvsmaterial 
under lera och andra kohesionsjordarter" i region "Norrlandskusten" enligt 
Naturvårdsverket (1999b). 
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4.5.2. Ytvatten 

Platsspecifikt  

Provtagning av ytvatten i området finns ej med undantag för den som utförts i 
Björsbyfjärden, ca 0,6 km "ytvattenvägen" från sträckningen.  

Regionalt

Björsbyfjärden ligger i ett system av åtta sammanlänkade innerfjärdar. Landhöjningen 
har lett till sjunkande vattennivåer som i sin tur lett till igenväxning och grundning. Ett 
system av dämningar har genomförts för att bibehålla vattenspeglar vilket lett till en 
betydligt sämre vattenomsättning i delar av systemet. Innefjärdarna är mycket 
eutrofierade med höga pH, COD och färgtal. Ingen märkbar försurning kan påvisas av 
fjärdarna som genom skillnader i vattennivåer späds ut med inströmmande bräckt 
havsvatten. Björsbyfjärdens vattenkvalitet har bestämts i enlighet med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Naturvårdsverket (1999e), Erixon (1996). 

Omsättningstiden för Björsbyfjärden är som högst ca 10 dygn under sommarhalvåret 
och betydligt längre under vintern till följd av de dammar som installerats, Andreasson 
(1996). 

4.5.3. Berg  

Platsspecifikt  

Ingen undersökning av berg är utförd. Bergöverytan förväntas ligga på större djup än 10 
m i området.  

Regionalt  

Berggrundskartan, SGU (2000), indikerar att berggrunden i området utgörs av 
metagråvacka, sprick- eller krosszoner framgår ej. 

4.5.4. Jord 

Platsspecifikt  

Geotekniska undersökningar indikerar finkorniga jord på sträckningen vilket bekräftar 
det jordartskartan beskriver som ett område med älv- eller svallsediment och finkorniga 
havs- och sjösediment.  

Undergrunden har inslag av sulfidjord, Vägverket Region Norr (2003a). Dessa kan ha 
specifika och årstidsberoende geokemiska egenskaper. 

Organisk halt i jorden är ej bestämd. 

20 



Bilaga 2 till Studie av modell 
PM Fallstudie 

 

Miljöteknisk provtagning är ej utförd i det aktuella objektet, Ullberg (2003), eller i 
anslutning till området med avseende på eventuella förorenade områden, Spansk (2003).  

Regionalt  

SGUs markgeokemiska kartdatabas avser halter i morän och finns för ett begränsat antal 
ämnen, SGU (2003b). Tätheten eller omfattningen av undersökningar i området är 
ytterst gles. 

4.5.5. Sediment 

Platsspecifikt  

Bottenkvaliteten har bestämts av Erixon (1996) med avseende på bland 
annatsedimentens hårdhet, organisk halt och syrestatus. Bottnen i Björsbyfjärden 
betecknades där som mjuk, glödningsförlusten var > 15% och syrestatusen var dålig till 
följd av hög eutrofiering och låg syresättande ventilation med havsvatten.  

Miljöteknisk provtagning i övrigt saknas.  

Regionalt

I Naturvårdsverket (1998e) finns ett antal parametrar avseende innehållet av vissa 
spårämnen (Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Co och As, V samt Hg) som underlag för 
jämförelser.  
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5. Transportbild 

Baserat på kunskap om användningen och omgivningen kan en konceptuell bild skapas 
av transporten av ämnen för de olika faserna med vilka ämnen kan spridas.  

5.1. Gasfas 

I den aktuella lösningen är det svavel som kan förväntas frigöras. Detta verifieras också 
av erfarenheter från konstruktioner med hyttsten där lukt av svavel konstaterats, 
Edeskär (2003).  

5.1.1. Effekt - mängder/koncentration 

Vägsträckningen ligger i ett öppet landskap. Gas som eventuellt kommer utanför 
vägkonstruktionen kommer snabbt att spädas ut med omgivande luftmassor och 
påverkan bedöms bli ytterst begränsad.  

5.2. Löst fas 

Geokonstruktionens utsträckning är i princip vinkelrätt mot den rådande 
huvudströmningsriktningen ned mot Björsbyfjärden.  

5.2.1. Vattenströmning  

Omgivande vatten 

Yt- eller grundvatten från omgivningen kommer inte att passera geokonstruktionen på 
sträckan (som mestadels går i bank) utan kommer att transporteras i diken eller infiltrera 
undergrunden.  

Grundvattenbildning 

Grundvattenbildningen i omgivningen bedöms till ca 5 mm/år, det vill säga mycket liten 
med hänvisning till den finkorniga jorden i undergrunden. Baserat på överbyggnadens 
utformning och med kännedom om undergrunden bedöms grundvattenbildningen av 
vatten som perkolerar geokonstruktionen teoretiskt bli av samma storleksordning (5 
mm/år) som i omgivningen. I verkligheten förväntas grundvattenbildningen vara ytterst 
begränsad i geokonstruktionen, Jonasson (2003). 

Perkolation genom vägkroppen 

En konservativ analys, se Bilaga VV, av perkolationen genom vägkroppen är drygt 100 
mm där i princip allt bildar ytvatten och en mycket liten del bildar grundvatten (<5 
mm/år). Detta är en mycket konservativ uppskattning i jämförelse med 2-10 % som till 
exempel föreslås i Vägverket (2000) och EFO Energiaskor (1998) som i detta fall skulle 
motsvara mellan 10 till 50 mm/år. 
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Infiltrationen av vatten till undergrunden som perkolerat konstruktionen är mycket liten. 
I en jord med gradienten 1% och permeabiliteten 10-8 är transporthastigheten enstaka 
cm/år. Geokonstruktionens utformning i sektion och läge ovanför grundvattenytan 
medför även att det lilla vatten som infiltrerar förväntas använda diket som ett 
utströmningsområde, Jonassson (2003). Det vill säga den mängd vatten som teoretiskt 
bildar grundvatten är ej relevant i detta fall. 

Utspädning - Ytvatten 

Ett försiktigt antagande baserat på att den del av nederbörden som avrinner direkt till 
diken från ena väghalvan utgör 540-100, det vill säga ca 440 mm/år. Detta ger att 
utspädningen av det vatten som avleds genom konstruktionen till ytvattnet (diken) blir 
av storleksordningen 4 ggr. Notera att i detta fall har inte ett bidrag till utspädning från 
omgivande markytor inkalkylerats. För att nå en utspädning av 10 ggr erfordras en yta 
som ger sammanlagt ca 4 000 mm/år, detta skulle erfordra ca 5 m från angränsande 
markytor. Utnyttjas en markyta som är ca 30 m bredd skulle en utspädning om ca 20 ggr 
kunna tillgodoräknas av ytvattnet i diken.   

