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Förord 
Föroreningar kan medföra risker för människors hälsa och vår miljö. I Sverige har vi mil-
jökvalitetsmål som anger inriktningen för miljöarbetet och fokuserar på att minska dessa 
risker. Det finns ett stort antal förorenade områden i landet. Utredningar av vilka risker 
ett förorenat område kan innebära för människors hälsa eller miljön, och hur man vid  
behov kan minska riskerna genom efterbehandling, är en viktig del av miljömålsarbetet. 

Statens geotekniska institut (SGI) har det nationella ansvaret för forskning, teknikut-
veckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden. Syftet är att SGI ska med-
verka till att höja kunskapsnivån och öka saneringstakten så att miljökvalitetsmålen nås. 
Som ett led i detta ingår att förmedla kunskap och ge stöd till branschen. 

Denna vägledning riktar sig till dem som i sin profession beställer, utför eller granskar 
riskvärderingar vid förorenade områden. Riskvärdering är, enligt den terminologi som 
används vid avhjälpande av föroreningsskador, den process som genomförs för att under-
lätta för beslutsfattaren att välja den sammantaget lämpligaste och mest hållbara åtgär-
den för att reducera riskerna vid ett förorenat område. Syftet med vägledningen är att ge 
stöd om hur riskvärderingar bör utföras, dokumenteras och granskas. Målet är att vägled-
ningen ska främja mer enhetliga riskvärderingar och mer hållbara efterbehandlingsåtgär-
der. 

Vägledningen utgör ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 5978, Att välja efter-
behandlingsåtgärd, och ersätter dess kapitel 6 om riskvärdering. 

Vägledningen har utarbetats av Pär-Erik Back (SGI), Helena Andersson (SGU), Åsa Gra-
nath (Naturvårdsverket), Sofie Hermansson (SGI), Björn Johansson (Naturvårdsverket) 
och Kristina Sjödin (SGU och Statens fastighetsverk). En referensgrupp med representan-
ter för beställare, utförare och granskare (tillsynsmyndigheter) har lämnat värdefulla syn-
punkter under arbetets gång. 

Generaldirektör Johan Anderberg har beslutat att ge ut vägledningen, Linköping i sep-
tember 2022. 
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Sammanfattning 
Sverige har under lång tid byggt upp en miljöskuld i form av ett stort antal förorenade 
områden. Efterbehandling av förorenade områden är ett led i arbetet med att betala av 
denna miljöskuld och uppnå miljömålet giftfri miljö. Kostnaderna för efterbehandlings-
åtgärder är höga och åtgärderna kan i sig medföra negativ påverkan på människa och 
miljö. Genom att väga samman positiva och negativa effekter kan olika åtgärdsalternativ 
jämföras, så att det sammantaget lämpligaste och mest hållbara alternativet kan identifie-
ras. Denna process kallas enligt Naturvårdsverkets terminologi för riskvärdering.  

Syftet med den här vägledningen är att ge stöd om hur riskvärderingar bör utföras,  
dokumenteras och granskas, med målet att främja mer enhetliga riskvärderingar och mer 
hållbara efterbehandlingsåtgärder. Vägledningen omfattar alla typer av objekt, både små 
och stora, oavsett hur åtgärderna finansieras eller vem som är ansvarig. Målgruppen är  
beställare, utförare och granskare av riskvärderingar. 

Tre grundläggande principer för riskvärdering genomsyrar vägledningen: hållbarhet,  
enkelhet och tydlighet. Riskvärderingen ska utgå från hållbarhet, i enlighet med den 
svenska miljölagstiftningen, rättspraxis och de svenska miljömålen samt Agenda 2030. 
Med detta som grund föreslås en definition av hållbar efterbehandling. Principen om  
enkelhet innebär att det enklaste angreppssättet som gör det möjligt att fatta ett robust 
beslut bör väljas. Vidare ska riskvärderingen utföras och dokumenteras på ett tydligt sätt 
som stöder granskning, revidering och kommunikation. 

För att genomföra en riskvärdering föreslås en arbetsgång i fem steg. Steg 1 är ett förbere-
delsesteg där förutsättningar, mål och organisation tydliggörs. Vidare granskas befintligt 
underlagsmaterial och en plan för dokumentation och rapportering görs. Även åtgärdsal-
ternativen bör kontrolleras och till hjälp för detta finns hjälpfrågor. I Steg 2 väljs  
angreppssätt för riskvärderingen. Tre grundläggande angreppssätt diskuteras:  
beskrivande, poängbaserad och kvantitativ riskvärdering. Vägledningen förordar att ett 
enkelt angreppssätt används inledningsvis, men att en mer komplicerad metodik väljs om 
det visar sig nödvändigt. Ett viktigt moment är att avgränsa riskvärderingen (tidshorisont 
med mera) och att bestämma vilka kriterier som ska värderas för varje åtgärdsalternativ. 

Om det visar sig att befintligt underlag inte är tillräckligt måste kompletterande informat-
ion tas fram i Steg 3. Därefter utförs värderingarna i Steg 4. Här bör noteras att det kan 
göras flera olika typer av värderingar i en riskvärdering och att vägledningen beskriver de 
viktigaste. Själva värderingsarbetet bör utföras av en grupp och gärna i form av en  
workshop eller liknande. Vägledningen ger flera praktiska råd för värderingsarbetet.  
Arbetsgången avslutas med Steg 5 som innebär att ett beslutsunderlag tas fram.  
Beslutsunderlaget ska besvara de frågor som beslutsfattaren ställt, så att ett välavvägt och 
robust beslut därefter kan fattas. Notera att själva beslutet ligger utanför riskvärderingen. 
Parallellt med de fem stegen ska arbetet dokumenteras, enligt principen om tydlighet. 

Som stöd vid tillämpning av vägledningen finns två exempel som illustrerar arbets-
gången. Det finns även bilagor som hjälp för att välja lämpliga kriterier för värderingarna, 
alternativa riskvärderingsmetoder och verktyg för riskvärdering. 
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Summary 
Sweden has long built up an environmental debt in the form of a large number of contam-
inated sites. Remediation of contaminated sites is part of the work to pay off this environ-
mental debt and to achieve the environmental goal of a non-toxic environment. The costs 
of remedial actions are high and the actions in themselves can have negative impacts. By 
weighing together the positive and negative effects, alternative actions can be compared, 
so that the overall most suitable and sustainable alternative can be identified. This pro-
cess is an important part of a remedial option appraisal (here limited to the evaluation 
phase of the remediation alternatives). The purpose of this guidance is to provide support 
on how this evaluation should be performed, documented, and reviewed, with the aim of 
promoting more uniform evaluations and more sustainable remedial actions. The target 
group is clients, contractors, and regulatory authorities. 

Three basic principles permeate this guidance report: Sustainability, simplicity, and clar-
ity. The remedial option appraisal shall be based on sustainability, in accordance with the 
Swedish environmental legislation, the Swedish environmental goals, and Agenda 2030. 
On this basis, a definition of sustainable remediation is proposed. The principle of sim-
plicity means that the simplest evaluation approach that facilitates a robust decision 
should be chosen. Moreover, the evaluation must be performed and documented in a 
clear manner. 

To carry out the evaluation phase of the remedial option appraisal, a five-step workflow is 
proposed. Step 1 is a preparation step where conditions, goals and organization are clari-
fied. Furthermore, existing supporting material is reviewed and a plan for documentation 
and reporting is made. An important part is to review the remediation alternatives. In 
Step 2, the approach for the evaluation is selected. Three basic approaches are discussed: 
Descriptive, semi-quantitative, and quantitative evaluation. The guidance recommends a 
simple approach to be used initially, but a more advanced methodology can be chosen if 
proven necessary. An important element in this step is to select the criteria that should be 
evaluated for each remediation alternative. 

If it turns out that the existing information is insufficient, supplementary information 
must be collected in Step 3. The valuations are subsequently performed in Step 4. Several 
different types of valuations can be made, and the guidance describes the most important 
ones. The valuation should be carried out by a group and preferably in the form of a work-
shop or similar. The guidance provides several practical tips for valuation work. The 
workflow ends with Step 5, which means that a decision basis is produced. The decision 
basis resulting from this guidance report, should address and answer the specific ques-
tions of the decision maker so that a well-balanced and robust decision can be made. In 
parallel with the five steps, the work must be documented, according to the principle of 
clarity. 

To support the application of this guidance, two examples are provided to illustrate the 
workflow. The guidance report also includes appendices to support the selection of appro-
priate criteria for the valuations, alternative evaluation methods, and calculation tools. 
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Ordlista 
Denna ordlista definierar begrepp i vägledningen. Definitionerna kan även vara till nytta i 
arbetet med förorenade områden i övrigt. Ytterligare definitioner finns, se bland annat 
Naturvårdsverket (2022a). 

Absolut värdering – Värdering av åtgärdsalternativ som görs utan jämförelse med dagens 
situation (nollalternativet). Absolut värdering är relativt enkelt att utföra för mätbara  
kriterier, som kostnader och utsläpp, men svårare för exempelvis sociala kriterier som 
saknar tydliga mätenheter. Se även relativ värdering.  

Acceptabel risk – Den risk, eller risknivå, som samhället bedömer vara acceptabel. 

Aktör – En fysisk eller juridisk person som agerar aktivt i samband med ett förorenat  
område. Begreppet används brett och kan avse till exempel ansvarig verksamhetsutövare, 
fastighetsägare, huvudman eller tillsynsmyndighet. 

Alternativa åtgärdsmetoder – Alla typer av efterbehandlingsåtgärder, utöver schaktsane-
ring följt av deponering, som leder till att de övergripande åtgärdsmålen kan uppnås i ett 
projekt. 

Antropocentrisk – Antropocentrism är en etik där människan står i centrum. Med ett  
antropocentriskt synsätt anses att naturens värde utgörs av dess nytta för människan, det 
vill säga att naturen saknar värde i sig; jämför icke-antropocentrisk. Miljöbalken har  
inslag av både antropocentriska och icke-antropocentriska synsätt. 

Avhjälpande – Med avhjälpande avses enligt 10 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken utred-
ning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en  
allvarlig miljöskada. 

Beskrivande riskvärdering – Riskvärdering där värderingarna uttrycks i löpande text,  
tabeller och matriser. Beskrivande riskvärdering är tillräckligt i många mindre projekt 
och är den enklaste formen av riskvärdering som stöds av den här vägledningen.  
Angreppssättet kallas även kvalitativ riskvärdering. 

Beslutsanalys – Ett formaliserat sätt att analysera handlingsalternativ inför beslut.  
Riskvärdering inför åtgärdsval vid förorenade områden är en form av beslutsanalys. 

Beställare – Den som uppdrar åt någon att utföra något, till exempel en riskvärdering.  
Beställaren är vanligtvis den verksamhetsutövare som är ansvarig för det förorenade  
området, huvudmannen för ett statligt finansierat projekt eller en exploatör av det  
förorenade området. 

BMT – Bästa Möjliga Teknik är ett begrepp som härrör från regleringen i 2 kap. 3 § miljö-
balken. Begreppet omfattar både den använda teknologin i till exempel en industri, men 
också det sätt på vilket industrin konstrueras, byggs, underhålls och avvecklas med mera. 
BMT innebär att en avvägning görs mellan kostnaden för nödvändiga skyddsåtgärder och 
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miljönyttan, se 2 kap. 7 § miljöbalken. BMT ska inte blandas ihop med BAT (Bästa Till-
gängliga Teknik), ett begrepp som används i Industriutsläppsdirektivet1 (IED). 

Delkriterium – Ett delkriterium (eng. sub-criterion) kan tillsammans med andra delkrite-
rier ligga till grund för värderingen av ett kriterium. Kriteriet Effekter på grundvatten kan 
till exempel bestå av delkriterierna Föroreningshalt och Grundvattennivå. Delkriterium 
kallas ibland för indikator. 

Diskontering – Innebär att framtida kostnader eller nyttor omräknas bakåt i tiden (till 
nuläget) med hänsyn till en given räntesats. Med en positiv räntesats kommer kostnader 
och nyttor som uppkommer i framtiden att framstå som lägre än motsvarande som  
uppkommer idag. 

Efterbehandling – Utgör en del av definitionen avhjälpande i 10 kap. miljöbalken. En  
åtgärd som syftar till att eliminera eller minska den nuvarande och framtida påverkan på 
människors hälsa, miljön eller naturresurser från föroreningar i mark, grundvatten,  
sediment, deponier, byggnader och anläggningar. 

Ekosystem – Ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk 
och abiotisk) inom ett område. 

Ekosystemtjänster – Kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande. 

Förorenat område – Ett relativt väl avgränsat område (mark- eller vattenområde,  
byggnader och anläggningar) där en eller flera föroreningar förekommer i halter över 
bakgrundshalter. 

Granskare – Den som granskar en riskvärderingsrapport efter att den upprättats,  
vanligen tillsynsmyndigheten eller finansiären. 

Huvudman – En kommun, en länsstyrelse eller en annan statlig myndighet som ansvarar 
för genomförandet av olika åtgärder i ett statligt finansierat avhjälpandeprojekt. 

Hållbar efterbehandling – Hållbar efterbehandling handlar om hur vi kan åtgärda  
samhällets miljöskuld, genom väl avvägda åtgärder som återställer ekosystemens  
funktioner och skapar en hälsosam och god livsmiljö för människor, allt utan orimliga 
kostnader eller skadliga effekter på miljö och samhälle. 

Hållbarhetsanalys – En strukturerad analys av de aspekter som berör hållbarheten hos en 
åtgärd. Hållbarhetsanalysen är en viktig del av riskvärderingen men även andra analyser 
och bedömningar behövs i en riskvärdering, exempelvis tekniska och juridiska. 

Hållbarhetsdimension – Begreppet hållbarhet uttrycks ofta i form av tre dimensioner: 
den ekologiska, den sociala och den ekonomiska dimensionen. 

Icke-antropocentrisk – Icke-antropocentriska synsätt förekommer i etik där människan 
inte står i centrum. Naturen, eller olika delar av naturen, kan då ha ett värde i sig; jämför 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samord-

nade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
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antropocentrisk. Miljöbalken har inslag av både antropocentriska och icke-antropocent-
riska synsätt. 

Indikator – Se kriterium och delkriterium.  

Intressent – Alla med intresse i den specifika riskvärderingen och dess resultat. Det kan 
vara fastighetsägare, avhjälpandeansvarig, kommunen och många fler. Jämför begreppet 
aktör som har en mer avgränsad innebörd. 

Irreversibel effekt – En effekt som inte kan göras ogjord, det vill säga som är oåterkallelig. 

Kognitiv bias – Ett psykologiskt mönster som leder till att en människas subjektiva bild av 
omvärlden avviker från verkligheten på grund av att händelser och observationer tolkas 
av individen. Genom en strukturerad riskvärdering, där olika aktörer medverkar, kan 
kognitiv bias reduceras. 

Kriterium – Ett kriterium är en parameter som beskriver en effekt, eller en grupp effekter, 
som kan jämföras mellan olika åtgärdsalternativ och som värderas i en analys inför ett  
beslut. I vissa sammanhang kan kriterium likställas med indikator, men det senare  
begreppet används inte i vägledningen. Se även begreppet delkriterium. 

Kvalitativ riskvärdering – Se beskrivande riskvärdering.  

Kvantitativ riskvärdering – Riskvärdering där kriterierna är mätbara eller möjliga att  
beräkna. Inga riskvärderingar vid förorenade områden är helt och hållet kvantitativa  
eftersom åtskilliga kriterier inte är möjliga att kvantifiera, till exempel rättviseaspekter  
eller effekter på kulturmiljön. För flera kriterier saknas dessutom vedertagna beräknings-
metoder. Kvantitativ riskvärdering måste på grund av detta alltid kombineras med annan 
metod. 

Känslighetsanalys – Analys av hur osäkerheten i enskilda indata påverkar slutresultatet, 
det vill säga hur känsligt slutresultatet är för förändringar av enskilda indata.  
Se även osäkerhetsanalys. 

Livscykelanalys – Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under 
hela livscykeln hos en produkt (eller tjänst), från utvinningen av naturresurser till  
omhändertagandet efter det att produkten inte längre används. Då LCA tillämpas vid  
förorenade områden är det normalt själva efterbehandlingsåtgärden som utvärderas. 

Markanvändning – Det ändamål för vilket ett mark- eller vattenområde nyttjas eller  
kommer att nyttjas. 

Maxalternativ – I vissa fall kan det vara lämpligt att utreda ett åtgärdsalternativ som  
definieras som ett maxalternativ. Ett sådant alternativ kan innebära: 
• En så fullständig riskreduktion som möjligt, med realistiska fysiska insatser. 
• Restföroreningen inom området och belastningen från området överskrider inte  

bakgrundsnivåer. 
• Inga inskränkningar finns i den framtida markanvändningen.  

Miljömässigt motiverat – Med hjälp av riskvärderingen avgörs vilken miljövårdsåtgärd 
(efterbehandlingsåtgärd) det är miljömässigt motiverat att genomföra i det enskilda fallet. 
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Grunderna för denna bedömning finns i 10 kap. 4 § miljöbalken. Vad som är miljömässigt 
motiverat är en juridisk fråga, som tar sin utgångspunkt i en naturvetenskaplig bedöm-
ning av riskerna med den aktuella föroreningen, men där även flera andra aspekter vägs 
in. Begreppet miljömässigt motiverat ska alltså inte förväxlas med det naturvetenskapligt 
bedömda behovet av riskminskning, som ges av riskbedömningen. 

Miljöskuld – Begreppet miljöskuld har ur antropocentrisk och ekonomisk synvinkel  
definierats som ”…återställandekostnaden för miljöskador som är tekniskt-ekonomiskt 
återställbara samt storleken av det kapital som erfordras för att betala återkommande  
reparationsinsatser” (SOU 1992:58). I vägledningen används begreppet miljöskuld i en 
mer allmän betydelse där både antropocentriska och icke-antropocentriska aspekter  
ingår. Här åsyftas både den skuld som verksamhetsutövare med flera ansvariga, var och 
en för sig eller tillsammans, har för föroreningar de orsakat och det övergripande 
samhällsansvaret för en giftfri miljö. Se även Avsnitt 2.3. 

Monetarisering – Värdering som uttrycks i en monetär enhet, exempelvis kronor. 

Monte Carlo-simulering – En typ av datorsimulering som används för att studera hur 
osäkerheter i indata till en modell påverkar modelleringsresultaten. Metoden innebär att 
indata hämtas slumpmässigt från statistiska fördelningar och för varje ny uppsättning  
indata görs en modellberäkning. Genom att upprepa detta ett stort antal gånger erhålls en 
uppsättning resultat som tillsammans speglar osäkerheterna. 

Multikriterieanalys – En analys där alternativa beslut utvärderas med hjälp av en  
uppsättning kriterier. I vägledningen används begreppet poängbaserad riskvärdering som  
utgår från multikriterieanalys.  

Mätbara åtgärdsmål – En utveckling av de övergripande åtgärdsmålen till kvantifierbara 
mål för efterbehandlingsåtgärden. Notera att platsspecifika riktvärden inte är detsamma 
som mätbara åtgärdsmål. De mätbara åtgärdsmålen formuleras efter det att efterbehand-
lingsåtgärden bestämts och de utgör underlag för formulering av åtgärdskrav.  
För mer information hänvisas till rapport 5978 (Naturvårdsverket, 2009c). 

Nollalternativ – Det åtgärdsalternativ som speglar en situation då inga åtgärder vidtas för 
att reducera riskerna vid det förorenade området. Nollalternativet är endast ett referens-
alternativ och inte ett valbart alternativ, eftersom det finns ett åtgärdsbehov på platsen. 

Osäkerhetsanalys – Analys av de samlade osäkerheterna i indata och hur de påverkar 
slutresultatet. En osäkerhetsanalys ger en mer fullständig bild av hur osäkerheterna  
påverkar resultatet än en känslighetsanalys eftersom den är mer omfattande. 