Utspädning - Grundvatten 

Beaktas ej med hänvisning till den mycket täta undergrunden.  

5.2.2. Effekt - mängder 

För att ge en bild av de mängder som kan förväntas frigöras från konstruktionen 
används de kolonnförsök som utförts i SSAB Tunnplåt (odat) som underlag avseende 
hyttsten och resultat från Kälvesten (1996) för krossat bergmaterial då 
tillgänglighetstest saknas.  

Är det några ämnen som har stor benägenhet att frigöras i en jämförelse mellan 
kolonnförsök och de totala mängder som finns utförda? Den centrala frågeställningen är 
att skaffa sig en uppfattning om den tillgängliga delen av ämnen kommer att frigöras 
under aktuella tidsramar. I detta fall saknas i underlaget analyser av olika ämnens 
tillgänglighet. I Tabell 4 ges en sammanställning av beräknad ackumulerad mängd som 
kan uttolkas via lakförsök som får representera tillgängligheten av olika ämnen. Med 
bakgrund av att stora delar av vattenströmningen sker som ytvatten till diken på ömse 
sidor av vägen redovisas mängderna per väghalva.  

Det är ett begränsat antal ämnen som funnits tillgängliga i underlagsmaterialet. 
Kriterium för urval av de ämnen som valts för att beskriva transportbilden har 
varit att ämnen de ska representera både lättlösliga och fastläggningsbenägna 
ämnen som finns redovisade i underlagsmaterialet. 
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Tabell 4: Ackumulerad mängd ämnen som kan frigöras från geokonstruktionen med 
avseende på kolonnförsök (g/m väghalva vid L/S 8). 

Konstruktionsdel Cd Cr Cu Ni Pb V Al S Ba 
Slitlager - - - - - - - - - 
Bärlager Iu* Iu Iu iu iu Iu iu Iu iu 
F-lager 0.015 0.114 0.05 0.116 0.05 0.13 51 43800 118 
Underbyggnad - - - - - - - - - 

Totalt           
* Iu= ingen uppgift 

De totala mängder, se Tabell 5, som frigörs vid kolonnförsök jämförs sedan med de 
totalhalter som finns i materialet. 

Tabell 5: Totala mängder (g/m väghalva). 
Konstruktionsdel Cd Cr* Cu Ni Pb V Al S Ba 
Slitlager - - - - - - - - - 
Bärlager Iu* iu Iu iu iu Iu Iu Iu Iu 
F-lager 1.12 92 97 20 <28 476 181000 28000-

56000 
1 540 

Underbyggnad - - - - - - - - - 
Ackumulerat/total mgd  1% 0.1% 0.05% 0.6% 0.18% 0.03% 0.03% 60-

100% 
7.66% 

* Iu= ingen uppgift 

Totalhalten av svavel är 1-2%, det vill säga i en väghalva ska det finnas totalt mellan 
28-56 kg S. På motsvarande sätt kan Ba analyseras, där gäller att totalhalten uppges till 
ca 550 mg/kg material vilket skulle göra att det totalt finns ca 1,5 kg Ba. Mängderna av 
S och Ba som kan frigöras förefaller höga i förhållande till totalhalten, speciellt 
avseende S.  

5.2.3. Effekt- koncentrationer 

De ämnen som är lättlösliga eller inte kan fastläggas i den aktuella miljön har den 
största potentialen att påverka omgivningen. Bedömningen inriktas här mot att studera 
ett fåtal sådana ämnen, för att ge en bild av transportbilden av lättlösliga ämnen. 

Tidsaspekter 

Beroende av de olika konstruktionselementens olika material, mäktighet och densitet 
kommer tiden för att uppnå L/S i konstruktionen att variera.  
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Tabell 6: Tid (år) för att uppnå olika L/S kvoter i olika konstruktionselement i den 
aktuella konstruktionen. 

Element                               L/S 0.1 0.4 1 2 4 8 10 

Slitlager -        
Bärlager Krossat berg 

(1,8 t/m3, t=0.2m) 
0.4 1.5 3.5 7 14 28 36 

F-lager Hyttsten (1,4 t/m3 / 
t=0,5 m) 

0.7 3 7 14 28 56 70 

Underbygg
nad 

Värderas ej        

I en vägkropp kommer det perkolerande vattnet inte att vattenmätta materialet, förutsatt 
att vägkonstruktionen anläggs ovan yt- eller grundvattenytan. För det kolonnförsök som 
utförts gäller att provet är vattenmättat. Därmed kommer perkolerande vatten att i större 
omfattning än i tillämpningen i en vägkropp att kunna passera håligheter och 
ojämnheter i materialet. Normalt är därför kolonnförsöken också konservativa, det vill 
säga i en vägkropp skulle mindre mängd och koncentration av ämnen vara aktuell. 

L/S=8 uppnås efter drygt 50 år i hyttstenen och efter knappt 30 år i krossat berg. De 
utförda kolonnförsöken avseende hyttsten visar att ackumuleringen av S, Ba och V är 
avstannande, se Figur 3. Detta skulle kunna uttolkas som att de tillgängliga ämnena till 
stor del kommer att vara frigjorda inom ca 50 år (L/S=8). Å andra sidan förefaller de 
andra ämnena kunna frigöras också fortsättningsvis. För dessa ämnen är dock mängden 
mycket liten med undantag för aluminium som ökar.  
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Figur 3: Ackumulerade mängder frigjorda från hyttsten tom L/S=8, Ph för lakvattnet är 
inledningsvis ca 12 (L/S=1) men sjunker till ca 11 vid L/S =8 i hyttstenen.  
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Koncentrationer 

Görs ansatsen att vissa ämnen inte kan fastläggas är det i princip bara utspädning som 
kan reducera koncentrationer av ämnen i vattnet. Genom att sammanställa de högsta 
koncentrationerna som uppmäts på laboratorium för de ingående materialen och 
tillgodoräkna sig utspädning erhålls ett underlag för urval av kritiska ämnen. I Tabell 7 
har en sammanställning gjorts för ett urval av ämnen där information funnits tillgänglig.  

Av okulärbesiktningen av platsen där avrinningsområden studerats framgår det att minst 
20 m på ömse sidor om vägen är ett konservativt antagande avseende tillgänglig 
markyta. Detta skulle innebära att ytvatten kommer att spädas minst 20 ggr. Notera att 
utspädningen av ytvatten sker inom vägområdet emedan en utspädning av grundvatten 
tar mark i anspråk utanför vägområdet. 

I Tabell 7 har enbart utspädning beaktats, utan att ta hänsyn till andra faktorer som 
minskar koncentrationen i det vatten som perkolerar en geokonstruktion. Dessa andra 
faktorer är komplexbildningar, syra-basreaktioner, redoxreaktioner, fällnings- och 
utlakningsreaktioner, adsorption och biokemiska reaktioner. De beräkningar som 
presenteras i Tabell 7 gör därför inget anspråk på att vara fullständig utan syftar till att 
visa konservativa koncentrationen. 

Tabell 7: Högsta koncentrationer i ytvatten efter utspädning (blå färg avser hyttsten 
och grön färg krossat berg). Beräkning av utspädning av grundvatten är också 
redovisad. 
Bergkross Cd Cr Cu Ni Pb V S Ba
Hyttsten ug/l 1,84 6,56 11,7 40 7,64 7 9030000 9010

L/S 0,11 0,11 0,11 2 0,11 0,11 1,1 4
YTVATTEN UTSPÄDNING
Markyta per vägsida 5 9 0,21 0,74 1,31 4,48 0,86 0,78 1012212,39 1009,97

10,00 12 0,15 0,54 0,96 3,28 0,63 0,57 739525,86 737,89
20 19 0,10 0,35 0,62 2,13 0,41 0,37 480588,24 479,52
50 39 0,05 0,17 0,30 1,04 0,20 0,18 234385,25 233,87

100 71 0,03 0,09 0,16 0,56 0,11 0,10 126433,31 126,15

GRUNDVATTEN
Markyta 5 1,6 1,13 4,04 7,20 24,62 4,70 4,31 5556923,08 5544,62

10,00 2,3 0,82 2,92 5,20 17,78 3,40 3,11 4013333,33 4004,44
20 3,5 0,53 1,87 3,34 11,43 2,18 2,00 2580000,00 2574,29
50 7,3 0,25 0,90 1,61 5,52 1,05 0,97 1245517,24 1242,76

100 13,5 0,14 0,49 0,87 2,96 0,57 0,52 668888,89 667,41

 

Fastläggning/ omvandling 

Undergrunden utgörs av finkorniga jordar av lera och silt. Underbyggnaden, terrassen 
består av schaktmassor från linjen, det vill säga massor från undergrunden. Diken som 
avbördar ytvattnet har växtlighet och ligger också i en undergrund av finkornig jord. 
Den organiska halten hos undergrunden är inte bestämd, men bör ligga i intervallet 2 till 
5 % av torrsubstansen, TS vikt. Ler innehållet antas ligga runt 5 % av TS vikt. 
Avvattningen från vägkroppen antas ske genom terrasseringsmaterialet. Lösligheten hos 
förekommande ämnen till exempel Pb, Ni och Cd är styrt av syra- basreaktioner, 
redoxpotential, fällningsreaktioner, adsorption etc.  
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Det perkolerande vattnet som har varit i kontakt med hyttsten har ett pH-värde som 
ligger på > 10. De ämnen som lakas ut vid dessa pH värden kommer i likhet med bl.a. 
Al, Pb, Zn att fällas ut vid den pH sänkning som sker i terrassen (pH mellan 6 – 8). Vid 
pH > 7 är adsorption av bl.a. Pb2+, Cu2+ och Cd2+ som störst, Stumm (1987). På 
motsvarande sätt kommer redoxpotentialen att påverka läckage av bl.a. Fe, SO4

2-. 
Halten av bl.a. Pb, Ni, Cd etc. reduceras genom adsorption. Adsorptionen bestäms av 
jämvikten mellan den mängd av ett ämne som finns löst i vatten och den mängd som 
finns adsorberat på jordpartiklarna. Förhållandet beskrivs bland annat av den sk 
distributionskoefficienten, KD som är dimensionslös. KD för de ovan uppradade ämnena 
ligger mellan ca 5 – 100, bl.a. beroende av pH, organiskt innehåll, lerfraktion och 
lermineral. KD=10 innebär att vid jämvikt är mängden av ett ämne, adsorberat på 
jordmaterial 10 ggr högre än den som finns i lösning.  

Genom att området där vägsträckningen ligger är sulfidjordsområde kommer denna 
bedömning att vara mer komplex. Sulfat och järn kommer under anaeroba förhållanden 
att reduceras och det bildas Fe2+ och S2-, som i sin tur kan bilda FeS, ett under anaeroba 
förhållanden mycket svårlöslig förening. Som helhet kommer genom pH, redox och 
fällningsreaktioner i underbyggnaden att minska mängden lösta ämnen i porvattnet. 

I det konservativa scenariofallet (lakningsförsök i laboratorium) frigörs halter enligt 
Tabell 7. Genom till exempel sorption kommer dessa halter att reduceras minst 5 
gånger, beroende på ämne och underbyggnadens materialsammansättning. Dessutom 
kommer pH och reodxreaktioner att minska halterna som finns lösta i vatten ytterligare. 
Sulfat (SO4

2-) har störst löslighet och kommer att transporteras genom överbyggnaden 
ut till angränsande diken.  

Lättlösliga ämnen

Som det framgår i Figur 3 är lakbarheten av tungmetallerna låg. Dessutom kommer 
fällnings- och redoxreaktioner samt adsorption att minska de lösta mängderna. 

Transporten av S, Ba och Al som är mer lättlösliga och deras spridning är svårare att 
bedöma baserat på tillgängligt underlag och de bedöms därvid tillhöra kritiska ämnen.  

Aluminium (aluminiumhydroxider) är starkt pH beroende och dess benägenhet att 
fastläggas är låg vid höga och låga pH. Aluminium som frigörs som hydroxid vid de 
höga pH-värden som råder i hyttsten och transportas troligen som kolloid. Vid sänkning 
av pH i terrassen, till ca pH 6 – 8, kommer en stor del av Al att fällas ut som Al(OH)3.  