Poängbaserad riskvärdering – Riskvärdering där värderingen av kriterier uttrycks i form 
av poäng eller andra grovt graderade skalor (till exempel indelning i klasser) som gör det 
möjligt att utföra vissa beräkningar. Poängbaserad riskvärdering kallas även semi-kvanti-
tativ riskvärdering och bygger på multikriterieanalys. 

Poängsättning – Processen att tilldela kriterier poäng eller andra semi-kvantitativa betyg 
som speglar hur väl ett åtgärdsalternativ presterar. Poängen sätts individuellt för varje  
åtgärdsalternativ (jämför viktning av kriterier som inte påverkas av åtgärdsalternativen). 
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Referensalternativ – Ett åtgärdsalternativ vars syfte är att jämföras med andra alternativ. 
Referensalternativet behöver därmed inte motsvara en åtgärd som är acceptabel eller  
realistisk på den aktuella platsen. De vanligaste referensalternativen är nollalternativet 
och maxalternativet. 

Relativ värdering – Värdering som görs relativt ett referensalternativ, vanligen dagens  
situation (nollalternativet). Relativ värdering är lämpligt för att tydliggöra förbättringar 
respektive försämringar jämfört med dagens situation. Se även absolut värdering. 

Reversibel effekt – En effekt som inte är permanent, det vill säga effekten kan minska  
eller helt försvinna över tid. 

Riskbedömning – Ett förorenat område kan utgöra en risk för människor och miljö, inom 
området eller i dess omgivning. I en riskbedömning uppskattas vilka risker som  
föroreningssituationen innebär, idag och i framtiden, och vilket åtgärdsbehov som finns.  
Riskbedömning är en del av utredningsprocessen som leder fram till val av efterbehand-
lingsåtgärd. 

Riskvärdering – Riskvärdering är den process som genomförs för att underlätta för  
beslutsfattaren att välja den sammantaget lämpligaste och mest hållbara åtgärden för att 
reducera riskerna vid ett enskilt förorenat område. Processen innebär att åtgärdsalterna-
tivens positiva och negativa effekter värderas och jämförs på ett strukturerat sätt, bland  
annat ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Riskvärderingen ger underlag för 
slutligt val av åtgärder. Notera att riskvärdering i denna vägledning avser värderingar vid 
ett enskilt förorenat område, inte avvägningar mellan olika objekt och miljöproblem på 
samhällsnivå. 

Riskvärderingsmatris – En matris som sammanfattar resultaten av gjorda värderingar för 
respektive åtgärdsalternativ. Matrisen innehåller åtgärdsalternativen på en axel och  
utvalda kriterier på den andra axeln. I matrisens celler anges åtgärdsalternativens  
prestanda för respektive kriterium. Matrisen kan vara beskrivande, poängbaserad,  
kvantitativ eller en kombination av dessa. Det generella begreppet för denna typ av matris 
är prestandamatris. 

Scenario – En tänkt kedja av händelser och förhållanden som sträcker sig in i framtiden. 
Vid avhjälpande av föroreningsskador kan scenarier användas för att utvärdera möjliga 
framtida situationer som inte kan förutsägas med säkerhet. En osäker framtid kan på så 
sätt hanteras genom alternativa scenarier. 

Semi-kvantitativ riskvärdering – Se poängbaserad riskvärdering.  

Skyddsobjekt – Det som ska skyddas mot skadliga effekter. Vid förorenade områden kan 
många olika skyddsobjekt förekomma, till exempel människor och miljön i form av 
grundvatten, ekosystem, habitat, populationer och i vissa fall enskilda organismer. Även 
konstruktioner och anläggningar kan vara skyddsobjekt. 

Skälighetsbedömning – Den som ansvarar för ett förorenat område ska i skälig omfatt-
ning utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs på grund av förore-
ningen, se 10 kap. 4 § miljöbalken.  
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Denna inskränkning av ansvaret innebär att tillsynsmyndigheten måste bedöma dels vilka 
åtgärder som är miljömässigt motiverade att kräva, dels i vilken omfattning dessa  
åtgärder är skäliga att kräva av den ansvarige. Denna bedömning kallas för skälighetsbe-
dömningen och består alltså av två delar; miljömässigt motiverad åtgärd och adressatens 
andel. 

Statligt finansierat projekt – Avhjälpandeprojekt där ansvarig enligt 10 kap. miljöbalken 
helt eller delvis saknas och som därför helt eller delvis finansieras av staten. Finansiering 
kan antingen ske via bidrag efter beslut av Naturvårdsverket eller via statsstöd efter  
beslut av länsstyrelse. 

Tidshorisont – Med tidshorisont avses i riskvärderingen den tidsrymd under vilken  
åtgärdsalternativens positiva och negativa effekter ska beaktas. Grunden för valet av  
tidshorisont ska vara miljöbalkens portalparagraf där tidshorisonten anges som 
”nuvarande och kommande generationer”. 

Tillsynsdrivet projekt – Avhjälpandeprojekt som drivs frivilligt, eller efter tillsynsmyndig-
hetens krav, av den som är ansvarig för avhjälpandet enligt 10 kap. miljöbalken. 

Tillsynsmyndighet – Tillsynsmyndigheten (en länsstyrelse, en kommun eller Försvarsin-
spektören för hälsa och miljö när det gäller förorenade områden) utövar tillsyn över  
exempelvis ett förorenat område. Bland dess uppgifter ingår att säkerställa att miljöbal-
kens syfte uppnås och att se till att det förorenade området utreds och undersöks samt vid  
behov också åtgärdas. Därutöver ska tillsynsmyndigheten säkerställa att den ansvarige 
enligt 10 kap. miljöbalken tar sitt ansvar. 

Urvalskriterium – Begreppet användes tidigare i Naturvårdsverkets vägledning för  
riskvärdering. I denna vägledning används i stället begreppen kriterium och delkriterium. 

Utförare – Den som har i uppdrag att genomföra en riskvärdering och dokumentera den i 
en rapport. 

Verksamhetsutövare – Den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för att utreda,  
undersöka och avhjälpa en förorening eller en allvarlig miljöskada. Ansvaret grundar sig 
på att verksamhetsutövaren bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller vidtagit en  
åtgärd, som bidragit till föroreningen eller den allvarliga miljöskadan. Även den som  
genomför en avhjälpandeåtgärd kan vara verksamhetsutövare, då enligt 9 och 11 kap. 
miljöbalken. 

Viktning – Processen att tilldela olika kriterier olika betydelse i en riskvärdering.  
Viktningen kan göras beskrivande i ord eller matematiskt. Den ska spegla hur betydelse-
fullt ett visst kriterium anses vara. I miljödimensionen bör till exempel ett högt skydds-
värde återspeglas i form av en hög vikt och ett lägre skyddsvärde återspeglas genom lägre 
vikt. 

Värderingsnorm – Den norm (princip; rättesnöre; måttstock) som ligger till grund för de 
värderingar som görs. 

Återställning – Åtgärder för att återställa området efter ett avhjälpande av en förorenings-
skada. 
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Åtgärdsalternativ – Potentiella åtgärdslösningar som kan användas för att uppfylla de 
övergripande åtgärdsmålen. Åtgärdsalternativ kan bestå av en enstaka åtgärdsmetod eller 
en kombination av metoder, vilka reducerar riskerna till acceptabla nivåer enligt det  
åtgärdsbehov som konstaterats i riskbedömningen. För att en riskvärdering ska vara  
meningsfull behöver det finnas minst två åtgärdsalternativ som ställs mot varandra,  
förutom referensalternativ. 

Åtgärdsmål – Se övergripande respektive mätbara åtgärdsmål. 

Åtgärdsutredning – En utredning som identifierar och belyser möjliga alternativ för  
avhjälpandeåtgärder vid ett förorenat område. Åtgärdsutredningen ska baseras på de 
övergripande åtgärdsmålen och resultaten från riskbedömningen. Åtgärdsutredningen  
utgör underlag för riskvärderingen. 

Övergripande åtgärdsmål – Mål som övergripande beskriver vad efterbehandlingsåtgär-
den ska uppnå, till exempel vad gäller riskreduktion, skyddsnivåer, nyttjande och hållbar-
het. De övergripande åtgärdsmålen utgör en grund för riskbedömning, åtgärdsutredning 
och riskvärdering. Jämför mätbara åtgärdsmål. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Det har under flera decennier varit känt att Sverige har en miljöskuld i form av ett stort 
antal förorenade områden. Efterbehandling av förorenade områden är ett led i arbetet 
med att betala av denna miljöskuld och uppnå miljömålet giftfri miljö. Kostnaderna för 
efterbehandlingsåtgärder är höga och åtgärderna kan i sig medföra negativ påverkan på 
människa och miljö, till exempel genom utsläpp från maskiner och transportfordon. 
Dessutom kan det finnas kvarstående risker även efter genomförda åtgärder. För att  
identifiera hållbara och väl avvägda efterbehandlingsåtgärder måste både positiva och  
negativa effekter av åtgärderna jämföras och vägas samman, så att det sammantaget bästa 
åtgärdsalternativet kan identifieras. Enligt Naturvårdsverkets terminologi kallas denna 
process riskvärdering. 

Det bör påpekas att begreppet riskvärdering, som det tillämpas vid förorenade områden, 
avviker från hur det används i många andra sammanhang, även inom miljöområdet, se 
exempelvis Räddningsverket (2003). De vanligaste riskbegreppen är alltså inte standardi-
serade mellan olika branscher och därför är det en god idé att alltid definiera de  
riskbegrepp som används, för att undvika missförstånd. 

År 2009 presenterade Naturvårdsverket tre vägledande rapporter för arbetet med  
förorenade områden i Sverige (Naturvårdsverket, 2009a; 2009b; 2009c). I den tredje  
rapporten, Att välja efterbehandlingsåtgärd, ägnades Kapitel 6 åt riskvärdering. Mycket 
har hänt inom detta område sedan dess, både i Sverige och internationellt. År 2017  
publicerades till exempel en internationell standard om Sustainable Remediation (ISO, 
2017) som året därpå upptogs som svensk standard med titeln Hållbar efterbehandling 
(SIS, 2018). Även flera forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts, vilka bidragit 
med både kunskap och erfarenhet om riskvärderingar.  

År 2018 publicerade Naturvårdsverket en utvärdering av de befintliga vägledningarna 
(Naturvårdsverket, 2018). Av utvärderingen framgick bland annat att det finns ett behov 
av fördjupad vägledning om riskvärdering och att det saknas en gemensam metodik för 
att utföra riskvärderingar. Statens geotekniska institut (SGI) besvarar löpande frågor från 
tillsynsmyndigheter som handlar om riskvärdering, bland annat om just lämplig metodik. 
Vidare har SGI, med hjälp av regelbundna enkäter till branschen, identifierat kunskaps-
behov och effektivitetshinder för avhjälpandearbetet (till exempel Vestin et al., 2021).  
Där konstateras att det finns ett stort behov av mer kunskap om riskvärdering. Allt detta 
sammantaget resulterade i att SGI, efter samråd med Naturvårdsverket, beslutade att en 
vägledning om riskvärdering skulle tas fram. 

Syftet med vägledningen är att presentera en metodik för riskvärdering som utgår från 
befintlig standard för hållbar efterbehandling och beaktar den kunskap som finns idag. 
Vägledningen ska kunna tillämpas av branschen för att identifiera det lämpligaste och 
mest hållbara efterbehandlingsalternativet för ett förorenat område. Utgångspunkten är 
de åtgärdsalternativ som formulerats i åtgärdsutredningen. 
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1.2 Målgrupp 

Vägledningens målgrupper är alla som i sin profession arbetar med förorenade områden, 
både beställare, utförare och granskare. Även andra kan ha utbyte av rapporten, men  
innehållet är främst utformat för nämnda målgrupper. 

1.3 När och varför behövs riskvärdering? 

Någon form av riskvärdering görs alltid i projekt där valet står mellan olika efterbehand-
lingsalternativ. Denna vägledning gäller sådana projekt. Det finns dock fall där en formell 
riskvärdering inte behövs, se Figur 1.2. Ett sådant exempel är det akuta skedet efter en 
olycka som resulterat i utsläpp av förorening och då omedelbara åtgärder måste sättas in 
för att stoppa föroreningsspridningen. En annan situation är då det endast finns ett  
realistiskt åtgärdsalternativ, till exempel om mindre mängder föroreningar påträffas  
under grävarbeten som snabbt schaktas bort.  

I de fall valet av åtgärd inte är givet behövs en riskvärdering för att belysa relevanta 
aspekter så att det blir möjligt att avgöra vilket åtgärdsalternativ som är det totalt sett 
lämpligaste och mest hållbara, se Kapitel 2.  

1.4 Hur kan vägledningen användas? 

Vägledningen omfattar steget riskvärdering i avhjälpandesprocessen, se Figur 2.1.  
Riskvärderingsarbetet berör dock även andra delar av processen, allt från övergripande 
åtgärdsmål, undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning till själva beslutsfasen. 
Vägledningen omfattar alla typer av objekt, både små och stora, oavsett hur åtgärderna 
finansieras eller vem som är ansvarig. 

Figur 1.1 illustrerar tre grundläggande principer för riskvärdering: hållbarhet, enkelhet 
och tydlighet. Dessa principer genomsyrar hela vägledningen. Hållbarhet utgör grunden 
för såväl riskvärdering som för vägledningen. En definition av begreppet hållbar  
efterbehandling presenteras i Kapitel 2 och i Kapitel 4 förklaras hur lagstiftning och  
hållbar efterbehandling hänger samman. 
 

 

Figur 1.1  Tre grundläggande principer vid riskvärdering. 
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Principen om enkelhet innebär att riskvärderingen inte ska göras mer komplicerad än 
nödvändigt. Det enklaste angreppssättet som gör det möjligt att fatta ett robust beslut bör 
väljas när en riskvärdering ska utföras (SIS, 2018). Därför förordas ett stegvist arbetssätt, 
där enkla metoder används i tidiga skeden av projekt och mer komplexa metoder i senare 
skeden och bara om det visar sig nödvändigt. Ett exempel på enkelhet gäller monetarise-
ring av hälso- och miljöeffekter, det vill säga att åsätta sådana effekter ett belopp i kronor. 
Sådan monetarisering bör undvikas om det inte är nödvändigt, i syfte att begränsa  
komplexiteten (se även Avsnitt 3.5.2 och Bilaga 2). 

Principen om tydlighet avser både arbetsgång och dokumentation. Genom att följa  
arbetsgången i vägledningen täcker riskvärderingen in de nödvändiga frågorna och det 
blir tydligt att riskvärderingen har genomförts på ett strukturerat och objektivt sätt.  
Tydlig dokumentation är en förutsättning för granskning, revidering och kommunikation. 
Det beslut som fattas baserat på resultatet av riskvärderingen ska grundas på vetenskap-
liga, relevanta och korrekta uppgifter, vilka behöver dokumenteras för att kunna verifie-
ras och granskas. Av samma anledning är det viktigt att dokumentera de antaganden och 
bedömningar som gjorts samt de osäkerheter som identifierats. Det innebär även att de 
metoder och verktyg som använts vid riskvärderingen måste beskrivas, så att både  
beställare och granskare förstår på vilka premisser riskvärderingen är gjord. 

I Kapitel 3 presenteras en generell arbetsgång för riskvärdering som kan tillämpas för 
både små och stora, enkla och komplicerade projekt. Arbetsgången är utformad för dem 
som utför riskvärderingar, för beställare och granskare finns hjälpfrågor som är särskilt 
viktiga för dessa aktörer. Hjälpfrågorna ligger som en avslutande del under respektive 
steg i arbetsgången. Det finns även minimikrav angivna för de olika stegen. Dessa krav 
ska uppfyllas för alla riskvärderingar, oavsett projektets storlek och komplexitet. 

Arbetsgången i Kapitel 3 kan tillämpas på tre olika sätt, beroende på projektets storlek 
och komplexitet samt på hur utföraren väljer att ta sig an riskvärderingen. Dessa  
angreppssätt är beskrivande riskvärdering, poängbaserad riskvärdering och kvantitativ 
riskvärdering. Figur 1.2 ger ledning om vilka avsnitt i vägledningen som är mest relevanta 
för respektive angreppssätt (se även Tabell 3.1 och Tabell 3.2). Vägledningen fokuserar på 
beskrivande och poängbaserad riskvärdering medan kvantitativ riskvärdering behandlas 
mer översiktligt. Råden och kraven som avser beskrivande och poängbaserad riskvärde-
ring gäller dock i tillämpliga delar även vid kvantitativ riskvärdering. 

Kapitel 4 ger fördjupad information om ett antal viktiga frågor vid riskvärdering. Här  
förklaras samhällets ramar för riskvärdering och kopplingen till hållbarhet. Andra frågor 
som besvaras är hur klimateffekter kan hanteras vid riskvärdering, hur alternativa  
åtgärdsmetoder bör hanteras och hur ekosystemtjänster berör riskvärderingen. 

I Kapitel 5 ges exempel på tillämpningar av arbetsgången för riskvärdering. Exemplen 
syftar till att övergripande beskriva hur metodiken kan tillämpas, utan att gå in på  
detaljerade värderingsfrågor. 

I vägledningen finns flera viktiga skrivningar och rekommendationer. Särskilt viktiga  
formuleringar har markerats med fet stil. 
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Figur 1.2  Relevanta avsnitt i Kapitel 3 vid tillämpning av olika angreppssätt för riskvärdering. 
Vägledningen är inte tillämplig i det akuta skedet efter ett utsläpp av förorening eller då det  
endast finns ett realistiskt åtgärdsalternativ. 
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2 Riskvärdering vid val av åtgärd 

2.1 Vad är riskvärdering? 

Riskvärdering vid förorenade områden kan definieras på följande sätt: 

Riskvärdering är… 

…den process som genomförs för att underlätta för beslutsfattaren att 
välja den sammantaget lämpligaste och mest hållbara åtgärden för att 
reducera riskerna vid ett enskilt förorenat område. 

 

Processen innebär att åtgärdsalternativens positiva och negativa effekter värderas och 
jämförs på ett strukturerat sätt, bland annat ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. 
De avvägningar och värderingar som görs dokumenteras genom processen på ett transpa-
rent sätt. Riskvärderingen är därmed en form av beslutsanalys. Den omfattar dock inte 
beslutet om vilken efterbehandlingsåtgärd som slutligen ska genomföras; se Avsnitt 3.6. 

Arbetet med riskvärderingen utförs på uppdrag av en beställare och bör genomföras i  
dialog med beställare, tillsynsmyndighet och andra berörda. Riskvärderingen utgår från 
de övergripande åtgärdsmålen, resultat från utförda undersökningar och utredningar, 
miljö- och hälsoriskbedömningen samt åtgärdsutredningen; se Figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1  Illustration av avhjälpandeprocessen enligt Naturvårdsverket. Planeringen för hållbara 
efterbehandlingsåtgärder bör starta tidigt, helst redan då övergripande åtgärdsmål formuleras. 

I riskvärderingen vägs resultaten från de tidigare stegen i avhjälpandeprocessen samman 
och kompletteras med ytterligare information, med målet att identifiera det totalt sett 
lämpligaste och mest hållbara åtgärdsalternativet som ett stöd inför beslut.  
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Riskvärderingen görs utifrån platsspecifika förutsättningar och utifrån rådande eller  
planerad markanvändning. Resultatet ska bli ett skriftligt beslutsunderlag som är trans-
parent och som kan användas för att fatta väl avvägda och robusta beslut om efterbehand-
lingsåtgärder. 

När riskvärderingen är klar och beslut om åtgärd har tagits ska mätbara åtgärdsmål tas 
fram. De mätbara åtgärdsmålen ska vara relevanta för det aktuella objektet och den valda 
åtgärdslösningen. För mer information om mätbara åtgärdsmål hänvisas till rapport 5978 
(Naturvårdsverket, 2009c). 