Svavel kommer att transporteras ut ur hyttsstensmaterialet som sulfatjoner. Sulfat kan 
visserligen fällas ut, som bl.a. CaSO4, men dessa salter har en hög löslighet. 
Sulfathalten i vatten styrs av redoxmiljön i vattnet. Vid oxiderande förhållanden är 
svavlets löslighet stor (som bl.a. SO4

2-). Vid reducerande förhållanden kommer sulfat att 
reduceras till sulfid (detta kan ske stegvis). Sulfid (S2-) har mycket låg löslighet och 
fälls ut som bland annat järmsulfat, FeS.  
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Vid vattenmättnad och höga järnhalter i lösning kommer FeS att bildas i dikesbotten. 
Som jämförelse kan nämnas att sulfidjord och gyttjor kan innehålla > 1 % (TS vikt%) 
svavel, tack vare anaerob miljö. FeS kommer sannolikt att sköljas ut i samband med 
nederbörd i små mängder. Bidraget kommer sannolikt inte att kunna skiljas från 
bakgrundshalter med hänvisning till förekomsten av sulfidjord i undergrunden.  

Halten av Ba vid lakförsöken tyder på att den är pH styrd. Halten Ba som följer med det 
perkolerande vattnet kontrolleras till stor del av adsorption. Utbyteskonstanten mellan 
Na+ och Ba2+ är i samma storleksordning som för bland annat Pb och Zn, Apello ett al 
(1993). Fastläggningen av Ba är dock svår att bedöma med det tillgängliga underlaget. 

5.3. Fast fas / partiklar 

Partiklar som frigörs förväntas primärt transporteras med perkolerande vatten genom 
överbyggnaden och till större delen strömma med ytvatten. Med ledning av de små 
flöden som är aktuella förväntas ämnen snart fastläggas på jordpartiklar eller i organiskt 
material i väg eller dikeskanten. 

5.3.1. Effekt -mängder / koncentration 

Avgång av partiklar är begränsad, dels med hänvisning till att den mekaniska 
påkänningen (trafikbelastning) är begränsad i den aktuella tillämpningen och att 
bergkrossmaterialets beständighet mot mekanisk nedbrytning är god. Detta bekräftas av 
genomförda provgrävningar, Ullberg (2003). 

5.4. Strålning 

Dokumentation om eventuell strålning från ingående material saknas i 
underlagsmaterialet. 

5.4.1. Effekt - mängder/koncentration 

Strålning bedöms som marginell. Detta återstår dock att bekräfta genom kompletterande  
provtagning/analys.  

Det är också viktigt att säkerställa eventuella innehåll med bakgrund av en annan 
användning i framtiden. Riktlinjer för viss radioaktiv strålning finns som underlag för 
ställningstagande i den mån sådana påträffas. 

5.5. Övriga transportsätt 

Andra transportsätt som biologiskt upptag bedöms ej förändra transportbilden nämnvärt.  
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6. Analys av transportbilden 

Den ingenjörsmässiga bedömningen av transportbilden baseras på kunskaper om 
omgivningen och användningen. I den har inte eventuella förändringar av 
förutsättningar till följd av till exempel extrem- och olyckslaster, andra källor eller en 
värdering av kritiska parametrar utförts. I detta kapitel identifieras och analyseras, 
ingenjörsmässigt, olika faktorer som kan förväntas påverka en bedömning av ämnen 
som frigörs, det vill säga transportbilden. 

Analysen som sådan kan göras med olika metoder eller olika grad av insats. Med den 
kvalitativa och platsspecifika bedömning som görs förordas här en känslighetsanalys i 
det enskilda fallet. I andra fall till exempel där acceptabla lösningar ska värderas i olika 
miljöer för en generell acceptans är det sannolikt så att en probabilistisk eller 
deterministisk analys är mer lämplig inte minst med bakgrund av att 
informationsmängden kommer att öka drastiskt. Syftet i detta moment är att 
ingenjörsmässigt söka identifiera de parametrar om är kritiska för transportbilden och 
utifrån dem göra en analys.  

Riskmetodiken kan till exempel följa ett urval av de steg som beskrivs av IVL (1992) 
och består av följande steg, definition av systemet, identifikation av riskkällor (orsaker 
och händelser), uppskatta konsekvenser och identifiera skadeförlopp. Vid behov 
fördjupas analysen ytterligare. 

6.1. Definition av systemet  

Beskriver det aktuella objektet, det vill säga en vägkonstruktion uppbyggd av olika 
material som placeras i en viss omgivning, och dess tillhörande transportbild. 

6.1.1. Karaktärisering  

Användning 

Av transportbilden framgår det att det är ämnen i löst fas som har den största 
potentialen att frigöras och transporteras från vägkroppen. Tillgången på vatten som kan 
perkolera materialet styr den potentiella mängd ämnen som kan frigöras.  

Källan, det vill säga de material som nyttjas är givetvis kritisk med avseende på 
potential att ämnen kan frigöras. Vattnets pH styr olika ämnens benägenhet att frigöras. 
Vatten som perkolerar förstärkningslagret kommer att få ett högt pH vilket i sin tur kan 
leda till att förutsättningarna för frigörande av ämnen "nedströms" förändras.  
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Omgivning 

I detta fall utgör till exempel undergrund med sulfidjord ett tydligt exempel på att pH i 
vatten kan komma att förändras från det normala med följd att ämnen kan frigöras. 
Lösta ämnen och partiklar strömmar med vatten och antas primärt bilda ytvatten och i 
mycket liten omfattning bilda grundvatten. För att denna strömningsbild ska förändras 
erfordras en öppnare undergrund eller en förekomst av anomalier i undergrunden. 
Ämnens benägenhet att frigöras eller fastläggas beror mycket av sammansättningen hos 
passerande vatten (pH, redox) samt innehållet av ler och organiskt material i marken. 

Transportbild 

Transportbilden i detta fall karaktäriseras av att den dominerande transporten sker med 
ytvatten. Förutsättningen för utspädning av lättlösliga ämnen baseras på att angränsande 
markytor avvattnas till vägdiken. Sammansättningen hos ytvattnet är inte bestämt. 

Ämnen med god potential att fastläggas som Cd, Pb mm kommer inte att transporteras 
nämnvärt och ger en obetydlig påverkan utanför vägområdet. Å andra sidan 
förekommer flera lättlösliga ämnen i konstruktionen som S och Al som har en stor 
potential att transporteras långt med strömmande vatten. 

6.2. Identifikation av riskkällor (kritiska parametrar) 

De parametrar som är kritiska är primärt tillgång och sammansättning hos perkolerande 
vatten, förutsättningar för vattenströmning i undergrunden, ämnen som frigörs (S, Ba 
och Al) och de som fastläggs (Cd, Pb, Ni mfl). Undergrundens geokemiska egenskaper 
och tillgången på vatten från omgivande markytor som kan späda ut ytvattnet och 
eventuellt innehåll av lättlösliga ämnen är också kritiska faktorer. Till övriga parametrar 
hör extrem- och olyckslaster tillsammans med andra källor. 