2.2 Hållbarhet som grund och mål för riskvärdering 

I denna vägledning rekommenderas ett synsätt som utgår från hållbarhet, i överensstäm-
melse med den värderingsnorm (se ordlistan) som ligger till grund för den svenska  
miljölagstiftningen, rättspraxis, de svenska miljömålen samt Agenda 2030. Värderings-
normen är viktig vid riskvärdering eftersom den lägger grunden för de värderingar som 
görs, vilket påverkar om ett åtgärdsalternativ framstår som lämpligt eller mindre  
lämpligt. Riskvärderingar vid förorenade områden har historiskt varit orienterade mot 
ekologi, andra gånger har fokus legat på teknik, samhällsekonomi, juridik och så vidare. 
Ibland har pragmatiska angreppssätt tillämpats och i mindre lyckade fall har riskvärde-
ringen grundats på intuition. Ett av målen med denna vägledning är att betona hållbarhet 
som värderingsnorm vid riskvärdering; se Avsnitt 2.3 och 4.1. 

Efterbehandlingsåtgärder är inte nödvändigtvis hållbara i sig, vilket gör att illa planerade 
projekt kan ge negativa effekter (SuRF-UK, 2020a). För att identifiera hållbara åtgärder 
måste därför riskvärderingen baseras på hållbarhet. Omfattning, ambitionsnivå och  
angreppssätt för att utvärdera åtgärders hållbarhet kan däremot variera beroende på  
projektets storlek, komplexitet, projektskede och andra projektspecifika aspekter.  
Riskvärderingen bör dock alltid utgå från principerna om hållbarhet, enkelhet och  
tydlighet; se Avsnitt 1.3. 

Riskvärdering handlar i stor uträckning om värderingar. Det är dock inte det enda steget i 
avhjälpandeprocessen som innehåller värderingar. Värderingsfrågorna är viktiga redan 
när de övergripande åtgärdsmålen formuleras. Även riskbedömningen innehåller  
värderingar men det finns en viktig skillnad jämfört med riskvärderingen. Vid riskbedöm-
ning är flera värderingar inbyggda i riskbedömningsmetodiken, genom vedertagna  
utgångspunkter och metoder som används, till exempel de lågrisknivåer som samhället  
accepterar (se acceptabel risk i ordlistan), säkerhetsfaktorer som ligger till grund för  
toxikologiska referensvärden och långtidsperspektivet som bedömningarna ska omfatta. 
Värderingar som avser den aktuella platsen bör däremot hållas utanför riskbedömningen, 
i möjligaste mån. Så är inte fallet vid riskvärdering. Där ska i stället platsspecifika  
värderingsfrågor lyftas och brytas mot varandra, med målet att det totalt sett lämpligaste 
och mest hållbara åtgärdsalternativet ska kunna identifieras. 
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2.3 Hållbar efterbehandling 

 Vad är hållbar efterbehandling? 

Ovan sägs att målet för riskvärderingen är ett beslutsunderlag för att kunna välja det 
lämpligaste och mest hållbara åtgärdsalternativet. Vad menas då med hållbarhet och  
hållbar efterbehandling?  

Hållbarhet brukar delas in i tre dimensioner:  

• ekologisk,  

• social och 

• ekonomisk hållbarhet.  

Utifrån dessa dimensioner och den juridiska grunden (Avsnitt 4.1) kan hållbarhet vid  
efterbehandling av förorenade områden definieras på följande sätt: 

Principen om hållbarhet 

Hållbar efterbehandling handlar om hur vi kan åtgärda samhällets miljöskuld, 
genom väl avvägda åtgärder som återställer ekosystemens funktioner och 
skapar en hälsosam och god livsmiljö för människor, allt utan orimliga  
kostnader eller skadliga effekter på miljö och samhälle. 

 
 
Denna definition utgår från samhällsperspektivet och speglar den värderingsnorm som 
miljöbalken med tillhörande praxis bygger på. Utgångspunkten är att människans  
tidigare verksamheter skapat en miljöskuld i form av förorenade områden. Detta är en 
viktig skillnad jämfört med infrastrukturprojekt eller projekt där en naturresurs ska  
exploateras för att skapa nytta för samhället. Vid förorenade områden har samhället  
redan tidigare fått en nytta av den verksamhet som bedrivits, men med bieffekten att en 
miljöskuld har uppkommit. Avhjälpandearbetet i stort syftar till att betala av samhällets 
miljöskuld, men i det enskilda projektet kan det vara förorenaren som får bekosta  
åtgärderna enligt principen om att förorenaren betalar, se 2 kap. 8 § miljöbalken. 

Utgångspunkten i den ekologiska hållbarhetsdimensionen är att naturen är skyddsvärd, 
både för sin egen skull och på grund av naturresurserna. I den ekologiska dimensionen 
ligger fokus på återställning av fungerande ekosystem, snarare än skydd av enskilda  
organismer. Det är populationerna och deras livsmiljö som står i centrum. 

Människors hälsa är central i den sociala hållbarhetsdimensionen, men även andra  
sociala och kulturella aspekter måste beaktas för att säkerställa en god livsmiljö för  
människor. För både den ekologiska och den sociala dimensionen gäller att tidsperspekti-
vet ska vara långsiktigt. Det baseras på att miljöbalken syftar till att främja en hållbar  
utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. 
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I den ekonomiska dimensionen ligger fokus på att kostnaden inte ska bli orimligt hög i  
relation till den miljövinst som kan uppnås med efterbehandlingsåtgärden;  
se Avsnitt 4.1.5. Det är kostsamt att åtgärda förorenade områden och därför måste höga 
kostnader många gånger accepteras, så länge de inte är orimligt höga i förhållande till 
riskreduktionen. 

 Att reducera miljö- och hälsoriskerna är viktigast 

Det är i de flesta fall rimligt att den ekologiska och den sociala hållbarhetsdimensionen 
vardera väger tyngre än den ekonomiska dimensionen. Utgångspunkten är nämligen  
alltid att en tillräcklig reducering av miljö- och hälsoriskerna ska uppnås. Detta baseras 
på lagstiftarens och samhällets syn på efterbehandlingsbehovet, miljömålet giftfri miljö 
och resonemanget om en miljöskuld som ska betalas av. En låg riskreduktion kan alltså 
inte nödvändigtvis kompenseras genom en i övrigt stor samhällsekonomisk nytta.  
Däremot är det rimligt att en åtgärd som leder till större samhällsekonomisk nytta är 
bättre än en åtgärd som leder till mindre samhällsekonomisk nytta, allt annat lika. 

Efterbehandlingsåtgärder ger även upphov till negativa effekter i form av utsläpp,  
störningar, förbrukning av naturresurser med mera. Vid hållbar efterbehandling ska  
sådana effekter balanseras av de positiva effekterna och de negativa effekterna bör  
minimeras. Tydligt irreversibla negativa effekter bör undvikas, både på naturen, klimatet 
och samhället i övrigt. Det är viktigt att både positiva och negativa effekter av åtgärderna 
lyfts fram i riskvärderingen, så att hållbara åtgärder kan identifieras, exempelvis  
alternativa åtgärder till schaktsaneringar; se Avsnitt 4.2. 

 Dimensionerna är en tankemodell till din hjälp 

Uppdelningen av begreppet hållbarhet i tre dimensioner är en tankemodell till hjälp för 
att identifiera och värdera viktiga hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsdimensionerna får inte 
tolkas alltför snävt. Den ekologiska dimensionen kan exempelvis omfatta andra effekter 
än rent ekologiska, till exempel produktion av avfall och förbrukning av naturresurser.  
På motsvarande sätt bör den sociala dimensionen betraktas med ett brett perspektiv,  
så att även kulturella aspekter, rättvisefrågor och andra etiska frågor omfattas.  
Detsamma gäller den ekonomiska dimensionen, som förutom rena kostnader och nyttor 
även måste beakta juridiska ansvarsfrågor och principen om att förorenaren betalar.  
De tre dimensionerna ska inte ses som separata delar utan som en helhet. Genom att  
beakta samtliga tre hållbarhetsdimensioner ges förutsättning att uppnå hållbara åtgärder. 

Hållbar efterbehandling innebär att en hållbarhetsanalys (se ordlistan) är en betydelsefull 
del av riskvärderingen, se Back et al. (2022). I vissa fall måste hållbarhetsanalysen  
kompletteras med andra typer av bedömningar som inte direkt avser hållbarhet, exempel-
vis teknisk funktion eller juridiska aspekter, för att riskvärderingen ska ge ett komplett 
beslutsunderlag. De allra flesta frågor som berörs i en riskvärdering inbegrips dock i  
begreppet hållbarhet. 

Notera att det genom en hållbarhetsanalys inte kan avgöras om ett visst åtgärdsalternativ 
är hållbart eller inte. Analysen kan endast svara på om alternativet är mer eller mindre 
hållbart i jämförelse med andra alternativ. Det är alltså åtgärdsalternativens relativa håll-
barhet som utvärderas i riskvärderingen, vilket är viktigt att komma ihåg.  
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Det innebär i sin tur att det är viktigt att de mest hållbara åtgärdsalternativen tagits med i 
riskvärderingen. Riskvärderingen ställer därför höga krav på att en lämplig uppsättning 
åtgärdsalternativ har identifierats i åtgärdsutredningen. Därför bör en riskvärdering  
inledas med en kontroll av åtgärdsutredningen och åtgärdsalternativen; se Avsnitt 3.2. 
Det är alltså mindre lämpligt att förutsätta att föreslagna åtgärdsalternativ alltid är de 
mest hållbara. 

2.4 Roller och ansvar 

 Beställare, utförare och granskare 

Vägledningen har tre målgrupper: beställare, utförare och granskare. 

Beställare är den som uppdrar åt någon (utföraren) att genomföra en riskvärdering.  
Beställaren kan till exempel vara en verksamhetsutövare som ansvarar för att sanera ett 
förorenat område, en kommun, Sveriges geologiska undersökning (SGU) som agerar  
huvudman vid statligt finansierad efterbehandling eller en exploatör som behöver sanera 
ett område inför byggnation. 

Beställaren ansvarar för att hållbara efterbehandlingsåtgärder vidtas och att miljöbalkens 
krav efterlevs samt att de nödvändiga besluten fattas för att uppnå detta, exempelvis  
beslut om övergripande åtgärdsmål, val av åtgärdsalternativ och att en riskvärdering ska 
genomföras. För att kunna fatta välgrundade beslut tar beställaren ofta hjälp av ett  
expertstöd, till exempel en konsult, vilken i denna vägledning kallas för utföraren. 

Utföraren anlitas av beställaren för att genomföra riskvärderingen och måste ha lämplig 
kompetens och erfarenhet för uppgiften. Utförarens roll i riskvärderingsarbetet kan vara 
att föreslå vilka personer som ska delta i riskvärderingsprocessen, hur processen ska se ut 
och hur resultatet av riskvärderingen ska dokumenteras och presenteras. Med utförarens 
hjälp fattar sedan beställaren de formella besluten, beslut som med fördel först förankras 
hos granskaren. 

Granskarens uppgift är att kontrollera att riskvärderingen håller sådan kvalitet, vad gäller 
metodval, genomförande och slutresultat, att den kan ligga till grund för beställarens val 
av efterbehandlingsåtgärd och att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i miljöbalken.  
Om inte, behöver granskaren genom råd och information hjälpa beställaren att ta fram ett 
bättre underlag, så att denna kan fatta ett mer välgrundat beslut. Med granskare avses i 
detta sammanhang framför allt tillsynsmyndigheten över det förorenade området, det vill 
säga kommunen, länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Även andra 
kan dock ha en granskande roll, till exempel Naturvårdsverket eller länsstyrelsen vid  
statligt finansierad efterbehandling, eller mark- och miljödomstol vid sanering i vatten-
område som kräver tillstånd för vattenverksamhet. 

Utöver de tre målgrupperna är även andra berörda av riskvärderingen. Det kan till  
exempel vara närboende, fastighetsägare eller intresseföreningar, vilka kallas intressen-
ter. Deras roll är också viktig i riskvärderingsprocessen, bland annat för att få en så bred  
förankring som möjligt av vald åtgärd. Intressenterna är dock inte målgrupp för den här 
vägledningen. 
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 Tillsynsmyndighetens roll 

Avhjälpandeprojekt kan delas in i tre olika typer beroende på hur de finansieras: 

1. Tillsynsdrivna projekt finansieras helt av den eller de som är ansvariga enligt 10 kap. 
miljöbalken. Exploateringsprojekt utgör en del av denna grupp. 

2. Statligt finansierade projekt finansieras helt eller delvis av staten på grund av att 
ansvarig enligt 10 kap. miljöbalken helt eller delvis saknas. 

3. Projekt med begränsat ansvar är en blandning av ovanstående. De finansieras delvis 
med medel från ansvarig och delvis via staten. 

Tillsynsmyndighetens involvering i riskvärderingen varierar mellan dessa tre typer av 
projekt. Utgångspunkten är att tillsynsmyndigheten ska se till att en riskvärdering  
genomförs och därefter granska så att resultatet håller tillräckligt god kvalitet, till  
exempel att det allmänna miljöintresset beaktats i tillräcklig utsträckning och att alla  
relevanta aspekter har belysts. Det är en fördel om tillsynsmyndigheten är delaktig i  
riskvärderingsarbetet eftersom den ofta har värdefull kunskap som bör komma till uttryck 
i riskvärderingen. I vilken omfattning tillsynsmyndigheten är delaktig kan däremot  
variera. Det är tillsynsmyndigheten själv som bedömer vilken grad av delaktighet som är 
lämplig i ett specifikt projekt med hänsyn till sitt tillsynsuppdrag. 

I de tillsynsdrivna projekten är tillsynsmyndighetens roll att kräva av den ansvarige att en 
riskvärdering utförs, om denne inte gör det frivilligt. Tillsynsmyndigheten granskar  
riskvärderingen när den har upprättats och begär kompletteringar om det behövs.  
Via råd och information kan tillsynsmyndigheten hjälpa den ansvarige i arbetet med  
riskvärderingen, men tillsynsmyndigheten behöver samtidigt värna sin objektivitet och  
opartiskhet.  

I statligt finansierade projekt och projekt med begränsat ansvar är tillsynsmyndighetens 
roll mer komplex. En god dialog behövs mellan de olika aktörerna, så att riskvärderingen 
och valet av åtgärd slutligen kan accepteras av samtliga inblandade. 
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3 Arbetsgång vid riskvärdering 
Planeringen av riskvärderingsarbetet bör komma in tidigt i avhjälpandeprocessen.  
Detta för att främja hållbara åtgärdslösningar och för att säkra ett bra underlagsmaterial 
till riskvärderingen genom hela processen. I denna vägledning presenteras en stegvis  
arbetsgång för riskvärdering. Det bör dock påpekas att riskvärdering inte är en linjär  
process, utan en process som kan kräva omtag av föregående steg; se Figur 3.1. Det är 
alltså många gånger lämpligt att backa till tidigare steg i avhjälpandeprocessen, för att 
komplettera riskbedömning eller åtgärdsutredning, innan riskvärderingen återupptas.  
För att riskvärderingen ska bli bra ställs höga krav på föregående steg i processen,  
framför allt på övergripande åtgärdsmål, riskbedömning och åtgärdsutredning. 

3.1 Övergripande metodik 

Vägledningen riktar sig till alla som beställer, utför eller granskar en riskvärdering.  
Syftet är att dessa grupper ska använda den i sitt arbete och målet är ett bra underlag  
för beslut om åtgärd. För detta presenteras en övergripande metodik i fem steg, kallad  
arbetsgång. Arbetsgången beskriver för utföraren hur en riskvärdering bör göras; se Figur 
3.1. I varje steg beskrivs även aspekter som är viktiga för beställare och granskare.  

 

 

Figur 3.1  Arbetsgång för riskvärdering vid förorenade områden. De uppåtriktade pilarna indikerar 
möjligheten att backa till tidigare steg, både i riskvärderingen och i avhjälpandeprocessen, för att 
göra efterbehandlingsåtgärderna mer hållbara. 
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Stegen i arbetsgången är ordnade i den tidsföljd som de lämpligen genomförs, men vissa 
steg kan utföras parallellt. För att ett steg ska kunna genomföras krävs att tillräcklig  
information finns från föregående steg. I varje steg finns möjlighet att backa tillbaka till 
något av de föregående stegen på grund av brister i underlaget eller om frågor uppkom-
mer som kräver ett omtag. Figur 3.1 ska därför inte betraktas som en arbetsgång som 
måste följas nitiskt i alla projekt. 

Arbetsgången i Figur 3.1 är utformad för att kunna användas i både enkla och mer kom-
plicerade riskvärderingar; se även Figur 1.2. Ramarna för riskvärderingen sätts i Steg 1 
och 2 medan själva värderingarna görs i Steg 4. De olika stegen omfattar i sig flera  
arbetsmoment som måste utföras. Nedan beskrivs de olika stegen kortfattat. Fördjupade  
beskrivningar finns i efterföljande avsnitt. 

Steg 1 – Förberedelser 

Efter det att riskvärderingen initierats påbörjas förberedelserna. Här ingår att beskriva 
riskvärderingens förutsättningar, tydliggöra de mål som ska uppnås, sätta samman den 
organisation som ska utföra riskvärderingen, sammanställa befintlig information och 
kontrollera underlaget från föregående steg i avhjälpandeprocessen. En viktig del är att 
kontrollera och vid behov justera de åtgärdsalternativ som ska utvärderas i riskvärde-
ringen.  

Steg 2 – Metodval 

I nästa steg bestäms hur riskvärderingen ska genomföras, det vill säga vilken metod som 
ska användas. Metoderna kan vara allt från beskrivande värdering i text till kvantitativa 
metoder som livscykelanalys med mera. De metoder som väljs måste utformas och anpas-
sas till det aktuella projektet. En viktig del är att bestämma vilka hållbarhetskriterier som 
ska användas, hur värderingen av åtgärdsalternativ ska göras och så vidare. 

Steg 3 – Komplettering av underlag 

Detta steg innebär att luckor i underlagsmaterialet identifieras och att kompletterande  
information samlas in. Det kan röra sig om detaljerad information om de olika åtgärdsal-
ternativens hållbarhet ur ekologisk, social eller ekonomisk synvinkel och som saknas i  
underlaget från riskbedömning och åtgärdsutredning. Hur omfattande detta steg blir  
beror på hur hållbarhetsaspekter har hanterats i föregående steg i avhjälpandeprocessen 
och hur komplexa frågeställningarna är i den aktuella riskvärderingen. 

Steg 4 – Värdering 

I detta steg utförs själva värderingen av åtgärdsalternativen, framför allt ur hållbarhets-
synpunkt men ibland även ur andra synvinklar som är viktiga i ett avhjälpandeprojekt 
(projektfrågor, juridiska frågor etcetera). Vid värderingen tillämpas den metodik som  
utformats i Steg 2. Värderingssteget ska alltid avslutas med någon form av känslighets- 
eller osäkerhetsanalys. 

Steg 5 – Beslutsunderlag 

I riskvärderingens avslutande steg sammanställs resultaten och förordat åtgärdsalternativ 
presenteras i ett beslutsunderlag som kommuniceras med berörda parter. 
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Dokumentation och granskning 

Parallellt med att ovanstående fem steg genomförs ska arbetet dokumenteras och grans-
kas. En tydlig dokumentation krävs för att resultatet ska kunna kommuniceras på ett bra 
sätt, för att möjliggöra granskning och för att riskvärderingen inte ska bli beroende av  
enskilda individers minnesbilder. Granskningen kan omfatta både interngranskning och 
externgranskning med förankring hos bland annat tillsynsmyndigheten. 

3.2 Steg 1 – Förberedelser 

 Planering 

Det är viktigt att planeringen av riskvärderingen kommer in tidigt i avhjälpandeprocessen 
för det förorenade området, så att hållbarhetsfrågor blir en integrerad del av arbetet.  
Det gör det möjligt att redan i början av processen, långt före riskvärderingen, förbereda 
för att ta fram den information som behövs. Planeringen berör flera moment i avhjälpan-
deprocessen, främst övergripande åtgärdsmål, undersökningar, riskbedömning och  
åtgärdsutredning. För att stödja hållbar efterbehandling bör den tidiga planeringen  
omfatta flera moment: 

• Övergripande åtgärdsmål måste formuleras så att olämpliga åtgärdsalternativ tidigt 
kan sorteras bort. Målen behöver också vara så tydliga att de kan omsättas i kriterier 
som kan värderas i riskvärderingen. Se även Avsnitt 3.2.3. 

• Undersökningarna måste omfatta sådan information som behövs för att utvärdera  
åtgärdsalternativen ur hållbarhetssynpunkt, inte enbart föroreningshalter. Det kan 
gälla fysikaliska eller kemiska parametrar som är betydelsefulla för en viss åtgärds-
teknik, men även naturvärden, kulturvärden och andra sociala aspekter som kräver 
insamling av data. 

• Riskbedömningen måste beskriva behovet av riskreduktion och hur de övergripande 
åtgärdsmålen kan uppnås. Se även Avsnitt 3.2.5. 

• Åtgärdsutredningen måste ge tillräcklig information om åtgärdsalternativens positiva 
och negativa effekter, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. De åtgärdsalternativ som 
föreslås gå vidare till riskvärderingen måste som minst uppnå de övergripande  
åtgärdsmålen. Förväntad riskreduktion ska redovisas för dessa åtgärdsalternativ.  
Se även Avsnitt 3.2.5 och 3.2.6. 

Då riskvärderingen initierats startar förberedelsearbetet som omfattar följande moment: 

• Förutsättningar 
• Åtgärdsmål 
• Organisation 
• Underlag 
• Åtgärdsalternativ 
• Dokumentation, granskning och rapportering 

Momenten behöver inte nödvändigtvis utföras i denna ordningsföljd. Omfattningen på 
respektive moment måste anpassas till projektets storlek och komplexitet. 
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 Förutsättningar 

De förutsättningar som gäller för riskvärderingen måste tydliggöras. Som hjälp kan bland 
annat följande frågor ställas: 

a. Vilket beslutsskede avser riskvärderingen? 
b. Hur ser projektets ramar ut? 
c. Finns det olika scenarier över framtiden som bör beaktas? 
d. Finns det särskilda möjligheter eller begränsningar, på platsen eller i projektet? 

Dessa frågor diskuteras nedan. 

a. Vilket beslutsskede avser riskvärderingen? 

Riskvärderingen kan komma in i två olika beslutsskeden: 

A. Skede markplanering 
B. Skede åtgärdsval 

Markplaneringsskedet kan vara aktuellt i bland annat tidiga faser av exploateringsprojekt 
där efterbehandlingsåtgärden utgör en del i ett större sammanhang. I skede A har  
markanvändningen ännu inte lagts fast, vilket gör det möjligt att anpassa markanvänd-
ningen efter föroreningssituationen på platsen. Det kan göras genom exempelvis  
placering av industriytor, områden för handel, bostäder, parker och annat. I skede A kan 
alltså ett eller flera av åtgärdsalternativen omfatta alternativa markanvändningar.  
De övergripande åtgärdsmålen måste då passa för alla markanvändningar som utvärderas 
i riskvärderingen. 

Skede B (åtgärdsval) är betydligt vanligare än skede A. I skede B är markanvändningen 
redan given. Beslutet handlar i stället om vilken åtgärd som är lämpligast, givet den  
bestämda markanvändningen. 

Ur hållbarhetssynpunkt finns mest att vinna om riskvärderingen kommer in redan i 
markplaneringsskedet (skede A). Då finns möjlighet att ta hänsyn till föroreningssitua-
tionen i markplaneringen och på så sätt optimera insatserna. Eftersom åtgärdsalternati-
ven omfattar olika markanvändningar kommer riskvärderingen att avse två skilda  
problemställningar: (1) efterbehandlingsåtgärdens effekter och (2) effekter av själva  
markanvändningen. En hållbarhetsanalys där båda dessa effekter värderas kan ge ett  
resultat som skiljer sig kraftigt från en analys av enbart åtgärden. Det kan visa sig att det 
är själva markanvändningen som styr riskvärderingens resultat, inte efterbehandlingsåt-
gärden. Om det är åtgärden i sig som ska värderas rekommenderas därför att inte  
använda åtgärdsalternativ med skilda markanvändningar; se Avsnitt 3.2.6. En lösning 
kan vara att utföra separata riskvärderingar för respektive markanvändning, se även  
avsnittet om scenarier nedan. 

b. Hur ser projektets ramar ut? 

Projektets ramar måste beskrivas, bland annat vilka åtgärder som ska betraktas som  
efterbehandlingsåtgärder. Ingår exempelvis vattenreningen i det kommunala vattenver-
ket som en del av efterbehandlingsåtgärden? Är höjning av markytan som görs av  
byggnadstekniska skäl en del av efterbehandlingsåtgärden? Är dräneringen som görs för 
att tillgängliggöra området en del av efterbehandlingsåtgärden?  
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Liknande platsspecifika frågor kan behöva ställas för att identifiera projektets ramar.  
Grundprincipen bör vara att alla åtgärder som vidtas och som påverkar risken för  
människa eller miljö (ur föroreningssynpunkt) ska betraktas som en del av efterbehand-
lingsåtgärden, även om syftet är ett annat. Det innebär att även åtgärder som inte direkt 
syftar till att påverka föroreningen ska betraktas som en del av efterbehandlingen, om  
åtgärden leder till en förändrad riskbild. Orsaken till detta är att otydligheter annars  
uppkommer, exempelvis oklarheter vad som är nollalternativ, riskreduktion med mera. 

På motsvarande sätt måste projektets geografiska avgränsning beskrivas. Föroreningar 
sprids över fastighetsgränser, både under och ovan mark, och det måste tydligt framgå 
vilken förorening som riskvärderingen ska hantera samt vad som eventuellt inte omfattas. 
Detta gäller även på djupet. Se även Avsnitt 3.3.1 för andra gränser. 

c. Finns det olika scenarier för framtiden? 

Det är inte ovanligt att det finns oklarheter om vad som kommer att hända på platsen i 
framtiden. Ett exempel är osäkerheter om den framtida markanvändningen, särskilt i de 
fall inga beslut ännu har fattats om hur marken kommer att nyttjas efter saneringsåtgär-
den. Åtgärdsalternativen kommer att leda till effekter som kan skilja sig åt beroende på 
hur framtiden utvecklar sig och därför kan osäkerheter om framtiden få stor inverkan på 
riskvärderingen. Ett sätt att hantera sådana osäkerheter är att formulera scenarier som 
beskriver alternativa händelseförlopp på platsen (se scenario i ordlistan). Alternativa  
scenarier kan även användas för andra osäkerheter, till exempel eventuella infrastruktur-
projekt i närområdet som kan påverka efterbehandlingsåtgärdens effekter på lång sikt  
eller osäkerheter beträffande klimatförändringens påverkan. För mer om klimateffekter, 
se Avsnitt 4.3. 

Ett exempel på en situation där det kan vara lämpligt att använda alternativa scenarier är 
då en efterbehandling genomförs men det är oklart om marken i framtiden kommer att 
användas som grönområde eller för bostäder. Två alternativa scenarier kan då formuleras 
och de kommer att leda till vissa skillnader mellan åtgärdsalternativens effekter. Skillna-
derna kan förväntas bli störst i den sociala hållbarhetsdimensionen (se kriterierna i  
Bilaga 1) men vissa skillnader kan även bli aktuella i de övriga dimensionerna. 

I praktiken medför alternativa scenarier att riskvärderingen behöver utföras flera gånger, 
en gång för varje scenario. Om samma åtgärdsalternativ framstår som lämpligast i båda 
scenarierna talar det för ett robust beslut, i annat fall finns en osäkerhet som måste han-
teras. Det kan innebära att det krävs en bättre prognos över framtiden eller att de olika 
åtgärdsalternativen behöver revideras. 

Att arbeta med olika scenarier kan vara ett effektivt sätt att hantera stora osäkerheter, 
men det medför också ett merarbete. Därför bör antalet scenarier hållas nere och de bör 
väljas med omsorg. 
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d. Finns det särskilda möjligheter eller begränsningar? 

Särskilda möjligheter eller begränsningar bör beskrivas. Sådana kan framgå av de över-
gripande åtgärdsmålen eller i åtgärdsutredningen. Det kan röra sig om plats- eller  
projektspecifika förhållanden som gör att åtgärdernas miljöpåverkan kan begränsas,  
till exempel särskilt lämpliga förhållanden för in situ-åtgärder.  
Andra exempel är då jordarten på platsen är särskilt lämplig för en viss åtgärdsteknik  
eller då läget är särskilt gynnsamt ur transportsynpunkt.  

På motsvarande sätt kan det finnas begränsningar som påverkar riskvärderingen,  
exempelvis särskilda förhållanden i omgivningen (skolor, lekplatser, känsliga vattendrag 
med mera), juridiska begränsningar etcetera. Vidare bör beskrivas vilka grupper i  
samhället som förväntas påverkas av efterbehandlingsåtgärderna, inte minst om det finns 
särskilt känsliga grupper i omgivningen. 

Ibland når inte all relevant information om begränsningar fram till riskvärderingsgrup-
pen. Det kan leda till att tidigare okända begränsningar presenteras för riskvärderings-
gruppen i ett sent skede, vilket naturligtvis är olyckligt. Det kan innebära att det blir  
nödvändigt att backa i processen, så att delar av riskvärderingen eller åtgärdsutredningen 
kan göras om eller kompletteras. För att undvika detta är det viktigt att beställaren är  
tydlig med vilka begränsningar som finns. 

 Åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmålen ska ligga till grund för riskvärderingen. Dessa mål har ofta 
formulerats i ett tidigt skede av projektet och bör därför kontrolleras då projektet går in i 
riskvärderingsfasen. Både beställaren och utföraren av riskvärderingen kan behöva  
kontrollera åtgärdsmålen, eventuellt tillsammans med tillsynsmyndigheten: Är målen 
fortfarande relevanta eller har förhållandena ändrats sedan de formulerades? Omfattar 
målen alla relevanta skyddsobjekt? Är målen tillräckligt preciserade? Har hållbarhetsa-
spekter inkluderats i lämplig omfattning? Har målen formulerats på ett sätt som inte  
utesluter alternativa åtgärder enligt Avsnitt 4.2? 

Det förekommer att de övergripande åtgärdsmålen är så pass lågt satta att de uppfylls 
även om ingen eller en bristfällig åtgärd genomförs. Om de övergripande åtgärdsmålen 
bedöms vara otillräckliga kan de behöva revideras innan riskvärderingsarbetet  
fortskrider. Det kan i sin tur medföra att även riskbedömningen och åtgärdsutredningen 
behöver ses över. 

Notera att om riskvärderingen utförs i skede åtgärdsval (Avsnitt 3.2.2) kan de  
övergripande åtgärdsmålen formuleras mer specifikt än i skede markplanering.  
I skede markplanering måste de övergripande åtgärdsmålen vara mer övergripande, för 
att täcka in de olika markanvändningarna. 

Det är viktigt att de övergripande åtgärdsmålen är oberoende av åtgärdsalternativen. 
Samma mål måste gälla för samtliga alternativ (Avsnitt 3.2.6), i annat fall kan det bli 
svårt, eller omöjligt, att jämföra åtgärdsalternativen ur hållbarhetssynpunkt. 
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I vissa projekt kan det vara befogat att sätta upp mål för projektet som är mer specifika än 
de övergripande åtgärdsmålen. Det kan göras i form av en målbild som beskriver vad  
projektet ska uppnå, bland annat ur hållbarhetssynpunkt (förbrukning av naturresurser, 
utsläpp av växthusgaser, återvinning, bevarande eller förstärkning av naturvärden,  
bevarande av kulturmiljöer, närmiljö, lokalsamhälle med mera; se även Bilaga 1).  

Detta bör göras i ett tidigt skede i avhjälpandeprocessen och syftet är att styra  
inriktningen på hela projektet. Målbilden kan exempelvis användas i åtgärdsutredningen 
för att sålla fram lämpliga åtgärdsalternativ och i riskvärderingen för att lyfta fram  
hållbarhetsfrågorna. En tydlig målbild utgör även en grund för kommunikation med olika 
intressenter, inte minst allmänheten. På så sätt blir det enklare att förstå varför vissa  
åtgärder är lämpligare än andra. 

 Organisation 

För att lyckas med en riskvärdering krävs att personerna bakom den har rätt kompetens 
och är insatta i projektet samt att beställaren arbetar aktivt för att skapa engagemang i 
frågorna. I vissa projekt är det lämpligt att en projektgrupp tar huvudansvaret för riskvär-
deringen, i andra projekt är det bättre att formera en särskild riskvärderingsgrupp.  
Det är viktigt att riskvärderingen inte utförs av en enskild individ, eftersom det kan leda 
till obalans i värderingarna. Dessutom behärskar en person sällan eller aldrig hela det  
spektrum av frågor som berörs i en riskvärdering.  

Riskvärderingsgruppen bör sättas samman med utgångspunkt från behovet av olika  
kompetenser, vilket varierar mellan olika projekt. Det är beställaren som bestämmer  
riskvärderingsgruppens sammansättning, lämpligen i dialog med utföraren och  
tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att gruppen inte får en alltför homogen sammansätt-
ning, både med avseende på kompetensinriktning, ålder och kön. Detta är särskilt viktigt 
för den sociala hållbarhetsdimensionen som kan kräva olika infallsvinklar. Flera frågor 
kan även kräva expertkompetens som kan behöva handlas upp. Gruppens sammansätt-
ning kan variera över tid beroende på vilken fråga som behandlas. En väl sammansatt 
riskvärderingsgrupp ger goda möjligheter till en riskvärdering av bra kvalitet. Gruppens 
storlek måste anpassas till det aktuella projektets storlek och komplexitet. 

Arbetet kan läggas upp på olika sätt. Ett angreppssätt är att utföraren samlar in  
synpunkter och värderingar från olika intressenter som därefter sammanställs och  
diskuteras i en mindre grupp. Ett annat sätt är att samla de viktigaste intressenterna till 
en eller flera gruppdiskussioner, där olika kompentenser kommer till tals. Då finns goda 
förutsättningar för en bra kvalitet.  

Det är viktigt att de intressenter som påverkas av efterbehandlingsåtgärderna identifieras. 
I komplexa projekt bör en plan läggas upp som beskriver hur och när de olika intressen-
terna ska involveras samt hur dialog och kommunikation ska ske. 

  



Statens geotekniska institut            SGI Vägledning 7 
  1.1-1702-0107 

34 (105) 

Exempel på aktörer och intressenter som på olika sätt kan vara delaktiga i riskvärderings-
arbetet är: 

• beställaren av riskvärderingen (inklusive kommunal eller statlig huvudman), 
• exploatör, 
• konsulter, 
• politiker och tjänstemän, 
• experter, 
• intresseorganisationer, 
• fastighetsägare, 
• boende, 
• berörda företag. 

Även tillsynsmyndigheten kan välja att vara delaktig; se Avsnitt 2.4.2. Entreprenörer  
ingår normalt inte i själva riskvärderingsgruppen, men kan anlitas som experter i vissa  
frågor. Allmänheten ingår inte heller i riskvärderingsgruppen, men bör ges möjlighet att 
följa projektet, åtminstone större projekt. Det är en fördel om allmänheten får möjlighet 
att lämna synpunkter i tidiga skeden. I sådana fall krävs tydlighet om vilken roll allmän-
heten har och att möjligheterna att påverka är begränsade. Allmänhetens möjlighet att 
vara delaktig är viktig ur ett demokratiperspektiv, men även för förankring av vissa  
arbetsmoment som kan vara störande. I större exploateringsprojekt kan allmänhetens 
delaktighet även ses som en informationskanal. 

Riskvärderingen ska dokumenteras och det kan vara lämpligt att utse en sekreterare som 
dokumenterar viktiga diskussioner och möten. I organisationen ska även ingå en eller 
flera granskare av riskvärderingen. I de fall riskvärderingsgruppen är liten blir granska-
rens roll extra viktig; se även Avsnitt 3.7. 

 Underlag 

Insamling av underlag 

Material från tidigare steg i avhjälpandeprocessen ska sammanställas och göras tillgäng-
ligt för riskvärderingsgruppen. Det är beställaren som ansvarar för att befintligt material 
görs tillgängligt, medan utföraren måste säkerställa att tillräckligt underlag finns.  
Underlaget ska som minst omfatta dokumentation av riskbedömning och åtgärdsutred-
ning, men även annat material kan behövas. Utan underlag kan en riskvärdering inte  
göras.  

Det insamlade underlagsmaterialet ska kontrolleras för att säkerställa att uppgifterna är 
korrekta och relevanta. Många projekt löper under lång tid och förändringar kan ske i 
både planer, förutsättningar, kunskapsläge och synsätt. Om nedanstående kontroller  
nyligen gjorts i åtgärdsutredningen finns inte samma behov och momenten kan då  
hoppas över. 

Kontroll av åtgärdsutredning 

Åtgärdsutredningen ska innehålla en sammanställning av acceptabla åtgärdsalternativ,  
se Naturvårdsverket (2009c). De åtgärdsalternativ som föreslagits bör ha bedömts med  
avseende på lämpliga utvärderingskriterier, exempelvis uppfyllande av övergripande  
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åtgärdsmål, tekniska prestanda, projektspecifika förutsättningar, hållbarhet, beständighet 
(bland annat mot klimateffekter; se Avsnitt 4.3) med mera. Vilka utvärderingskriterier 
som använts bör kontrolleras. En bedömning bör göras av om underlaget från åtgärdsut-
redningen är tillräckligt och om de luckor som finns kan fyllas under riskvärderingsar-
betet (Steg 3). Om så inte är fallet kan åtgärdsutredningen behöva kompletteras. 

Kontroll av riskbedömning 

Riskbedömningen ska innehålla en beskrivning av behovet av riskreduktion på kort och 
lång sikt. Även effekten av ett förändra klimat ska ha beaktats; se Avsnitt 4.3. Däremot 
ger riskbedömningen generellt inte svar på vilka risker som kvarstår efter att ett specifikt 
åtgärdsalternativ genomförts. Detta eftersom åtgärdsalternativen normalt inte har  
formulerats när riskbedömningen görs. Därför bör riskbedömningen ha kompletterats i  
åtgärdsutredningen då åtgärdsalternativen utretts. Om det fortfarande finns kunskaps-
luckor eller osäkerheter som kan påverka riskvärderingen kan riskbedömningen behöva 
kompletteras ytterligare.  

Sammanfattningar 

I projekt där underlagsmaterialet är omfattande kan det vara svårt att överblicka för  
riskvärderingsgruppen. Tidigare utredningar kan då lämpligen sammanfattas för att  
resultaten ska kunna tolkas korrekt av riskvärderingsgruppen. 

 Åtgärdsalternativ 

Vilka åtgärdsalternativ som tas med i riskvärderingen har stor betydelse för bedömningen 
av hållbarheten. Åtgärdernas hållbarhet kan nämligen endast bedömas för de åtgärdsal-
ternativ som finns med i riskvärderingen. Relevanta åtgärdsalternativ bör redan ha tagits 
fram i en åtgärdsutredning, men en kontroll av dem bör ändå göras. Det är särskilt viktigt 
om det gått lång tid mellan åtgärdsutredningen och riskvärderingen eller om olika organi-
sationer utför de två momenten. Följande frågor ska besvaras vid kontrollen: 

Finns det ett tydligt nollalternativ? 

En riskvärdering ska alltid omfatta ett nollalternativ, alltså dagens situation utan  
riskreducerande åtgärder. Nollalternativet är ett referensalternativ, inte ett realistiskt  
åtgärdsalternativ. Syftet med nollalternativet är att det ska vara en referenspunkt som 
speglar den risk som ska reduceras enligt genomförd riskbedömning. 

Nollalternativet ska inte omfatta några åtgärder, varken administrativa (exempelvis  
odlingsrekommendationer) eller fysiska (till exempel instängsling). I de fall sådana  
åtgärder är relevanta kan ett minimialternativ formuleras. Ett sådant minimialternativ  
ersätter dock inte nollalternativet. Orsaken till att nollalternativet inte ska omfatta några 
åtgärder alls är att referenspunkten då flyttas jämfört med riskbedömningen, vilket kan 
skapa problem vid värderingarna. 

Finns det ytterligare referensalternativ? 