6.3. Orsaker och händelser (extrem- och olyckslaster) 

Exempel på extrema belastningsfall som kan uppstå kan vara översvämning, brand eller 
läckage av något slag, skador på anläggningen som en följd av ingrepp av människan,  
driftsskador eller andra "belastningar". 

Här ges olika förslag på situationer som kan förväntas ge nya förutsättningar för 
bedömningen. Där situationen enkelt kan avfärdas som obetydlig sker ingen fördjupad 
bedömning. 
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6.3.1. Vattenströmning 

Yt- och grundvattennivåer 

Översvämning av geokonstruktionen är inte sannolik med hänvisning till objektets läge 
vid havet med begränsade fluktuationer av havsytan med god marginal understigande 
vägens höjdläge > 5 m Björsbyfjärden.  

Höga grundvattennivåer förändrar inte situationen så länge avvattningen fungerar.  

Permeabilitet, genomsläpplighet 

På vägsträckan indikerar inte okulärbesiktningen att det finns några konstruktioner i 
mark eller andra anomalier som skulle kunna förändra flödesbilden. 

Variationer av pH 

Konstruktionen ligger i sin helhet över yt- och grundvattennivåer varför eventuella 
förändringar begränsar sig till gränssnittet mellan överbyggnad och underbyggnad eller 
undergrunden, se andra källor nedan. 

6.3.2. Brännbart 

Materialen kan inte antändas under tillskott av avsevärda energimängder.  

6.3.3. Drift- och underhåll 

Driftsskador, tex schaktning, uppsprickning och ökad trafikbelastning kan ge upphov 
till ändrade förutsättningar. Schaktningsarbeten i geokonstruktionen som utförs utan att 
återställning till ursprunglig utformning kan förändra transportförutsättningar för 
ämnen.  

Deformation och uppsprickning av vägöverytan kan leda till ändrade 
transportörutsättningar för ämnen, speciellt vatten. I det antagande som gjorts, avseende 
vatten som perkolerar överbyggnaden har en mycket konservativ uppskattning utgjort 
underlag. Därvid bedöms ett mindre "uppsprucket" slitlager med sprickor ha beaktats i 
bedömningen.  

6.3.4. Andra belastningar 

Andra belastningar som till exempel en ökad trafikmängd kan ge upphov till ökad 
mekanisk belastning och nötning av material tillsammans med en uppsprickning av 
tätskiktet. I detta fall förväntas inte vägens trafikmängd öka nämnvärt under den 
avsedda tekniska livslängden. 
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6.3.5.  Angränsande verksamheter och olyckor 

I anslutning till området bedrivs lantbruk och trädgårdsodling. Material och ämnen 
förknippade med deras verksamhet påverkar sannolikt sammansättningen av det vatten 
som strömmar i anslutning till objektet. Å andra sidan förväntas ingen strömning av 
vare sig yt- eller grundvatten att passera genom geokonstruktionen. 

Läckage av till exempel vätskor till följd av en olycka med farligt gods skulle kunna ge 
upphov till att basiska eller sura vätskor kan frigöras. I händelse av en olycka kommer 
stor del att transporteras som ytvatten och inte perkolera överbyggnaden. Sträckan är 
inte heller anvisad för transport av farligt gods, Ullberg (2003), vilket sammantaget ger 
en liten risk för att en sådan situation överhuvudtaget skulle inträffa. 

6.3.6. Övriga 

Avgörs från fall till fall. I detta fall har inga kompletterande scenarier identifierats.  

6.4. Andra källor 

Exempel på andra källor som kan påverka bedömningen är angränsande verksamheter. I 
detta fall skulle det vara trädgårdsanläggningen, lantbruket och drift och underhåll av 
fotbollsplanerna tillsammans med påverkan från trafiken.  

Ett annat exempel på andra källor är undergrunden. I detta fall utgörs till exempel 
undergrunden av sulfidjord som kan leda till att pH sänks och metaller och svavel 
frigörs. Konstruktionen med hyttsten ligger över grundvattenytan varför eventuellt surt 
vatten ej förväntas komma i kontakt med hyttstenen. Dessa källor förväntas primärt 
påverka sammansättningen hos det ytvatten som avbördas via vägens diken.  

6.5. Slutlig analys  

Bedömningen som sådan saknar mycket underlagsdata, speciellt avseende materials 
egenskaper, ytvattens sammansättning. Därför erfordras det kompletteringar i 
bedömningsunderlaget innan en regelmässig riskbedömning kan göras. I denna 
fallstudie går vi dock vidare med hjälp av de parametrar vi i vart fall har kännedom om. 
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7. Ställningstagande 

Med transportbilden klar och analyserad med avseende på eventuella risker, andra 
källor och extremsituationer är det sedan aktuellt med ett ställningstagande. I projekt 
MGB är avsikten att det insamlade bedömningsunderlaget som sammanfattats i en 
transportbild och analyserats ska kunna värderas genom att ställas mot relevanta 
bedömningsgrunder för att uppfylla en kravspecifikationen. Kravspecifikationen är 
indelad i två delar en avseende tiden under användning, en avseende tiden efter 
användning.  

7.1. Kravspecifikation - Under användning 

I Tabell 8 sammanfattas den kravspecifikation som föreslagits i projektet, se PM 
Ställningstagande, för tiden under användning. Notera att kravspecifikationen avser 
bedömning av effekten utanför det aktuella väg- eller banområdet.  

Tabell 8: Kravspecifikation med avseende på tiden under användning. 