Ett referensalternativ definieras som ett alternativ som är med i riskvärderingen för  
jämförelse, inte nödvändigtvis som ett realistiskt åtgärdsalternativ. Det bör tydligt anges 
vilka alternativ som är referensalternativ.  
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Nollalternativet är alltid ett referensalternativ, men i vissa projekt finns behov av ytterli-
gare referensalternativ i form av ett maxalternativ. Med maxalternativ avses en åtgärd 
som leder till en så fullständig riskreduktion som möjligt, att restförorening och belast-
ning inte överskrider bakgrundsnivåer samt att inga inskränkningar finns i den framtida 
markanvändningen efter åtgärd. 

Är åtgärdsalternativen tekniskt genomförbara? 

De åtgärdsalternativ som utvärderas i riskvärderingen måste vara tekniskt genomförbara. 
Om det råder osäkerheter om detta bör åtgärdsutredningen kompletteras med exempelvis 
pilottester. Därefter kan riskvärderingsarbetet fortsätta. Vissa osäkerheter bör dock  
accepteras, för att inte i onödan diskvalificera ny teknik. 

Är åtgärdsalternativen juridiskt godtagbara? 

Det kan i vissa situationer formuleras åtgärdsalternativ som inte är juridiskt godtagbara. 
Ett exempel är alternativ som innebär deponering av organiskt avfall, eftersom det inte är 
tillåtet att deponera sådant avfall2. Om sådana alternativ förekommer måste de sorteras 
bort, alternativt justeras (exempelvis kompletteras med behandling av avfallet). 

Är åtgärdsalternativen tillräckligt många? 

För att riskvärderingen ska vara meningsfull måste det finnas minst två åtgärdsalternativ 
utöver referensalternativen. Det innebär att en riskvärdering åtminstone ska omfatta tre 
alternativ: ett nollalternativ och två realistiska åtgärdsalternativ. 

Motsvarande kontroll bör även göras för att säkerställa att antalet åtgärdsalternativ inte 
är för stort. Många olika alternativ ökar arbetsbördan och gör det svårt att få en överblick 
och att kommunicera resultatet på ett tydligt sätt.  

Uppfyller åtgärdsalternativen de övergripande åtgärdsmålen? 

Samtliga åtgärdsalternativ måste uppfylla de övergripande åtgärdsmålen (förutom  
referensalternativen). Alternativ som inte uppfyller åtgärdsmålen ska sorteras bort;  
se även nedan. I de fall åtgärdsmålen är otydliga kan de behöva uppdateras; se Avsnitt 
3.2.3. 

Är åtgärdsalternativen potentiellt acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt? 

Uppenbart oacceptabla åtgärdsalternativ ska inte utvärderas i en riskvärdering, förutom 
rena referensalternativ. Internationella erfarenheter har visat att det är olämpligt att 
blanda oacceptabla och acceptabla åtgärdsalternativ när hållbarheten ska bedömas; se 
ISO (2017). Orsaken är att de förhållandevis enkla riskvärderingsmetoder3 som normalt 
används kan leda till att oacceptabla alternativ framstår som mest hållbara. Det beror på 
att negativa egenskaper kan kompenseras av positiva, trots att de negativa egenskaperna 
inte är acceptabla ur hållbarhetssynpunkt.  

  

 
2 8 § förordning (2001:512) om deponering av avfall. 
3 Vanligen linjär additiv multikriterieanalys (DCLG, 2009). 
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Åtgärder med en ambitionsnivå som uppenbart är för låg ska därför sorteras bort. Det är 
slutligen tillsynsmyndigheten som avgör var denna nivå ligger (i sista hand domstolarna 
vid en överprövning av tillsynsmyndighetens beslut). I statligt finansierade projekt är det 
dock staten, genom Naturvårdsverket respektive länsstyrelsen, som slutligen bestämmer 
ambitionsnivån. 

Leder åtgärdsalternativen till samma markanvändning efter genomförd åtgärd? 

Om svaret på denna fråga är nej innebär det att riskvärderingen även omfattar en viss 
grad av markplanering; se Avsnitt 3.2.2. Det innebär att riskvärderingen även omfattar 
hållbarheten hos olika markanvändningar, inte enbart själva efterbehandlingsåtgärden. 
Av denna anledning bör åtgärdsalternativ som leder till olika markanvändning helst  
undvikas, om det är möjligt. Om sådana alternativ ändå utvärderas måste resultaten  
tolkas med försiktighet och man måste vara vaksam på om skillnaden i hållbarhet mellan 
olika alternativ beror på själva åtgärderna eller skillnader till följd av olika markanvänd-
ningar. En annan lösning kan vara att definiera olika scenarier och utföra en  
riskvärdering för varje scenario; se Avsnitt 3.2.2. 

Ger åtgärdsalternativen tillräcklig spännvidd över möjliga åtgärder? 

Om spännvidden är liten, det vill säga om åtgärdsalternativen liknar varandra, kan  
åtgärdsutredningen behöva kompletteras med ytterligare alternativ.  
Alltför likartade åtgärdsalternativ kan vara ett tecken på att alla tekniska lösningar inte 
har utretts tillräckligt i åtgärdsutredningen. 

Är åtgärdsalternativen valbara eller villkorade? 

Det förekommer att åtgärdsalternativ formuleras så att de är beroende av yttre omstän-
digheter. Ett exempel är alternativ med villkoret att TOC-halten4 i jorden måste ligga 
inom ett visst intervall eller att tredje part utför en viss handling. Sådana åtgärdsalterna-
tiv är olämpliga eftersom det är oklart om alternativen verkligen kan genomföras. Detta 
tyder på att det saknas nödvändig information i projektet. En lösning kan vara att börja 
med en enkel riskvärdering och arbeta stegvis, allteftersom mer information samlas in. 

Det är dock viktigt att åtgärdsalternativ inte sorteras bort alltför lättvindigt. Det är i  
riskvärderingen som åtgärdsalternativens totala prestanda synliggörs och därför är det 
olämpligt att före riskvärderingen sortera bort potentiellt lämpliga alternativ. 

Notera att samtliga åtgärdsalternativ måste rymmas under samma övergripande åtgärds-
mål. Det är inte möjligt att jämföra åtgärdsalternativ som strävar mot olika övergripande 
åtgärdsmål (ISO, 2017). Om det finns två alternativa övergripande åtgärdsmål måste där-
för två riskvärderingar utföras (två olika scenarier). 

 Dokumentation, granskning och rapportering 

Redan vid planering av riskvärderingen bör bestämmas hur riskvärderingsarbetet ska  
dokumenteras, granskas och rapporteras. Detta beskrivs närmare i Avsnitt 3.6 och  
Avsnitt 3.7. En plan för granskning av riskvärderingen måste finnas, oavsett projektets 
storlek. 

 
4 Totalt organiskt kol, det vill säga halten organiskt material i jorden. 
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Steg 1 Förberedelser – Hjälp för beställare 

• Beställaren ansvarar för att en lämplig organisation sätts samman och att det finns 
nödvändig kompetens i de frågor som riskvärderingen ska omfatta. 

• Beställaren ansvarar för att befintligt underlagsmaterial görs tillgängligt. 

• Beställaren måste tydligt ange om det finns särskilda begränsningar för vilka åtgärder 
som kan utföras, med tillhörande motiveringar. Sådana begränsningar kan exempelvis 
avse åtgärder som kräver tillståndsprövning eller åtgärder som kräver omfattande 
övervakning under lång tid. 

• Om tillsynsmyndigheten har initierat riskvärderingen behöver beställaren säkerställa 
att riskvärderingen kommer att uppfylla tillsynsmyndighetens krav. Det kan göras  
genom jämförelse mot föreläggandet där en riskvärdering krävts eller genom dialog 
med tillsynsmyndigheten.  

Steg 1 Förberedelser – Hjälp för granskare 

• Är förutsättningarna tydligt beskrivna, inklusive möjligheter och begränsningar? 

• Är de övergripande åtgärdsmålen tillräckliga som grund för riskvärderingen? 

• Är åtgärdsalternativen lämpliga? Se frågorna i Avsnitt 3.2.6. Det är särskilt viktigt att 
kontrollera om det finns åtgärdsalternativ som inte är juridiskt godtagbara. 

• Finns det åtgärdsalternativ som har sorterats bort alltför lättvindigt, exempelvis på 
grund av höga kostnader, ny teknik eller annat? 

• Om åtgärdsalternativen är bristfälliga kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att  
åtgärdsutredningen kompletteras innan riskvärderingen påbörjas. 

• Om det finns ett behov bör tillsynsmyndigheten begära in en plan för hur riskvärde-
ringen är tänkt att utföras. 

Steg 1 Förberedelser – Minimikrav 

• De övergripande åtgärdsmålen måste vara relevanta, aktuella och tillräckliga, så att 
lagkrav och önskemål i projektet uppfylls. 

• Samtliga åtgärdsalternativ ska vara potentiellt acceptabla enligt lag, förutom rena 
referensalternativ. 

• Minst tre åtgärdsalternativ ska finnas: nollalternativet och ytterligare två alternativ 
som ställs mot varandra. 

• Det måste finnas en plan för hur riskvärderingen ska dokumenteras, rapporteras och 
granskas. 
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3.3 Steg 2 – Metodval 

I Steg 2 utformas en metod för hur riskvärderingen ska göras. Följande moment ingår: 

• Avgränsning av riskvärderingen 
• Val av angreppssätt 
• Val av kriterier och andra anpassningar 

Hur riskvärderingen avgränsas påverkar riskvärderingens upplägg. Även valet av  
angreppssätt är grundläggande och styr hur riskvärderingen ska utföras. Det valda  
angreppssättet måste därefter anpassas till de platsspecifika förutsättningarna. 

I vissa projekt kan ett fjärde moment behöva läggas till: 

• Kompletterande analys 

Det avser projekt där andra värderingar än åtgärdernas hållbarhet behöver göras,  
exempelvis tekniska eller juridiska överväganden. 

 Avgränsning av riskvärderingen 

Riskvärderingen kan behöva avgränsas på flera sätt. Det kan gälla själva problemställ-
ningen, tidshorisonter, geografiska gränser eller så kallade livscykelgränser.  
Problemställningens avgränsning diskuteras i Avsnitt 3.2.2. Nedan beskrivs övriga  
avgränsningar. 

Tidshorisonter 

Åtgärdsalternativ leder till olika effekter över tid, både under åtgärdens genomförande, på 
kort sikt efter genomförd åtgärd och på lång sikt. Hur tidsaspekten ska hanteras måste 
därför bestämmas. Lämpliga tidshorisonter vid riskvärdering är: 

• Åtgärdsfasen; från nuläget fram till att åtgärden är genomförd. 
• Kort sikt; från åtgärdens slutförande till några år eller decennier framåt i tiden. 
• Lång sikt; flera decennier till flera sekel framåt i tiden. 

Rent praktiskt kan dessa tidshorisonter beaktas på olika sätt. En möjlighet är att göra en 
samlad värdering för alla tidshorisonter. Det innebär dock en otydlighet. En annan  
möjlighet är att göra separata värderingar för varje tidshorisont, vilket ger en tydlighet. 
Nackdelen är att riskvärderingen då blir omfattande. Det gäller därför att hitta en balans 
mellan principen om tydlighet och principen om enkelhet. En tredje möjlighet är att slå 
ihop två av tidshorisonterna, vilket kan vara en rimlig kompromiss. 

En annan fråga gäller hur effekterna under åtgärdsfasen ska avgränsas. Ska exempelvis 
både temporära (reversibla) och permanenta (irreversibla) effekter beaktas?  
Vissa kortvariga och reversibla effekter kan behöva beaktas, till exempel bullerstörningar,  
medan andra antagligen kan bortses ifrån, exempelvis negativ påverkan på gräsytor  
under saneringsarbetena. 

Åtgärdernas effekter på lång sikt måste alltid beaktas vid riskvärdering. Grunden för detta 
är miljöbalkens generationsperspektiv. En exakt tidsgräns för långtidshorisonten är 
omöjlig att ange, men i de fall det finns en detaljplan kan denna ge en viss ledning.  
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De verksamheter och den markanvändning som tillåts genom detaljplanen ska kunna  
förekomma utan risk även för kommande generationer. I de fall det saknas en detaljplan, 
men markanvändningen har varit densamma under lång tid, kan man normalt anta att 
marken även i fortsättningen kommer att användas på samma sätt.  
Här måste en bedömning göras av hur beständig markanvändningen är över tid, vilket 
kan vara svårt. På orter eller i områden där det sker stora förändringar i samhället kan  
valet av tidshorisont vara extra betydelsefullt. I de fall osäkerheterna om framtiden är 
stora kan alternativa scenarier vara ett sätt att hantera osäkerheterna; se Avsnitt 3.2.2. 

En av de utförligaste analyserna av långtidsperspektivet inom miljöområdet presenteras i 
SOU 2004:67 ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004”. Där beskrivs idén om  
avtagande ansvar över tid och rättvisa mellan generationerna. I utredningen konstateras 
att våra skyldigheter är stora mot de generationer som kommer närmast, men mer  
begränsade mot senare generationer. Författaren finner en brytpunkt cirka 150 år framåt 
i tiden som innebär att vi har ett starkt moraliskt ansvar för att de 5-6 kommande  
generationerna kan uppnå en likvärdig livskvalitet som oss – den starka rättviseprinci-
pen. Ytterligare en brytpunkt placeras 300 år framåt i tiden, bortom vilken vårt ansvar är  
betydligt mindre. Mellan dessa båda brytpunkter gäller den svaga rättviseprincipen som 
innebär att kommande människors grundläggande behov ska tillgodoses.  
Dessa brytpunkter kan ge ledning om lämpliga tidshorisonter även vid riskvärdering.  

Tidshorisonter som bygger på olika konstruktioners livslängd, kortsiktiga planeringshori-
sonter och liknande bör undvikas eftersom de har andra utgångspunkter än miljöbalkens 
syn på hållbarhet. 

Geografiska gränser och livscykelgränser 

Effekterna av en åtgärd kan vara både positiva och negativa och de kan uppkomma lokalt, 
regionalt och globalt. De kan vara av olika typer, allt från miljöeffekter till sociala och  
ekonomiska effekter. En del effekter är ett direkt resultat av åtgärden (lägre förorenings-
halter, utsläpp av växthusgaser vid grävarbeten) medan andra effekter är mer indirekta 
(ökad biologisk mångfald, positiva effekter på lokalsamhället). Vissa effekter kommer att 
vara tydliga, andra mer diffusa. Det blir ohanterligt att beakta samtliga effekter i riskvär-
deringen och därför måste avgränsningar göras. 

Geografiska avgränsningar kan vara befogade i vissa projekt. Det kan å ena sidan vara 
svårt att överblicka effekter som uppkommer på stort avstånd, exempelvis vid en deponi, i 
sedimenten i en recipient eller vid återvinning av material på annan plats. Å andra sidan 
kan vissa effekter långt från det förorenade området vara viktiga, till exempel sekundär-
förgiftning på grund av föroreningar som sprids via biota. Rekommendationen är därför 
att effekter bör beaktas oavsett om de uppträder lokalt, regional eller globalt, förutsatt att 
de har betydelse ur hållbarhetssynpunkt. Principen om enkelhet måste dock tillämpas, 
annars kan riskvärderingen bli onödigt omfattande. 
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I efterbehandlingsåtgärder används material, produkter, bränslen med mera. Deras 
livscykel omfattar allt från utvinning av råvaror till dess användningen upphört.  
Riskvärderingen behöver avgränsas till de processer i livscykeln som har störst betydelse.  
Ska exempelvis negativa ekologiska och sociala effekter av tillverkning av material,  
maskiner och bränslen beaktas? Riskvärderingen kan då bli alltför omfattande.  

Rekommendationen är att livscykelgränserna sätts relativt snävt för att begränsa kom-
plexiteten, se principen om enkelhet. I mer komplexa projekt kan det dock vara befogat 
att utföra livscykelanalyser; se kvantitativ riskvärdering i Avsnitt 3.3.2 och Bilaga 2. 

 Val av angreppssätt 

Det finns tre huvudsakliga angreppssätt för riskvärdering; se Figur 3.2: 

• Beskrivande riskvärdering (kvalitativ). 
• Poängbaserad riskvärdering (semi-kvantitativ). 
• Kvantitativ riskvärdering. 

Det enklaste angreppssättet är beskrivande riskvärdering. Värderingarna görs då genom 
beskrivande text, värdeord, symboler eller färger. Vid poängbaserad riskvärdering  
används poäng och vikter för att värdera de effekter som åtgärdsalternativen ger upphov 
till. Poängen och vikterna kan sedan användas för att beräkna en totalpoäng för varje  
åtgärdsalternativ. Det angreppssätt som har högst komplexitet är kvantitativ riskvärde-
ring, där strävan är att beräkna åtgärdsalternativens olika effekter med hjälp av kriterier 
som är kalkylerbara. Gränserna mellan de tre angreppssätten är flytande och det är  
möjligt att blanda dem. Det är ofta lämpligt att kalkylerbara kriterier, som kostnader eller 
utsläppt mängd koldioxid, uttrycks kvantitativt. Andra kriterier är lämpligare att beskriva 
i text, exempelvis vissa effekter i den sociala hållbarhetsdimensionen. För många kriterier 
är värdering med hjälp av poäng en rimlig mellanväg. 

 

 

Figur 3.2  Tre angreppssätt för riskvärdering. Det är ofta en fördel att börja med ett enkelt  
angreppssätt och gå vidare med ett mer komplicerat om det visar sig nödvändigt. De olika  
angreppssätten kan även kombineras, exempelvis kan kvantitativa metoder som LCA ge underlag 
till poängbaserad riskvärdering. 
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Valet av angreppssätt och metod för riskvärderingen illustreras i Figur 3.3. Vid valet ska 
principen om enkelhet tillämpas (ISO, 2017): 

 

I stora och komplicerade projekt är det lämpligt att arbeta stegvis. Använd inledningsvis 
ett enkelt angreppssätt följt av mer avancerade metoder om det visar sig nödvändigt för 
att skapa ett robust beslutsunderlag. Kvantitativ värdering kan begränsas till de kriterier 
där det är nödvändigt. 

 

 

Figur 3.3 Val av angreppssätt och metod för riskvärdering vid förorenade områden. Figuren visar 
ett urval av metoder. De kvantitativa metoderna är exempel och de måste kombineras med  
någon annan metod för att åtgärdernas hållbarhet ska kunna bedömas. 

 
I Tabell 3.1 ges förslag på lämpliga angreppssätt beroende på objektets storlek och  
komplexitet. Exempel på små objekt är mindre bensinstationer och utfyllnadsområden av 
mindre storlek. Medelstora objekt avser exempelvis impregneringsplatser eller glasbruks-
områden av måttlig storlek. Större objekt kan vara PFAS-förorenade brandövningsplat-
ser, före detta kemtvättar med omfattande förorening av klorerade alifater eller sediment 

Principen om enkelhet 

Det enklaste angreppssättet som gör det möjligt att fatta ett robust beslut bör 
väljas. 



Statens geotekniska institut            SGI Vägledning 7 
  1.1-1702-0107 

43 (105) 

med flera förorenande ämnen. Objektens storlek kan alltså avse både areal och kostnader. 
Tabell 3.1 ska ses som en hjälp vid val av angreppssätt, inte som ett krav. 

Tabell 3.1  Förslag på angreppssätt för objekt av olika storlek och komplexitet. Angreppssätten är 
antingen beskrivande, poängbaserad eller kvantitativ riskvärdering. Tabellen ska inte ses som 
krav utan som en hjälp vid valet av angreppssätt. 

Projekt Låg komplexitet Måttlig komplexitet Hög komplexitet 

Litet objekt  
Beskrivande 

Beskrivande 
eller 

poängbaserad 

 
Poängbaserad 

Medelstort objekt  
Beskrivande 

 
Poängbaserad 

Poängbaserad 
eller 

kvantitativ 

Stort objekt  
Beskrivande 

Poängbaserad 
eller 

kvantitativ 

Poängbaserad 
 eller 

 kvantitativ 

 

I Tabell 3.2 ges exempel på faktorer som påverkar komplexiteten. Komplexa förhållanden 
kan, men behöver inte, motivera en mer komplicerad riskvärdering. Kostnaden för en  
sådan riskvärdering blir å ena sidan högre, men det kan motiveras av att den å andra  
sidan leder till robustare beslut och mer hållbara åtgärder. 

Notera att även poängbaserad och kvantitativ riskvärdering måste omfatta beskrivande 
text. Dessa angreppssätt ställer nämligen höga krav på redovisningen så att utförda  
värderingar och resultat kan tolkas på rätt sätt, se principen om tydlighet i Avsnitt 1.3. 
De tre angreppssätten beskrivs mer utförligt nedan. I Bilaga 2 presenteras ett antal  
specifika metoder samt deras för- och nackdelar. 

Beskrivande riskvärdering 

I en beskrivande riskvärdering uttrycks effekterna av de olika åtgärdsalternativen i form 
av text, värdeord, symboler eller färger. Värderingarna kan göras i löpande text, tabeller 
eller matriser. Innan värderingarna görs ska en uppsättning kriterier bestämmas;  
se Avsnitt 3.3.3. Dessa kriterier måste vara desamma för samtliga åtgärdsalternativ.  
De beskrivande värderingarna utförs därefter för samtliga kriterier och för respektive  
åtgärdsalternativ. 

Även om den beskrivande riskvärderingen görs i löpande text ska värderingarna sam-
manfattas i en riskvärderingsmatris, se exempel i Tabell 5.1. Det finns två skäl till detta: 
Dels säkerställs att alla kriterier värderas för samtliga åtgärdsalternativ (vilket kan missas 
i löpande text), dels skapas en överskådlighet som gör det enklare att granska riskvärde-
ringen. Ett exempel på beskrivande riskvärdering redovisas i Avsnitt 5.1. 
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Tabell 3.2  Exempel på faktorer som påverkar frågeställningens komplexitet och därmed valet av 
angreppssätt vid riskvärdering. 

Grad av komplexitet Exempel på påverkande faktorer 

Låg 
• Förorening med låg mobilitet 
• En eller ett fåtal föroreningar 
• Enstaka förorenat medium 
• Homogena markförhållanden 
• Få skyddsobjekt 
• Ingen eller begränsad föroreningsspridning 
• Likartad markanvändning 
• Inga socio-kulturella frågeställningar 
• Låg åtgärdskostnad 

Måttlig 
• Måttligt mobil förorening 
• Flera olika föroreningar 
• Ett par förorenade medier 
• Heterogena markförhållanden 
• Flertal skyddsobjekt 
• Måttlig föroreningsspridning 
• Flera olika markanvändningar 
• Enkla socio-kulturella frågeställningar 
• Måttlig åtgärdskostnad 

Hög 
• Mycket mobil förorening 
• Komplex mix av föroreningar 
• Flera förorenade medier 
• Förorening i berg eller sediment 
• Mycket heterogena markförhållanden 
• Många skyddsobjekt 
• Kraftig föroreningsspridning 
• Komplex markanvändning 
• Komplexa socio-kulturella frågeställningar 
• Hög åtgärdskostnad 

 
 
En stor fördel med beskrivande riskvärdering är att den är enkel att anpassa till förhållan-
dena på den aktuella platsen, vilket gör att riskvärderingen kan utformas så att den täcker 
in hela problemställningen. Alla typer av effekter kan hanteras, oavsett om de kan kvanti-
fieras eller inte, eftersom beskrivningarna görs i text. Det är särskilt fördelaktigt i den  
sociala hållbarhetsdimensionen där bland annat så kallade mjuka frågor behandlas.  
En annan fördel är att beskrivande text automatiskt leder till att värderingarna dokumen-
teras. 

Den största nackdelen är att det kan vara svårt att väga samman alla effekter till ett  
slutresultat. Det finns också en risk för att subjektivitet påverkar resultatet på ett sätt som 
inte är önskvärt. Därför kräver beskrivande riskvärdering tydliga motiveringar till varför 
ett visst åtgärdsalternativ är det mest lämpliga. 
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Poängbaserad riskvärdering 

Poängbaserad riskvärdering bygger på så kallad multikriterieanalys (Bilaga 2), som är en 
flexibel metod för att jämföra alternativ inför beslut. Liksom vid beskrivande riskvärde-
ring ska först en uppsättning kriterier bestämmas; se Avsnitt 3.3.3.  

Kriterierna värderas genom att de tilldelas poäng som anger hur väl respektive åtgärdsal-
ternativ presterar. Målet är att poängen ska spegla storleksordningen på de effekter som 
åtgärderna leder till. Eftersom kriterierna kan vara olika betydelsefulla kan de tilldelas 
vikter som speglar deras betydelse; stor betydelse ger hög vikt. Hur bra respektive åtgärd-
salternativ är kan därefter beräknas med hjälp av poängen och vikterna. Det finns olika 
metoder för sådana beräkningar, men ofta är det lämpligt att använda en linjär additiv 
metod, se DCLG (2009). Beräkningen är enkel och illustreras i Tabell 3.3: 

1. Poäng och vikt multipliceras för varje kriterium. 
2. För varje åtgärdsalternativ summeras den viktade poängen för samtliga kriterier. 
3. Det åtgärdsalternativ med högst viktad poäng är det lämpligaste. 

Värderingarna ska sammanfattas och motiveras i text eller matriser. Notera att en multi-
kriterieanalys även ska omfatta en beskrivande del där motiveringar ges till både viktning 
och poängsättning. Ett exempel på poängbaserad riskvärdering redovisas i Avsnitt 5.2. 

En fördel med poängbaserad riskvärdering är att det blir tydligt varför ett visst  
åtgärdsalternativ framstår som lämpligast. Riskvärderingen kan dessutom göras relativt  
heltäckande, om en relevant uppsättning kriterier väljs. En heltäckande riskvärdering  
riskerar dock att bli omfattande och därför finns möjligheten att begränsa analysen till de 
kriterier som bedöms vara mest relevanta. 

Tabell 3.3  Exempel på en enkel poängbaserad analys för den ekologiska dimensionen med tre 
kriterier (markmiljö, grundvatten och luft). Notera att alternativ 1 leder till en försämring för  
kriteriet luft (negativa poäng) relativt nuläget (nollalternativet). Av de viktade poängen framstår 
alternativ 3 som det lämpligaste. I exemplet används endast en tidshorisont. 

Åtgärds- 
alternativ 

Kriterium 
markmiljö 
vikt = 1 

Kriterium 
grundvatten 

vikt = 3 

Kriterium 
luft 

vikt = 2 

Viktad poäng 

Nollalternativ 0 0 0 0 

Alternativ 1 +2 +3 -2 2·1 + 3·3 - 2·2 = 7 

Alternativ 2 +2 +2 0 2·1 + 2·3 + 0·2 = 8 

Alternativ 3 +1 +4 0 1·1 + 4·3 + 0·2 = 13 

 

En nackdel med poängbaserad riskvärdering är att den kan ge ett sken av vetenskaplighet 
även i de fall poäng och vikter har valts subjektivt. Det är därför viktigt att poängbaserad 
riskvärdering utförs av en grupp med bred sammansättning av kompetenser och erfaren-
heter, för att undvika kognitiv bias (se ordlistan). 
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Kvantitativ riskvärdering 

Det finns flera olika kvantitativa metoder som kan användas vid riskvärdering. Det som 
alla har gemensamt är att kriterierna är kalkylerbara. Exempel på sådana kriterier är  
föroreningsbelastning på en recipient (kg/år), producerad mängd avfall (ton), mängd 
återfyllnadsmassor (ton), utsläppt mängd koldioxid (ton), prognosticerat antal sjukdoms-
fall, åtgärdskostnad (kronor) och så vidare. Exempel på kvantitativa metoder är livscykel-
analys, koldioxidavtryck, kostnads-nyttoanalys och kostnadseffektivitetsanalys.  

Det är inte möjligt att kvantifiera samtliga relevanta aspekter i en riskvärdering, vilket  
gör att en kvantitativ analys aldrig kan bli heltäckande. Därför måste ett kvantitativt  
angreppssätt alltid kombineras med något annat angreppssätt. Komplexa, kvantitativa 
metoder bör endast användas i de fall det är nödvändigt för att nå ett stabilt och robust 
beslut (SIS, 2018). 

En fördel med kvantitativa metoder är att resultaten blir detaljerade; även små skillnader 
mellan åtgärdsalternativ kan tydliggöras. Dessutom blir resultaten objektiva, förutsatt att 
de scenarier eller prognoser som beräkningarna bygger på är korrekta. Det är dock inte 
alltid säkert att så är fallet i ett långtidsperspektiv. Därför finns det en risk att kvantitativa 
resultat övertolkas om inte osäkerheterna tydliggörs. Ett exempel är då kvantitativa  
beräkningar utgår från en viss befolkningsmängd på den aktuella platsen om 100 år.  
Sådana kvantitativa beräkningar är till sin natur osäkra. 

Kombinerade angreppssätt 

I praktiken kan det många gånger vara lämpligt att kombinera olika angreppssätt. Vilken 
kombination av metoder som i sådana fall är lämplig måste bedömas i varje enskilt  
projekt, se exemplen nedan. Givetvis finns det andra möjliga kombinationer än dessa. 

 

 

Exempel 1 – Beskrivande och kvantitativ riskvärdering 

Beskrivande riskvärdering används för huvuddelen av kriterierna. Några  
kriterier behandlas däremot kvantitativt, exempelvis utsläpp av koldioxid och  
åtgärdskostnader. Någon kvantitativ sammanvägning av kriterierna görs inte 
utan riskvärderingen är i grunden beskrivande, men med kvantitativa inslag för 
kriterier som enkelt kan beräknas. 

Exempel 2 – Poängbaserad riskvärdering och LCA 

Livscykelanalys (LCA) används för att bedöma åtgärdernas effekter för vissa  
kriterier där livscykelperspektivet är viktigt, exempelvis utsläpp till luft och  
förbrukning av icke-förnybara naturresurser. Poängbaserad riskvärdering  
används för att väga samman samtliga kriterier (Franceschini, 2018; Norrman 
et al., 2019). 
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En risk vid kombinerade angreppssätt är att de kvantitativa värderingarna överbetonas 
eftersom det är lätt att sätta högre tilltro till kvantitativa mått än andra uttryckssätt. För 
att undvika detta krävs vaksamhet, gärna kombinerad med tydlig viktning av de olika  
kriterierna, enligt Avsnitt 3.3.3 och 3.5.3. 

 Val av kriterier och andra anpassningar 

I detta moment ska det valda angreppssättet göras praktiskt tillämpbart för det aktuella 
förorenade området. Texten nedan avser beskrivande respektive poängbaserad riskvärde-
ring. För andra angreppssätt hänvisas till speciallitteratur. 

Vid både beskrivande och poängbaserad riskvärdering är de inledande frågorna följande: 

a. Vilka kriterier ska användas vid värderingarna? 
b. Hur ska åtgärdernas effekter beskrivas? 

För poängbaserad riskvärdering måste även följande frågor besvaras: 

c. Ska relativ eller absolut värdering användas? 
d. Hur ska kriteriernas poängskala se ut? 
e. Ska kriterierna viktas och i så fall hur? 

Frågorna diskuteras nedan i tur och ordning. 

a. Vilka kriterier ska användas vid värderingarna? 

Ett kriterium är en parameter som representerar en effekt, positiv eller negativ, som kan 
jämföras mellan olika åtgärdsalternativ för att utvärdera hur väl alternativen presterar ur 
hållbarhetssynpunkt (SIS, 2018). Ett exempel på ett kriterium i den ekologiska hållbar-
hetsdimensionen är Effekter på grundvatten.  

Valet av den uppsättning kriterier som ska användas i riskvärderingen är centralt och  
utgör i sig en värdering. Kriterierna ska väljas projektspecifikt och de bör stämmas av mot 
de övergripande åtgärdsmålen, så att de effekter som är relevanta i det aktuella projektet 
täcks in. Som en hjälp i arbetet är det lämpligt att utgå från fördefinierade uppsättningar, 
dels för att påskynda arbetet, dels för att minska risken att viktiga aspekter missas. Det är 
dock viktigt att sådana kriterieuppsättningar inte följs rakt av, utan att enbart de kriterier 
som är relevanta och av betydelse i projektet väljs. I annat fall riskerar riskvärderingen att 
bli onödigt omfattande och komplicerad, se principen om enkelhet i Avsnitt 1.3. 

  

Exempel 3 – Poängbaserad riskvärdering och CBA 

Poängbaserad riskvärdering används för att bedöma effekterna i den ekologiska 
och den sociala hållbarhetsdimensionen medan kostnads-nyttoanalys (CBA)  
används som kvantitativ metod för ekonomiska effekter (Rosén et al., 2015). 
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Det är en fördel om kriterier för hållbarhet har tagits fram redan i åtgärdsutredningen. 
Om så är fallet kan det vara lämpligt att utgå från dem och vid behov revidera och kom-
plettera kriterierna. Riskvärderingen är dock inte bunden av kriterier i åtgärdsutred-
ningen utan en bedömning måste göras från fall till fall vad som är lämpligt. 

SuRF-UK (2020b) har tagit fram en uppsättning kriterier som kan användas för att  
bedöma hållbarhet i avhjälpandeprojekt. Denna uppsättning är utgångspunkten för  
hållbarhetskriterierna i Tabell 3.4, med tillhörande beskrivningar i Bilaga 1. Vissa juste-
ringar och anpassningar till svenska förhållanden har gjorts. 

Tabell 3.4 och Bilaga 1 kan användas som utgångspunkt för att välja kriterier i ett projekt, 
men kom ihåg att anpassningar alltid måste göras. Det är få projekt där samtliga kriterier 
i Tabell 3.4 är relevanta och det kan även finnas behov av att komplettera med andra  
kriterier. Valet av kriterier bör göras gemensamt av riskvärderingsgruppen. Det är viktigt 
att samtliga aktörer är överens om den valda uppsättningen kriterier. 

Följande principer bör följas då kriterierna bestäms: 

• Valet av kriterier ska anpassas till projektet och dess åtgärdsmål. 
• Den minsta och enklaste uppsättningen kriterier som täcker in alla relevanta effekter 

bör väljas. 
• Det är lämpligt att utgå från skyddsobjekten när kriterierna bestäms i den ekologiska 

hållbarhetsdimensionen. Samtliga relevanta skyddsobjekt ska beaktas. 
• Det är vedertaget att effekter på människor (hälsa, olägenhet) placeras i den sociala 

hållbarhetsdimensionen. 
• Ekonomiska effekter för den ansvarige för föroreningen saknar enligt rättspraxis 

(MÖD 2010:31) i princip betydelse och ska därför inte tas upp i riskvärderingen.  
Exempel på sådana effekter kan vara risk för konkurs, förändrade fastighetsvärden 
med mera. 

• Dubbelräkning av effekter ska undvikas. Det innebär att det är olämpligt att välja  
kriterier som skär rakt över hållbarhetsdimensioner. Exempelvis överlappar kriteriet 
Måluppfyllelse ofta flera kriterier, inom eller mellan hållbarhetsdimensioner.  
Ett liknande exempel är kriteriet Klimateffekter (Avsnitt 4.3.4) som också skär rakt 
över hållbarhetsdimensionerna. Sådana kriterier bör därför undvikas. 

• Vissa kriterier är svåra att placera i en specifik hållbarhetsdimension. Exempel är  
kriterier för juridiska och tekniska frågor. Om sådana kriterier används finns det två 
lösningar: Antingen placeras kriterierna i den hållbarhetsdimension som bedöms 
vara lämpligast eller också placeras de i en kategori ”övriga kriterier”; se Avsnitt 
3.3.4. 

• Ekosystemtjänster (Avsnitt 4.4) kan vara till hjälp för att identifiera effekter som bör 
beaktas. Det kan vara svårt att bedöma storleken på vissa ekosystemtjänster och då 
kan kriterier användas för en indirekt bedömning, se exempelvis Ivarsson (2005). 
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Tabell 3.4  Exempel på kriterier för bedömning av hållbarhet hos åtgärdsalternativ vid förorenade 
områden, baserat på SuRF-UK (2020b) med vissa justeringar. Kriterierna beskrivs i Bilaga 1.  
Notera att kriterierna alltid väljs projektspecifikt.  

Ekologisk dimension Social dimension Ekonomisk dimension 

1. Utsläpp till luft 7. Hälsa och säkerhet 12. Direkta kostnader 
och nyttor 

2. Jord och mark 8. Etik och jämlikhet 13. Indirekta kostnader 
och nyttor 

3. Grundvatten 9. Närmiljö 14. Inducerade kostna-
der och nyttor 

4. Ytvatten och sediment 10. Lokalsamhälle 15. Beständighet och 
flexibilitet 

5. Ekologi 11. Osäkerhet och evidens  

6. Naturresurser och avfall   

 

Viktiga aspekter som bör tas med i riskvärderingen, men som är lätta att missa, är bland 
annat återanvändning av massor (cirkulär ekonomi), återställning av området efter  
åtgärd, återfyllnadsmassornas lämplighet för markekosystemet, åtgärdens påverkan på 
befintliga ekosystem och ekosystemtjänster, sociala aspekter av åtgärden med mera.  
Flera av dessa aspekter tas upp i Bilaga 1. 

I vissa fall kan även delkriterier användas. Som exempel kan kriteriet Effekter på grund-
vatten delas upp i delkriterierna Föroreningshalt i grundvatten och Grundvattennivå.  
Kriteriet Effekter på grundvatten speglar då den sammanvägda effekten av föroreningspå-
verkan och förändrade grundvattennivåer.5 På motsvarande sätt kan även andra kriterier 
hanteras, om det finns behov. 

b. Hur ska åtgärdernas effekter beskrivas? 

Vid beskrivande riskvärdering beskrivs efterbehandlingsåtgärdernas effekter i löpande 
text, med värdeord och liknande. Sättet som beskrivningarna görs på är relativt fritt men 
det finns några saker att bestämma: 

• Om värdeord används för att beskriva effekternas storlek, hur ska dessa formuleras? 
Exempelvis kan värdeorden anges enligt en skala, se avsnittet om poängskala nedan. 

• En beskrivande riskvärdering ska sammanfattas i form av en enkel riskvärderingsma-
tris, med kriterier på en axel och åtgärdsalternativ på den andra axeln. Hur denna 
matris ska se ut måste bestämmas i projektet; se exempel i Tabell 3.5. 

Motsvarande beskrivning av åtgärdernas effekter ska redovisas även vid poängbaserad 
riskvärdering så att motiven till poängsättningen framgår. 

 
5 Även andra delkriterier är naturligtvis möjliga för grundvatten; se Bilaga 1. 
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c. Ska relativ eller absolut värdering användas? 

Värderingen av de olika åtgärdsalternativen kan antingen göras relativt ett referensalter-
nativ eller absolut. Vid relativ värdering är det lämpligt att utföra värderingarna relativt 
nollalternativet, alltså nuläget. Fördelen med relativ värdering är att det blir tydligt vad 
värderingen relaterar till – det blir uppenbart vad som är en försämring respektive  
förbättring relativt nollalternativet. Vid absolut värdering krävs definitioner av vad som 
är absolut ”bra” respektive absolut ”dåligt” ur hållbarhetssynpunkt, vilket inte alltid är  
enkelt att fastställa. Absolut värdering kan vara enkel att utföra för kriterier som är  
mätbara och där det är uppenbart vad som är bra respektive dåligt. Det är dock vanligt att  
effekter diskuteras och beskrivs som ”negativ effekt” eller ”positiv effekt”, vilket utgår från 
ett relativt synsätt. Därför rekommenderas relativ värdering. Det är olämpligt att blanda 
absolut och relativ värdering i samma riskvärdering eftersom det leder till tolkningssvå-
righeter. 