Under 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

A: Mark, vatten 
och luft 

Tillskott av ämnen ligger 
inom områdets naturliga 
variation 

Tillskott av ämnen ligger 
huvudsakligen inom 
områdets naturliga 
variation, < 100 % 
avvikelse för enstaka 
ämnen 
 

Tillskottet av ämnen är 
betydande,  
> 100 % avvikelse för 
enstaka ämnen 

B: Människors 
hälsa och miljön 
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

Jämförelse mot befintliga 
kriterier 
Kompletterande utredning
 

7.2. Värdering - Under användning 

I de fall där ett område är påverkat av en antropogen källa i den grad att området till 
exempel betraktas som ett förorenat område ska kravspecifikationen ses över då det inte 
är avsikten att tillåta en höjning av påverkan till följd av att omgivningen redan är 
påverkad. Den aktuella tidsrymden ska vara den tekniska livslängden eller motsvara ett 
stationärt strömningstillstånd. Värderingen mot kravspecifikationen sker i delar. Där 
grunder saknas tas specifika grunder fram.  
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7.2.1. A; Bakgrundshalter 

I det första steget sker en värdering med avseende på om ämnen kan påverka element 
utanför väg- eller banområdet. I Tabell 9 sker en sammanställning för de enskilda 
ämnena som värderas i denna fallstudie. Med hänvisning till transportbilden har Al, S 
och möjligen Ba en potential att transporteras utanför vägområdet. Inget underlag finns 
avseende sammansättningen hos ytvatten på platsen varför någon värdering inte låter 
sig göras. Ingen jämförelse kan heller göras med Naturvårdsverket (1999e) där värden 
för de aktuella ämnena saknas. Alltså, för Al, S och Ba bör underlaget fördjupas med 
avseende på bakgrundshalter. 

Tabell 9: Värdering med avseende på tiden för användning 

Ämne Värdering Bedömning 

Cd Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

Cr Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

Cu Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

Ni Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

Pb Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

V Ämnet kommer inte att påverka element utanför 
geokonstruktionen 

Grönt 

Al Ämnet kommer troligen att transporteras som 
kolloid, mängderna förefaller vara små och 
kommer sannolikt vara svåra att hänföra till 
geokonstruktionen 

Underlag saknas för 
bedömning 

S S kommer sannolikt att transporteras som FeS. 
Ämnet är lättlösligt och kan transporteras utanför 
vägområdet.  

Underlag saknas för 
bedömning 

Ba Ämnet förväntas fastläggas snabbt.  Underlag saknas för 
bedömning 

7.2.2. B: Människors hälsa och miljön 

I detta fall ger inte transportbilden underlag för att bedöma de kvarstående ämnena (Al, 
S och Ba) eller dess förekomstform, därvid görs ingen värdering. 
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7.3. Kravspecifikation - Efter användning 

För värdering med avseende på tiden för användning används den föreslagna 
kravspecifikationen för tiden efter användning, se Tabell 10. Värderingen av 
kravspecifikationen föreslås sedan ske för de ingående delarna i väg- eller banområdet. 
De delar som är relevanta framgår av transportbilden. 

Tabell 10: Förslag på kravspecifikation relaterad till tiden efter användning 

Efter 
användning 

Obetydlig effekt Ringa effekt Ej ringa effekt 

C Kvarlämning möjlig utan 
skyddsåtgärder 
 

Kvarlämning erfordrar 
skyddsåtgärder 
 
 

Kvarlämning erfordrar 
omfattande 
skyddsåtgärder.  

D Återbruk utan 
efterbehandling möjlig 

Återbruk erfordrar 
efterbehandling av 
enstaka 
konstruktionsdelar 
 

Återbruk erfordrar  
efterbehandling av flera 
konstruktionsdelar 
och/eller angränsande 
område.  
 

E Deponering kan ske på 
deponi för "inert avfall"  
 

Deponering kan ske på 
deponi för "icke-farligt 
avfall" 

Deponering av enskilda 
konstruktionsdelar på 
deponi för farligt avfall 
erfordras 

7.4. Värdering - Efter användning 

Värderingen baseras på tre frågeställningar, nämligen huruvida lösningen och där 
ingående material kan kvarlämnas utan skyddsåtgärder, om eventuellt återbruk erfordrar 
efterbehandling och hur eventuella material som bortforslas skall deponeras. I 
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Tabell 11 sker en sammanställning. Den värdering som görs nedan är en ansats för att 
vissa hur en värdering skulle kunna göras. Värderingen är kvalitativ till karaktären och 
görs med fokus på de ingående materialen men ska också avse anläggningsdelar som 
kan komma att påverkas av ämnen som frigörs. I samband med en avveckling av 
anläggning sker sedan en kvantitativ värdering, till exempel med hjälp av projekt MGBs 
modell. 
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Tabell 11: Värdering med avseende på tiden efter användning 

Material/kons
truktions-
element 

Värdering Bedömning 

Slitlager Värderas ej - 
Bärlager Troligen kommer materialet att ge upphov till obetydlig 

påverkan men information om materialets sammansättning 
och ursprung saknas. En trolig bedömning kan sammanfattas 
så här: 

• Kvarlämning möjlig utan skyddsåtgärder 
• Återbruk erfordrar ej efterbehandling 
• Materialet kan deponeras på deponi i enklaste 

deponiklass 

Grön 

Förstärknings-
lager 

• Kvarlämning möjlig utan skyddsåtgärder 
    Lättlösliga ämnen kommer till viss del att ha      
    frigjorts under den antagna livslängden. 

• Återbruk erfordrar ej efterbehandling 
• Materialet kan deponeras på deponi för icke farligt 

avfall sannolikt på lägre klass, inert avfall 

Grön 

Underbyggnad Underbyggnaden kan utgöras av sulfidjord till följd av 
terrasseringsarbeten. Sulfidjordens karaktäristika är inte 
bestämd. Fastläggning av många ämnen kommer att ske i det 
ytligare skikten av underbyggnaden, i detta fall terrassen och 
dikens innerslänter. 

• Kvarlämning möjlig utan åtgärder 
• Återbruk erfordrar efterbehandling 
• Materialet kan deponeras på deponi för icke-farligt 

avfall. 

Gul 

Diken Fastläggning kommer att ske av de flesta ämnen. Andra 
källor kommer troligen göra det svårt att påvisa påverkan 
från material i geokonstruktionen. 

• Kvarlämning möjlig 
• Efterbehandling erfordras av material i dikesbotten 
•  Material kan deponeras på deponi för icke farligt 

avfall 

Gul 

7.5. Slutligt ställningstagande 

Före en användning av den studerade lösningen erfordras kompletterande utredningar. 
Dessa innefattar speciellt S, Al och Ba och kompletterande information avseende 
markkemi i området för att kunna ta ställning. 
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Planskis: Öster är uppåt i figuren och norr ligger åt vänster i skissen, Knutsson (2003) 
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Foto : Från högra sidan vid  Liras bollplaner och österut , Knutsson (2003) 

 

Foto 2: Från Östra änden  avs sträckan taget västerut, Knutsson (2003). 