Som framgår ovan är det lämpligt att jämföra åtgärdsalternativens effekter med nollalter-
nativet. Nollalternativet kan dock förändras på lång sikt, till exempel genom att  
föroreningssituationen i grundvattnet förändras med tiden om ingen åtgärd genomförs. 
Frågan uppkommer då om åtgärdsalternativens långtidseffekter ska jämföras med  
nollalternativet på kort sikt eller nollalternativet på lång sikt. Båda angreppssätten 
 fungerar, men det gäller att vara konsekvent vid värderingarna. Det finns däremot  
fördelar med att alltid använda nollalternativet på kort sikt, alltså nuläget, som referens 
vid värderingarna: 

• Enligt principen om enkelhet bör det enklaste angreppssättet väljas. Att använda 
nuläget som referens på både kort och lång sikt är enklast. 

• Nollalternativet på kort sikt är känt medan nollalternativet på lång sikt är mer 
osäkert. Det är bättre att välja en referens som är säker än en som har osäker-
heter, annars adderas åtgärdsalternativens och nollalternativets osäkerheter vid 
värderingarna. 

Därför rekommenderas att nollalternativet på kort sikt används som referens vid relativ 
värdering. Det är viktigt att det valda angreppssättet dokumenteras, så att värderingarna 
går att förstå i efterhand. 

d. Hur ska kriteriernas poängskala se ut? 

Vid poängbaserad riskvärdering ska kriterierna tilldelas poäng enligt en skala, för att ange 
hur åtgärdsalternativen presterar. Denna poängskala måste definieras. Vid relativ värde-
ring är både negativa och positiva poäng möjliga (försämring eller förbättring jämfört 
med nollalternativet). En poängskala bör inte vara för snäv, men inte heller för vid.  
En lämplig poängskala vid relativ värdering är -5 till +5 poäng. För effekter som endast 
kan vara negativa blir noll poäng högsta möjliga. På motsvarande sätt blir minsta möjliga  
poäng noll för effekter som endast kan vara positiva. 
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Absolut värdering rekommenderas inte, men om sådan värdering ändå görs är en lämplig 
skala 0 - 5 poäng eller 0 - 10 poäng (lägst poäng vid absolut värdering är noll). 

Då skalan bestämts måste även max- respektive minvärdena definieras. Hur stor ska  
effekten vara för att ge max- eller min-poäng? Rekommendationen är att lyfta blicken, 
från den aktuella platsen, och ställa sig följande fråga: 

 
 
Ett exempel kan tydliggöra detta. I exemplet antas att mängden koldioxid som släpps ut 
vid en schaktsanering vid ett liknande objekt, där hela föroreningsmängden avlägsnas, 
uppgår till i storleksordningen 500 ton. Denna utsläppsmängd motsvarar då minvärdet 
på poängskalan, alltså -5 poäng (relativ värdering). Maxvärdet på poängskalan sätts till 0 
(inget utsläpp av koldioxid). Ingen uppbindning av koldioxid förväntas i detta exempel, 
vilket innebär att pluspoäng inte är möjliga. Om åtgärdsalternativet som ska utvärderas 
leder till ett utsläpp på 200 ton motsvarar det två femtedelar av maximalt utsläpp, vilket 
kan översättas till -2 poäng på den aktuella skalan. Detta förutsätter att skalan är linjär. 
Ett alternativ kan vara att använda någon form av logaritmisk skala där varje poäng  
mot-svarar en storleksordning. Det senare alternativet kan vara lämpligt om de olika  
åtgärdsalternativen leder till effekter som skiljer sig åt flera tiopotenser i storlek. 

Ovanstående sätt att bestämma poängskalor är att föredra framför andra. Det är  
exempelvis olämpligt att välja skalans maxvärde utifrån storleken på andra effekter i  
samhället, till exempel på utsläppsmängder av koldioxid i en viss stadsdel, från biltrafi-
ken, från transportfordon eller liknande. Orsaken är att poängsättningen då blir beroende 
av faktorer utan bäring på det förorenade området.  

Ur hållbarhetssynpunkt ska negativa effekter från det förorenade området minimeras, 
även om motsvarande effekter är större i andra sektorer av samhället. Därför är jämförel-
ser av effekter med andra sektorer problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Även vid beskrivande riskvärdering kan ett slags skalor användas, genom att värdeord, 
symboler eller färger används för att uttrycka värderingarna. Värdeord kan exempelvis 
graderas från ”mycket svag effekt” till ”mycket kraftig effekt”, se ett exempel i Tabell 3.5. 
Även färger kan användas, exempelvis genom att markera försämringar med röda  
nyanser och förbättringar med gröna nyanser. Det viktiga är att värderingarna framgår på 
ett tydligt sätt. 

  

Hjälpfråga för poängskala 

Hur stor är den största rimliga effekten som kan uppkomma vid ett förorenat 
område av denna typ och storlek i landet som helhet vid en efterbehandling? 
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Tabell 3.5  Exempel på kortfattad sammanställning av värderingar med hjälp av värdeord för tre 
kriterier i den ekologiska dimensionen (kriterierna markmiljö, grundvatten och luft). 

Åtgärdsalterna-
tiv 

Markmiljö Grundvatten Luft 

Alternativ 1 Viss positiv effekt 
pga. något lägre 
föroreningshalter 

Tydligt positiv effekt 
pga. minskade för-
oreningsmängder 

Viss negativ effekt 
pga. utsläpp av 
växthusgaser 

Alternativ 2 Viss positiv effekt 
pga. något lägre 
föroreningshalter 

Viss positiv effekt 
pga. minskade för-
oreningsmängder 

Försumbar effekt 

Alternativ 3 Svag positiv ef-
fekt pga. något 

lägre förorenings-
halter på små ytor 

Kraftig positiv effekt 
pga. minskade för-
oreningsmängder 

och gv-rening 

Försumbar effekt 

 

Vid kvantitativ riskvärdering är skalorna givna eftersom värderingarna uttrycks i form av 
kostnader, utsläppt mängd koldioxid och så vidare. En svårighet vid kvantitativ värdering 
är hur sådana värderingar ska vägas samman med beskrivande eller poängbaserade  
kriterier. En lösning kan vara att översätta de kvantitativa värderingarna till poäng eller  
liknande. Det kräver i så fall att en översättningsskala först definieras (kronor till poäng, 
kg koldioxid till poäng och så vidare). 

e. Ska kriterierna viktas och i så fall hur? 

Kriterierna är normalt olika betydelsefulla ur hållbarhetssynpunkt. Därför finns det ett 
behov av att vikta dem sinsemellan. Vikten uttrycks ofta som ett heltal, där värdet 0 (noll) 
indikerar att kriteriet är helt utan betydelse (kriteriet kan då strykas). Ju högre tal, desto 
betydelsefullare är kriteriet. Vikterna kan antingen väljas från en bestämd viktningsskala 
eller helt fritt. En helt fri viktning ger störst flexibilitet. Notera att även om valet är att 
inte göra någon viktning så innebär det ändå en slags viktning – samtliga kriterier får då 
vikten 1. Viktningen av kriterierna är en del av Steg 4 i arbetsgången; se Avsnitt 3.5.3. 

Även grupper av kriterier kan behöva viktas. Det kan gälla hållbarhetsdimensionerna men 
även tidshorisonterna (Avsnitt 3.3.1). Detta diskuteras i Avsnitt 3.5.4. 
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 Kompletterande analys 

I vissa fall är det önskvärt att komplettera hållbarhetsanalysen med andra typer av  
bedömningar. Syftet är att fånga upp frågor som inte passar under hållbarhetsbegreppet.  

Exempel på sådana analyser är: 

• Tekniska analyser 
• Juridiska analyser 
• SWOT-analys6 

Tekniska analyser ska normalt göras i åtgärdsutredningen, men det kan finnas olösta  
tekniska frågor som behöver beaktas i riskvärderingen. I vissa fall kan dessa inkluderas i 
hållbarhetsanalysens ekonomiska dimension, i andra fall är det lämpligare att hantera 
frågorna separat. En bristfällig teknik kan inte kompenseras av andra positiva egenskaper 
och därför kan det vara lämpligt att hantera sådana frågor utanför hållbarhetsanalysen. 

Vissa åtgärdslösningar kan leda till juridiska frågor som måste hanteras. Ett exempel är 
om ett åtgärdsalternativ behöver genomgå en resurskrävande tillståndsprövning.  
Även sådana frågor kan vara lämpliga att hantera separat. 

I en del projekt kan det även finnas behov av att analysera åtgärdsalternativen ur andra 
synvinklar än hållbarhet. Ett sådant exempel är SWOT-analyser som syftar till att granska 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys kan utföras på samtliga åtgärds-
alternativ, ett urval alternativ eller på det alternativ som framstår som det lämpligaste  
efter hållbarhetsanalysen. De senaste årens händelser har visat att en SWOT-analys kan 
behöva beakta bland annat höga energipriser, höga drivmedelspriser, krig och pandemier. 

 

 

 

 
6 SWOT utläses Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot), 

vilka är de fyra områden som analyseras genom en SWOT-analys. 

Steg 2 Metodval – Hjälp för beställare 

• Som beställare är det viktigt att vara delaktig i valet av metod för riskvärderingen.  
Du som beställare måste förvissa dig om att den valda metoden förmår ge ett tillräck-
ligt bra underlag för kommande beslut om efterbehandlingsåtgärd. 

• Om en plan för riskvärderingen har tagits fram, stäm av mot den. 

• Om du känner dig osäker på den föreslagna metoden, diskutera detta med utföraren 
och ta vid behov hjälp av tillsynsmyndigheten. 

• Fundera över om det finns någon fråga som är extra intressant för dig, till exempel  
utfästelser om koldioxidneutralitet eller samordningsvinster med andra saneringar.  
Föreslå i så fall att sådana frågor också ska tas med i riskvärderingen. 
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Steg 2 Metodval – Hjälp för granskare 

• Är den valda riskvärderingsmetoden lämplig ur hållbarhetssynpunkt? 

• Har ett specifikt verktyg för riskvärdering valts och i så fall varför? 

• Finns det inbyggda värderingar i det verktyg som valts, exempelvis värderingsnormer 
som verktyget bygger på, förbestämda kriterier med mera?  

• Är valet av kriterier inom respektive hållbarhetsdimension rimligt? Är det tillräckligt 
tydligt vad kriterierna avser? Saknas något viktigt? Är uppsättningen kriterier onödigt 
omfattande?  

• Är riskvärderingens avgränsning rimlig? 

• Vilka tidshorisonter beaktas? Hur hanteras långtidsperspektivet i de olika hållbarhets-
dimensionerna? 

• Planeras för någon osäkerhets- eller känslighetsanalys med rimlig omfattning? 

• Krävs någon form av second opinion för att bättre bedöma metoden och dess  
utformning? 

Steg 2 Metodval – Minimikrav 

• Val av angreppssätt ska motiveras.  

• Valda kriterier måste beskrivas och motiveras. 

• Det måste framgå om relativ eller absolut värdering har valts. 

• Både kort och lång tidshorisont måste beaktas där det är relevant. 

3.4 Steg 3 – Komplettering av underlag 

Innan värderingen kan göras måste kvarstående kunskapsluckor identifieras och täppas 
till, så att underlagsmaterialet för värderingarna blir tillräckligt heltäckande. Mycket  
information finns normalt i det utredningsmaterial som sammanställts i Steg 1, men det 
är vanligt att det saknas detaljinformation som behövs för att göra en bra värdering för 
samtliga kriterier. Erfarenheter från genomförda hållbarhetsanalyser (Back et al., 2022) 
visar att det ofta finns tillgänglig information om de positiva effekterna av en efterbe-
handlingsåtgärd, åtminstone i den ekologiska dimensionen. Däremot saknas ofta inform-
ation om effekter i den sociala dimensionen, förutom hälsoeffekter. I den ekonomiska  
dimensionen saknas ofta information utöver själva åtgärdskostnaden. 

Informationsinhämtningen kan göras på många olika sätt beroende på frågeställning.  
Här kan nämnas litteraturstudier, kontakt med experter, workshops, telefonintervjuer 
med mera. I vissa fall kan även kompletterande undersökningar behöva utföras.  
Ofta krävs en kombination av insatser för att få ett tillräckligt informationsunderlag.  
Det är för det mesta inte möjligt att med rimlig arbetsinsats ta fram all önskvärd inform-
ation för en hållbarhetsanalys. Därför bör informationsinhämtningen fokusera på den  
information som bedöms vara viktigast ur hållbarhetssynpunkt. 
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I de fall kunskapsluckorna inte kan fyllas helt och hållet måste osäkerheterna beskrivas. 
Om det finns så stora oklarheter i underlaget att kompletterande informationsinhämtning 
inte är möjlig inom ramen för riskvärderingen krävs att projektet backar till ett tidigare 
steg i avhjälpandeprocessen. 

 

 

 

 

 

Steg 3 Komplettering – Hjälp för beställare 

• Beställaren ska förse utföraren med relevant material som behövs för riskvärderingen.  

• Beställaren behöver vara införstådd med att ytterligare insatser kan behövas utöver 
vad som förutsattes då riskvärderingen initierades. Det måste alltså finnas både finan-
siering och en projektorganisation som är beredd att svara upp mot ytterligare behov. 

• Beställaren sätter ramarna för riskvärderingen. Detta gäller såväl tidsmässiga som 
ekonomiska ramar. Beställaren behöver säkerställa att tidplanen är flexibel och  
tillräcklig, så att kompletteringar vid behov hinner göras. 

Steg 3 Komplettering – Hjälp för granskare 

• Saknas relevant information? Finns det godtagbara motiveringar till varför viss inform-
ation inte har kunnat tas fram? 

• Finns det ytterligare information som inte utnyttjas, exempelvis material som enbart 
granskaren känner till? 

• Är osäkerheterna i underlaget tillräckligt tydligt redovisade? 

Steg 3 Komplettering – Minimikrav 

• Identifiera luckor i informationsunderlaget. 

• Redovisa den kompletterande informationen. 

• Kvarstående osäkerheter i underlaget måste redovisas. 

3.5 Steg 4 – Värdering 

I Steg 4 genomförs själva värderingarna, enligt den metod som valts och utformats i 
Steg 2. Steg 4 omfattar följande moment: 

• Arbetsformer 
• Värdering av kriterier 
• Viktning av kriterier 
• Övriga värderingar 
• Sammanvägning, tolkning och kontroll av resultat 
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Tillsammans gör momenten att åtgärdsalternativens hållbarhet kan bedömas  
(hållbarhetsanalys). Värderingsarbetet kan även leda till idéer och förslag på hållbara  
åtgärdslösningar som inte utretts. Det är naturligtvis positivt och kan göra att  
åtgärdsutredningen behöver kompletteras. 

Om det visar sig omöjligt eller alltför komplicerat att genomföra värderingarna med den 
valda metoden bör Steg 4 avbrytas och riskvärderingen backa till Steg 2. 

 Arbetsformer 

Värderingsarbetet måste anpassas till projektets storlek och komplexitet. Arbetet bör  
utföras av en värderingsgrupp; se Avsnitt 3.2.4. Det är inte lämpligt att värderingarna  
utförs av en enskild person, annat än i undantagsfall (mycket enkla och små projekt).  
I sådana fall är det viktigt att gjorda värderingar kontrolleras av andra personer, bland 
annat för att undvika kognitiv bias (se ordlistan). 

I mindre komplicerade projekt är det lämpligt att värderingarna utförs genom gruppdis-
kussioner. Mer komplicerade projekt kan kräva större workshops eller liknande. Det finns 
en hel del erfarenheter från värderingsarbete i form av workshops, se bland annat  
Söderqvist (2019). Några erfarenheter är: 

Värderingsgrupp 

• Gruppen måste täcka in de olika kompetenser som behövs i projektet. Det är lämpligt 
att ta in andra yrkeskategorier än enbart ingenjörer och naturvetare. 

• Värderingsgruppens sammansättning kan variera beroende på vilket ämnesområde 
eller vilken hållbarhetsdimension som workshopen omfattar. 

• I gruppen bör helst ingå personer med lokalkännedom om det förorenade området 
och dess omgivningar. 

• Personer som inte är insatta i arbetet med förorenade områden kan ha svårt att se  
vitsen med riskvärderingen. De kan behöva övertalas för att delta. Tänk också på hur 
inbjudan utformas. 

• Värderingsgruppens storlek bör begränsas för att arbetet ska bli effektivt. Fler än åtta 
personer i gruppen bör normalt undvikas.  

• Ett sätt att hålla nere gruppens storlek är att utföraren kontaktar utvalda personer  
enskilt, ställer frågor till dem och på så sätt samlar in deras kunskap och erfarenhet. 

• Det finns praktiska svårigheter att samla en lämplig grupp. Många med specialist-
kompetens eller i beslutsfattande positioner är hårt uppbokade. 

• Det kan vara nödvändigt att ge deltagarna ekonomisk ersättning, vilket kräver en 
budget som är anpassad för det. 

Värderingsarbete 

• Det är viktigt med ett väl förberett startmöte. 
• För att en workshop ska bli lyckad krävs noggranna förberedelser. 
• Deltagarna måste på förhand ha läst in sig för att workshopen ska bli effektiv. 
• Arbetet bör ledas av en sakkunnig person (ledare) som förbereder mötena noggrant 

och handleder under mötena. 
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• Det är viktigt med ett systematiskt arbetssätt och det måste finnas en tydlig metod att 
följa vid värderingarna. 

• Även om värderingsarbetet görs systematiskt bör det finnas en öppenhet för nya  
infallsvinklar och idéer. Det kan bland annat gälla nya åtgärdslösningar som ingen  
tidigare har tänkt på; se exempelvis Norrman et al. (2018). 

• Värderingsarbetet kan behöva delas upp på flera tillfällen, till exempel en workshop 
per hållbarhetsdimension. 

• Värderingsarbetet är tidskrävande och det är lätt att hamna i tidsnöd om agendan är 
för ambitiös. 

• Många pauser bör läggas in under arbetet. Trötta deltagare tappar intresset och blir 
ofokuserade. 

• Det finns en risk att talföra och drivande personer blir alltför dominerande i diskuss-
ionerna. Ledaren måste ha en plan för att motverka detta. Effekten kan mildras  
genom att varje deltagare även får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. 

• Värderingar som görs ska motiveras och dokumenteras. 
• Värderingsarbetet kräver ekonomiskt utrymme. Det kan vara kostsamt att samla en 

stor grupp deltagare. 

Mer information om riskvärderingsgruppen finns i Avsnitt 3.2.4. 

 Värdering av kriterier 

Varje kriterium som ingår i riskvärderingen ska värderas för samtliga åtgärdsalternativ, 
oavsett om riskvärderingen är beskrivande, poängbaserad eller kvantitativ.  
Det görs lämpligen genom att ett kriterium åt gången studeras och värderas för samtliga 
åtgärdsalternativ. Genom att arbeta stegvis, kriterium för kriterium, minskar risken att 
värderingarna görs på olika sätt för olika åtgärdsalternativ. Vid värderingarna måste även 
tidshorisonterna beaktas; se Avsnitt 3.3.1. 

Vid beskrivande riskvärdering uttrycks värderingarna i text, värdeord, färger med mera; 
se Avsnitt 3.3.3. Om riskvärderingen är poängbaserad görs värderingarna med poäng.  
I vissa projekt används delkriterier och i sådana fall värderas först delkriterierna, därefter 
vägs dessa värderingar samman till en bedömning för kriteriet som helhet. Poängsätt-
ningen görs lämpligen relativt nollalternativet; se relativ värdering i Avsnitt 3.3.3. 

Kvantitativ värdering är relevant för kriterier som är kalkylerbara. Grundprincipen är att 
kvantifieringen bör göras i den enhet som är mest naturlig för det aktuella kriteriet.  
I Tabell 3.6 ges några exempel från respektive hållbarhetsdimension. 