Knutsson (2003): Dokumentation utförd av Sven Knutsson, LTU, 2003. 
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Förutsättningar Nederbörd 600 mm/år
Avdunstning från naturmark 350 mm/år
"Nyttig nederbörd" på naturmark 250 mm/år dvs MAXIMALT MÖJLIG INFILTRATION på naturmark (MMIN))
Vätningsförlust på vägyta 10 % av nederbörden
"Nyttig nederbörd" på vägyta 540 mm/år dvs MAXIMALT MÖJLIG INFILTRATION i vägkropp (MMIV)

Objektet

Objekt - geometri Längd 240 m längdmätning 2/180 - 2/420 Egentligen bara  2/300 -2/420 med hyttsten !!
Bredd totalt - terrass under överbyggnad 12 m 
Bredd lågpermeabel del = tätt slitlager 7 m 
Bredd permeabel del 5 m 
Area - hela objektet 2880 m2
Area - lågpermeabel del av objektet 1680 m2
Area - permeabel del av objektet 1200 m2

Objekt - hydraulik Infiltration / passage genom vägkropp:
K-värde - lågpermeabel del av vägkropp 1,00E-09 m/s Slitlager
Gradient (vertikalt flöde) 1
Infiltration genom denna objektsdel per m2 1,00E-09 m3/s = 8,64E-05 m3/d = 3,15E-02 m3/år = 31,54 mm/år = 12,61 % av MMIV.

K-värde - permeabel del av vägkropp 6,00E-09 m/s Bärlager
Gradient (vertikalt flöde) 1
Infiltration genom denna objektsdel per m2 6,00E-09 m3/s = 5,18E-04 m3/d = 1,89E-01 m3/år = 189,22 mm/år = 75,69 % av MMIV.

Infiltration - lågpermeabel del 1,68E-06 m3/s = 1,45E-01 m3/d = 52,98 m3/år 
Infiltration - permeabel del 7,20E-06 m3/s = 6,22E-01 m3/d = 227,06 m3/år 
Infiltration - hela objektet 8,88E-06 m3/s = 7,67E-01 m3/d = 280,04 m3/år 

Infiltration genom väg i genomsnitt per m2 3,08E-09 m3/s = 2,66E-04 m3/d = 9,72E-02 m3/år = 97,24 mm/år = 38,89 % av MMIV.

Alternativt - Bedömning:
Vattenflöde genom tät del av konstruktionen: 5   % av möjlig infiltration på vägytan (MMIV)
  => ger vertikalt flöde som skulle vara 27,00 mm/år
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Omgivning

Omgivning - hydraulik Jordart Silt/lera
K-värde 1,00E-08 m/s (erfarenhetsmässigt intervall: 1E-9 till 1E-7 m/s)

Vertikalt flöde Gradient (vertikalt flöde) 1 (m/m)
Darcy-hastighet (bruttohast.) 1,00E-08 m/s = 8,64E-04 m/d = 0,3154 m/år = 315,36 mm/år

Horisontellt flöde Gradient (horisontellt flöde - borttransport) 0,02 (m/m)
Darcy-hastighet (bruttohast.) 2,00E-10 m/s = 1,73E-05 m/d = 0,0063 m/år = 6,31 mm/år
Vattenmättad mäktighet 2,00 m
Infiltration sker på en bredd av 12,00 m
Borttransportförmåga sidledes 1,05 mm/år utan diken

Effektiv porositet 0,3333 (kvot)
Netto transporthastighet (vn = K * I /ne) 6,00E-10 m/s = 5,18E-05 m/d = 0,0189 m/år

 Möjlig infiltration i jorden på platsen 6,00 mm/år = 0,006  m3/m2 och år = 2,40 % av MMIN
Jämför ljusblå fält ovan och välj !!

Vattenbalans

"Inflöde" - naturmark Nettonederbörd på naturmark 250 mm/år
"Inflöde" - vägyta Nettonederbörd på vägyta 540 mm/år
Vägkropp Vertikalt genomsnittsflöde genom vägkropp 97,24 mm/år    Kontrollera att detta värde inte är större än på raden ovan !!
Grundvatten - förorenat Möjlig infiltration - till undergrund under väg 6,00 mm/år    Kontrollera att detta värde inte är större än på raden ovan !!
Ytvatten - förorenat Flöde genom vägkropp som blir ytvatten 91,24 mm/år
Ytvatten - rent Avrinning från hårdgjord yta / slitlager 442,76 mm/år    "Rent vatten"
Grundvatten - rent Möjlig infiltration - utanför väg 6,00 mm/år    "Rent vatten"
Ytvatten - rent Möjlig avrinning - utanför väg 244,00 mm/år    "Rent vatten"  
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Utspädning - Krav

Alternativ A
"Lakvatten" Koncentration 855 mg/l
Kravkriterium Maxhalt vid "skyddsobjekt" 100 mg/l
Utspädning Erforderligt - till volym som är 8,55 x ursprunglig 

Alternativ B
"Lakvatten" Relativ koncentration: 1
Kravkriterium Rel. koncentration vid "skyddsobjekt: 0,25
Utspädning Utspädning krävs till volym som är 4 x ursprunglig 

Välj a) eller b) Utspädning krävs till volym som är 10 x ursprunglig 

Utspädning - Grundvatten

Nödvändig utspädning Med ren infiltration (per m2 anl.) från 9,00 m2  

Om grundvattenflödet passerar konstruktion enligt ovan, och flödeslängd under konstruktion är: 240 m (dvs flödet sker längs med objektet)
så måste detta vatten spädas ut med rent vatten från infiltration på en flödeslängd av: 2160,0 m

Om grundvattenflödet passerar en konstruktion enligt ovan, och flödeslängd under konstruktion är: 12 m (dvs flödet sker tvärs objektet)
så måste detta vatten spädas ut med rent vatten från infiltration på en flödeslängd av: 108,0 m

Om grundvattenflödet passerar en lång konstruktion enligt ovan, där vinkeln mellan konstruktionen längsriktning och flödesriktning är: 45 grader
så blir flödessträckan under konstruktionen:  16,97 m
och det infiltrerande vattnet måste spädas ut med rent vatten från infiltration på en flödeslängd av: 152,7 m
vilket bli avståd från väg: 108,0 m

Denna flödeslängd kan finnas såväl uppströms som nedströms från konstruktionen
I  princip får inget skyddsobjekt lokaliseras (eller finnas) närmare konstruktionen än detta avstånd.  
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Utspädning - Ytvatten

Aktuell utspädning Utspädning i vägdike (yt + grv från väg enbart) 5,853   gånger
  => medför haltreduktion till 0,171   x ursprunglig "lakvatten"-halt

Nödvändig utspädning Ytterligare gånger utspädning som krävs 1,709   gånger
  => medför ytterligare haltreduktion 0,585   gånger
Avrinning från antal m2 per meter väg 20,5   ( = breddmeter per m väg)
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Tabeller 

  

 

Tabell 1: Filter för utsortering av material aktuella för en miljögeoteknisk bedömning 

Delsteg Ingenjörsmässigt urval Kriterium Aktuell för en fortsatt 
bedömning? 

GRÖNA MATERIAL 
 

Direkt lämpliga material 
accepteras 

Material kan användas i normala geokonstruktioner oavsett 
omgivning. 
 

Ja 

RÖDA MATERIAL Materialet klassificeras som 
farligt avfall  
 
 
Materialet innehåller oönskade 
ämnen  

Kriterier enligt avfallsförordningen SFS (2001) och 
Bedömningsgrunder för förorenade massor, RVF Utveckling 
(2002) med stöd av KIFS 2001:3, KEMI (2001). 
 
Utgångspunkten är att halterna av naturfrämmande eller nya 
ämnen ska vara nära noll. Kriteriet ska förfinas enligt policy vid 
Vägverket och Banverket.  
 

Nej, bedöms ej 

GULA MATERIAL Påvisad nytta  
 
 
 
Lokalisering och mängd 
 
 
Materialet är kvalitetssäkrat 
 
Hantering vid utförande och 
avveckling beskrivs 

En nytta med materialvalet ska kunna påvisas. Centralt att kunna 
göra jämförelser med alternativa lösningar för att åstadkomma 
likartad funktion. 
 
Materialets lokalisering och mängden som nyttjas ska 
dokumenteras för att undvika okontrollerad spridning av 
materialet. 
Materialet är kvalitetssäkrat enligt gängse praxis 
 
Hantering av materialet vid utförande, kvarlämning, återbruk och 
deponering ska dokumenteras. 
 

Ja, materialet är aktuellt för en fortsatt 
bedömning  
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Tabell 2: Karaktärisering av lösningen map användning, omgivning och transportbild. 

Delsteg Frågeställning Struktur Kommentar 

ANVÄNDNING 
 
 
 

Material ska används och 
möjlighet att ett ämne eller 
substans kan frigöras 
föreligger, vilken är 
användningen? 

Vilken är tillämpningen (geokonstruktionen)? 
Läge, nyttjande, verksamhetsområde, utformning  
Materialegenskaper? 
Tillverkningsprocess, geotekniska egenskaper, niljötekniska 
egenskaper, sammansättning, ämnen och deras möjlighet att 
frigöras.  

Avser geokonstruktionen som helhet dvs 
"lösningen" som helhet och i den 
ingående material 
 
 
 

 
 
 

Ett ämne eller substans kan 
frigöras, vilka är 
förutsättningarna för 
ämnestransport ? 

Hur sker transporten i geokonstruktionen? 
Gasfas, löst fas, fast fas/partiklar, strålning, övriga sätt 
 

Beskriver transportmekanismer i 
geokonstruktionen 

OMGIVNING Vilken är karaktären hos 
omgivningen? 

Vilken är omgivningen? 
Markanvändning och ekologi 
                  Känslighet/skyddsvärde - exponeringssituationer 
Geologi och hydrogeologi 
                  Jordlagerföljd, genomsläpplighet, nederbörd 
Mark- och geokemi 
                   Yt-, grundvatten, jord, berg och sediment 

Beskriver förutsättningar för transport av 
ämnen i omgivningen, dvs vilka är 
mekanismerna för  transport av ämnen 

TRANSPORTBILD 
 

Ban- eller vägkonstruktionen 
placeras i en omgivning, hur 
ser transportbilden ut? 
 

Hur ser transportbilden ut? 
Gasfas, löst fas, fast fas/partiklar, strålning, övriga sätt  
                    Halt, mängd och tidsaspekter  

Sammanställer underlag avseende 
användning och omgivning i en 
transportbild. Fokus ligger på att 
identifiera ämnen som kan frigöras och 
transporteras utanför verksamhets-
området. 

 Vilka är kritiska parametrar för 
den bedömda transportbilden? 

Analys av transportbilden? 
Definition av systemet 
Riskkällor 
Orsaker och händelser 
Andra källor 
Analys - kritiska parametrar 

Används som underlag för att identifiera 
kritiska parametrar 
Val av analysmetod, deterministisk, 
probalistisk, känslighetsanalys etc.. 
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Tabell 3: Ställningstagande med avseende på föreslagen lösning 

Bedömningssteg Frågeställning Struktur Kommentar 

KRAVSPECIFIKATION 
 

Vilka krav ska ställas på 
emissioner från 
geokonstruktionen? 

Kravspecifikation / grön lösning / 
Före användning 
    - 
Under användning 
    Emissioner från i lösningen ingående konstruktionsmaterial  
    ligger inom omgivningens naturliga variation med avseende 
på   
    elementen i mark, vatten och luft 
 
 
Efter användning 
    Kvarlämning: Kan lämnas utan åtgärder 
    Återbruk: Efterbehandling erfordras ej 
    Deponering: Möjlig på lägsta deponiklass 

 
Före användning: 
Beaktas till delar genom de kriterier som 
ställs i filtret map gula material. 
Under användning: 
Avgränsning till "juridiskt" område i plan, 
mångfald av olika "djupsituationer" 
hanteras från fall till fall. 
Efter användning: 
Kriterierna är av kvalitativ karaktär, i 
samband med avveckling får en 
kvantitativ bedömning göras. 

VÄRDERING Vilka kriterier ska värderas mot 
kravspecifikationen? 
 

Under användning 
      A: Bakgrundshalter / jämförvärden 
           Provtagning och analys på plats av kritiska ämnen 
      B: Människors hälsa och miljön 
           Eventuella kompletterande utredningar 
Efter användning 
      C: Kvarlämning 
      D: Efterbehandling  
      E: Deponering 

Värdering av transportbilden sker mot 
den föreslagna kravspecifikationen och 
tillhörande kriterier med avseende under 
och efter användning. 
 
 
 
 

STÄLLNINGSTAGANDE Hur klassificeras den 
föreslagna lösningen? 

Klassificering 
Värdering mot kravspecifikation resulterar i en klassificering i 
grön, gul eller röd lösning.  

Grön = acceptabel lösning 
Gul = lösning förknippad med villkor, t 
ex kontroll och skyddsåtgärder alt andra 
argument 
Röd = ej tillämpbar lösning  

  

 