Vägledningen avråder från att monetarisera effekter på miljö och hälsa, såvida det inte är 
nödvändigt för det beslut som ska fattas. Huvudskälet är principen om enkelhet; se  
Avsnitt 1.3. Ett exempel på en situation där monetarisering av miljöeffekter kan vara  
betydelsefull för beslutet är då en viktig naturresurs skadats av förorening, till exempel en 
akvifär, och det finns åtgärdslösningar som kan reparera skadan så att resursen kan  
nyttjas igen. De värden som då återskapas kan motivera höga åtgärdskostnader, vilket bör  
beaktas i riskvärderingen. Monetarisering av miljö- och hälsoeffekter vid riskvärdering 
diskuteras även i Bilaga 2 under kostnads-nyttoanalys. 
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Tabell 3.6  Exempel på kvantifierbara kriterier och lämpliga enheter. 

Kriterium Enhet Hållbarhetsdimension 

Utsläpp av koldioxid kg koldioxid Ekologisk 

Generering av avfall ton avfall Ekologisk 

Hälsa antal extra cancerfall Social 

Ljudstörningar antal drabbade individer, 
varaktighet i timmar, 

ljudnivå i dB 

Social 

Åtgärdskostnad kronor Ekonomisk 

Indirekta kostnader7 kronor Ekonomisk 

 

Vid värdering av kriterier bör målet vara att nå enighet i riskvärderingsgruppen. Om det 
visar sig vara omöjligt kan alternativa uppsättningar av värderingar (exempelvis poäng) 
vara en möjlighet, men det bör helst undvikas. Se mer om detta i avsnittet nedan. 

 Viktning av kriterier 

De kriterier som används vid värderingarna är normalt olika betydelsefulla ur hållbar-
hetssynpunkt. Det kan därför vara befogat att vikta dem sinsemellan (Avsnitt 3.3.3),  
åtminstone vid poängbaserad riskvärdering. Viktningen av kriterierna bör göras som en  
separat del av värderingsarbetet och inte blandas samman med värderingen av kriteri-
erna. Genom att systematiskt jämföra och justera vikterna för kriterierna är det möjligt 
att hitta en lämplig balans mellan dem. Detta arbete är inte enkelt och det förekommer  
att värderingsgruppens deltagare har olika uppfattningar. 

I de fall enighet inte kan uppnås kan alternativa uppsättningar av vikter vara en möjlig 
väg framåt. De alternativa vikterna kan sedan användas för att studera om de påverkar 
valet av åtgärd eller inte; se Avsnitt 3.5.5. De kan alltså användas i en känslighetsanalys. 
Om de alternativa vikterna inte påverkar valet av åtgärd saknar oenigheten betydelse.  
Visar det sig däremot att de alternativa uppsättningarna av vikter kan påverka  
åtgärdsvalet bör de ses som en del av riskvärderingens resultat, det vill säga de speglar  
de olika uppfattningar som finns i projektet. 

Vid beskrivande riskvärdering görs ingen matematisk viktning, i stället beskrivs med ord 
hur betydelsefulla de olika kriterierna är. Om samtliga kriterier antas vara lika betydelse-
fulla utgår detta moment. 

 
7 Se Bilaga 1. 



Statens geotekniska institut            SGI Vägledning 7 
  1.1-1702-0107 

59 (105) 

 Övriga värderingar 

Värdering av kriterier är den mest uppenbara värderingen som görs i en riskvärdering 
men även valet av kriterier innebär en värdering (Steg 2). Även andra värderingar görs 
vid riskvärdering, ibland medvetet, ibland omedvetet. Syftet med detta avsnitt är att  
tydliggöra sådana värderingar så att de kan hanteras på ett medvetet sätt. 

I flera metoder och verktyg kan hållbarhetsdimensionerna viktas sinsemellan. Det inne-
bär att det är möjligt att ange hur betydelsefull exempelvis den ekologiska dimensionen 
ska vara jämfört med den sociala och ekonomiska dimensionen. I vissa verktyg viktas  
dimensionerna direkt mot varandra (se SCORE i Bilaga 3), i andra görs viktningen  
indirekt (se SAMLA för förorenade områden i Bilaga 3). En fråga som bör ställas är hur 
stor tyngd respektive hållbarhetsdimension bör ha, vilket kan variera mellan olika  
projekt. Det bör finnas en rimlig balans mellan den ekologiska och den sociala dimens-
ionen, även om de inte nödvändigtvis behöver väga exakt lika tungt. Den ekonomiska  
dimensionens vikt kan också variera mellan projekt, men den har normalt mindre tyngd 
än de övriga, se de juridiska utgångspunkterna i Avsnitt 4.1. 

Vid poängbaserad riskvärdering, viktas även andra grupper av kriterier än hållbarhetsdi-
mensionerna, direkt eller indirekt. Om fler än en tidshorisont (Avsnitt 3.3.1) värderas blir 
det nödvändigt att bedöma hur betydelsefull respektive tidshorisont ska vara. Detta kan 
göras genom viktning eller genom bedömning. Om poängen adderas för två olika  
tidshorisonter innebär det att de ges samma vikt. Det kan vara lämpligt i projekt där det 
saknas en tydlig uppfattning om de olika tidshorisonternas betydelse sinsemellan. I andra  
projekt kan tidshorisonterna ges olika vikt, beroende på problemställningen. 

Även miljöeffekternas betydelse jämfört med hälsoeffekterna bör bedömas. I många fall 
används fler miljökriterier än hälsokriterier. Om ingen medveten viktning görs leder det 
till att miljöeffekterna får betydligt större tyngd än hälsoeffekterna. För att få en bättre 
balans kan det i vissa fall vara nödvändigt att vikta upp hälsa. Här måste dock de  
platsspecifika riskerna vägas in. I vissa projekt kan hälsoriskerna vara styrande för  
åtgärden, i andra projekt miljöriskerna, vilket bör återspeglas i viktningen av de två  
grupperna av kriterier. 

I vissa riskvärderingsverktyg är kriterierna bestämda på förhand. Om ett sådant verktyg 
används innebär det en värdering som projektet inte kan påverka (utöver att välja bort 
kriterier som inte är relevanta). Verktyg med förvalda kriterier har både för- och nackde-
lar. En fördel är att mindre tid behöver läggas på att välja kriterier men samtidigt finns en 
risk att viktiga effekter missas eller att mindre betydelsefulla effekter överbetonas. 

En annan typ av värdering kan finnas inbyggd i själva beräkningsmetoden. Vid poängba-
serad riskvärdering används nästan alltid en beräkningsmetod som kallas linjär additiv 
multikriterieanalys (DCLG, 2009), se exempelberäkning i Tabell 3.3. Metoden utgår från 
att samtliga kriterier är kompenserbara, det vill säga att en låg poäng för ett visst  
kriterium kan kompenseras med en hög poäng för ett annat kriterium. Vid riskvärdering 
stämmer detta inte om det finns åtgärdsalternativ som befinner sig i gränslandet till vad 
som är oacceptabelt. Då blir vissa kriterier inte längre kompenserbara fullt ut. En alltför 
låg riskreduktion kan exempelvis inte kompenseras av en låg kostnad.  
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På motsvarande sätt kan juridiska eller tekniska problem inte alltid kompenseras av att 
andra kriterier får höga poäng. Därför är det viktigt att oacceptabla åtgärdsalternativ  
sorteras bort före riskvärderingen; se Avsnitt 3.2.6. 

Det finns även riskvärderingsmetoder som har andra filosofiska och etiska utgångspunk-
ter än aktuell lagstiftning. Ett sådant exempel är kostnads-nyttoanalys som bygger på ett 
renodlat konsekvensetiskt synsätt (utilitarism). Denna filosofi innebär att det är  
konsekvenserna och inget annat som avgör om en viss handling är lämplig eller inte,  
ansvarsfrågan är irrelevant. Lagstiftningen för förorenade områden har däremot andra 
utgångspunkter; se Avsnitt 4.1. När två olika värderingsnormer möts på detta sätt kan 
märkliga effekter uppstå. Det gör att man måste vara ytterst försiktig när resultaten från 
sådana metoder tolkas; se Bilaga 2. 

I detta sammanhang är det viktigt att skilja på det problem som ska lösas och den metod 
som används. Metoden måste alltid anpassas till problemställningen, aldrig tvärtom.  
Väljer man en viss metod eller ett visst verktyg, utan justeringar, innebär det att man  
indirekt accepterar de antaganden och värderingsnormer som metoden eller verktyget 
bygger på. Svårigheten är att veta vilka antaganden som ligger bakom en viss metod,  
särskilt om metoden är komplex. Det är en anledning att följa principerna om enkelhet 
och tydlighet genom att välja en metod med rätt komplexitet för projektet. 

 Sammanvägning, tolkning och kontroll av resultat 

Sammanvägning och tolkning 

När samtliga värderingar har gjorts ska de vägas samman till ett slutresultat. Hur detta 
bör göras beror på vilket angreppssätt som används vid riskvärderingen. Vid beskrivande 
riskvärdering görs sammanvägningen i form av bedömningar i beskrivande text.  
Beskrivningarna måste vara så tydliga att det framgår varför föreslaget åtgärdsalternativ 
bedöms vara det lämpligaste och mest hållbara alternativet. 

Vid poängbaserad riskvärdering kan totalpoäng beräknas för varje åtgärdsalternativ,  
baserat på den poängsättning och viktning som gjorts tidigare. Det är dock inte tillräckligt 
att enbart redovisa totalpoäng utan åtgärdsalternativens prestanda bör även redovisas på 
annat sätt, till exempel alternativens poäng i respektive hållbarhetsdimension samt för 
respektive tidshorisont. Det krävs beskrivande text för att förklara hur de olika resultaten 
bör tolkas och vilket åtgärdsalternativ som därmed framstår som det totalt sätt lämplig-
aste och mest hållbara åtgärdsalternativet. 

Även vid kvantitativ riskvärdering beräknas prestanda för respektive åtgärdsalternativ. 
Sådana beräkningar begränsas dock till den eller de enheter som använts vid kvantifie-
ringen, till exempel kronor, utsläppt mängd koldioxid, förbrukat antal kWh elektricitet 
och så vidare. Kvantitativ riskvärdering utförs i stort sett alltid i kombination med  
beskrivande eller poängbaserad riskvärdering; se ”Kombinerade angreppssätt” i Avsnitt 
3.3.2. Då krävs att värderingarna med de olika angreppssätten vägs samman till ett  
tolkningsbart slutresultat. Sammanvägningen kan antingen göras i form av beskrivande 
text eller poängbaserat.  
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I det senare fallet måste de kvantitativa måtten, till exempel kronor, först översättas till 
poäng8 som därefter adderas med övriga poäng till en totalpoäng för varje åtgärdsalterna-
tiv. Resultaten bör även redovisas på andra sätt, se diskussionen om  
poängbaserad riskvärdering ovan. 

Oavsett vilket angreppssätt som använts vid riskvärderingen är det lämpligt att resultaten 
beskrivs och tolkas i text. I tolkningen ingår att bedöma vilket åtgärdsalternativ som 
framstår som lämpligast och varför. 

Om riskvärderingen visar att flera åtgärdsalternativ är ungefär lika hållbara bör orsaken 
undersökas. Orsaken kan vara att alternativen är mycket lika, på brister i riskvärderings-
metoden eller att alternativen faktiskt råkar vara ungefär likvärdiga ur hållbarhetssyn-
punkt. I sådana situationer kan det vara befogat att förfina värderingarna (eventuellt med 
hjälp av kvantitativa metoder), se över metodiken eller justera åtgärdsalternativen. 

I vissa projekt lyckas inte riskvärderingsgruppen enas om viktning, poängsättning eller 
andra värderingar. Det kan leda till att olika aktörer förespråkar olika uppsättningar  
vikter eller poäng; se Avsnitt 3.5.2 och 3.5.3. Frågan uppkommer då hur detta bör hante-
ras. Ska exempelvis medelvärden av aktörernas värderingar beräknas? I vägledningen  
avråds från en sådan lösning. Det är givetvis bäst om enighet kan nås men om det inte är 
möjligt bör de alternativa värderingarna redovisas öppet. Dessa kan, om det är befogat, 
vara en del av beslutsunderlaget (Avsnitt 3.6), men det är slutligen tillsynsmyndigheten 
som avgör vilket åtgärdsalternativ som är det lämpligaste (i sista hand domstolen vid en 
överprövning av tillsynsmyndighetens beslut). 

Kontroll och känslighetsanalys 

En kontroll av rimligheten i riskvärderingens resultat måste alltid göras. Det är ett enkelt 
sätt att upptäcka felaktiga beräkningar och liknande. Även andra kontroller kan behöva 
göras; se Avsnitt 3.5.4. 

En enkel känslighetsanalys bör dessutom utföras i alla riskvärderingar, med undantag för 
enkla beskrivande riskvärderingar. I en känslighetsanalys studeras hur enskilda värde-
ringar påverkar slutresultatet. Det kan ge en fingervisning om hur robust riskvärderingen 
är. Känslighetsanalysen utförs genom att de kriterier som bedöms vara mest osäkra väljs 
ut och därefter testas hur alternativa värderingar påverkar slutresultatet. En sådan  
känslighetsanalys är minimikrav vid poängbaserad riskvärdering. Vid beskrivande  
riskvärdering bör osäkerheterna förklaras i text. 

Om det visar sig att osäkerheterna är så stora att slutsatserna påverkas innebär det att  
resultatet inte är tillräckligt säkert för ett robust beslut. Det är då lämpligt att backa i  
processen och samla in mer information som minskar osäkerheterna. I större projekt kan 
en mer fullständig osäkerhetsanalys övervägas. I en sådan analys kvantifieras osäkerhet-
erna och inkluderas i beräkningarna, till exempel genom Monte Carlo-simuleringar (se 
ordlistan). 

 
8 Se ”Hur ska kriteriernas poängskala se ut?” i Avsnitt 3.3.3. 
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Steg 4 Värdering – Hjälp för beställare 

• Kontrollera att du förstår och är bekväm med de värderingar som gjorts. 

• Kontrollera att sammanvägningen av värderingar och slutresultat är begriplig. 

Steg 4 Värdering – Hjälp för granskare 

• Är utförda värderingar tillräckligt redovisade så att de går att förstå? 

• Är värderingarna rimliga (poäng, vikter, värderingar i text med mera)? 

• Har metoden för värdering tillämpats konsekvent för samtliga kriterier och åtgärdsal-
ternativ? 

• Har återställning av området efter saneringen beaktats i värderingarna, till exempel 
återfyllnadsmassornas lämplighet och ekosystemtjänsterna som området levererar? 

• Har allmänna och enskilda intressen, inklusive kulturmiljön, beaktats i tillräcklig  
omfattning?  

• Har alla berörda intressenter involverats i behövlig omfattning? 

• Har dubbelräkning av effekter skett? Hur påverkar det i så fall resultatet? 

• Vilka osäkerheter finns och hur hanteras dessa? 

• Är det en rimlig och önskvärd balans mellan olika grupper av kriterier, exempelvis 
mellan miljöeffekter och hälsoeffekter, mellan tidshorisonter och mellan hållbarhetsdi-
mensioner? 

• Finns det inbyggda värderingar eller antaganden i de metoder och verktyg som  
använts? Detta kan vara en knepig fråga att besvara för en granskare – experthjälp 
kan behövas. 

Steg 4 Värdering – Minimikrav 

• Samtliga kriterier ska värderas för samtliga åtgärdsalternativ. 

• Gjorda värderingar ska sammanställas i en riskvärderingsmatris. 

• En samlad bedömning ska göras, med förslag på lämpligaste och mest hållbara  
åtgärdsalternativ. 

• En enkel känslighetsanalys ska alltid göras, utom i mycket enkla beskrivande  
riskvärderingar. 
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3.6 Steg 5 – Beslutsunderlag 

I detta avslutande steg sammanställs riskvärderingens resultat och förordat åtgärdsalter-
nativ presenteras i ett beslutsunderlag som kommuniceras med berörda parter.  
Om det i detta skede framkommer tidigare okända uppgifter som påverkar riskvärde-
ringen kan det vara nödvändigt att backa i processen.9 

Det är viktigt att poängtera att riskvärderingen och det åtgärdsalternativ som förordas 
inte är bindande och i sig inte utgör ett beslut. Underlaget måste hämtas in och förankras 
hos den som ska fatta beslutet om att gå vidare med en saneringsanmälan, tillståndsansö-
kan eller bidrags- eller stödansökan. Beslutsfattaren har alltid möjlighet att lägga in  
ytterligare aspekter eller värdera ingående aspekter annorlunda inför sitt beslut. 

Beslutsunderlaget ligger till grund för beslut om åtgärd. Syftet med att upprätta ett  
beslutsunderlag är att tydliggöra vilka avvägningar som lett fram till förslaget. Det ska 
vara transparent så att alla som tar del av underlaget är medvetna om vilka avvägningar 
som gjorts. Det är också viktigt att det är komplett, så att beslutsfattaren kan känna sig 
trygg med att all nödvändig information finns för att fatta ett väl underbyggt, väl avvägt 
och robust beslut. 

Beslut om val av åtgärd fattas ofta i flera steg. Vem som tar det slutgiltiga beslutet beror 
på projektets art. Om beslutsfattaren är verksamhetsutövare kan beslutet utgöra första 
steget mot att gå vidare med en saneringsanmälan eller en tillståndsansökan och därefter 
en upphandling. Tillsynsmyndigheten respektive tillståndsmyndigheten kommer i detta 
fall att ha sista ordet vad gäller den valda åtgärdens art och omfattning. I de fall besluts-
fattaren är huvudman i ett statligt finansierat projekt tar denne beslut om att gå vidare 
med en ansökan om statlig finansiering. Vid bidragsprojekt är det Naturvårdsverket som 
fattar beslutet om bidrag. Vid ansökan om statligt stöd är det länsstyrelsen som är  
beslutande myndighet. I vissa fall kan tillsynsmyndigheten eller finansiären ha varit  
involverade i riskvärderingsprocessen och i de fallen är det föreslagna åtgärdsalternativet 
redan till viss del förankrat. 

Innan en åtgärd påbörjas behöver en anmälan om efterbehandling upprättas enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En sådan  
28 §-anmälan ska bland annat beskriva vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid en  
efterbehandlingsåtgärd, men tillsynsmyndigheten kan, utöver att bevaka att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas, även ha synpunkter på åtgärdens omfattning. På så sätt blir även 
anmälan en form av beslutsunderlag där val av åtgärd motiveras med en redogörelse av 
riskvärderingen, dess resultat och vilka bedömningar som lett fram till förslaget. 

Beslutsunderlaget bör struktureras och formuleras på ett sätt som ger beslutsfattaren  
tydliga svar på de frågor som ska besvaras. Exempel på frågor som beslutsfattaren  
vanligen vill ha svar på är: 

  

 
9 Se ”Finns det särskilda möjligheter eller begränsningar?” i Avsnitt 3.2.2. 
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• Vad är problemet? 
• Vilka lösningar finns? 
• Vad kostar åtgärden? 
• Vilka konsekvenser får mitt beslut? 

Uppgifter som bör ingå i beslutsunderlaget är: 

• Ramar för beslutet såsom övergripande åtgärdsmål och målbild, finansieringsförut-
sättningar, lagkrav, markanvändning, tidsaspekter med mera. 

• Sammanfattning av förutsättningarna: bakgrund, föroreningssituation, behov av  
riskreduktion och övriga slutsatser från riskbedömningen. 

• Sammanfattning av slutsatser från åtgärdsutredningen. 
• Sammanfattning av de åtgärdsalternativ som ingått i riskvärderingen. 
• Kortfattad beskrivning av hur de olika åtgärdsalternativen möter upp mot  

åtgärdsmålen. Åtgärdsmålen ska uppfyllas för samtliga åtgärdsalternativ förutom  
referensalternativ/nollalternativ. 

• Valt alternativ, inklusive dess för- och nackdelar, samt motiveringar till de  
bedömningar som gjorts. 

• Osäkerheter och risker. 

Utöver dessa uppgifter kan det vara lämpligt att göra en jämförelse av åtgärdskostnaden 
mot ett ”typobjekt”, det vill säga ett (eller flera) liknande objekt där kostnaden är känd. 
Jämförelsen görs enklast genom att ta fram jämförelsetal, exempelvis kostnad per ton  
åtgärdade jordmassor eller kostnad per kg avlägsnad primär10 förorening. Jämförelsetalet 
ger en fingervisning om hur åtgärdskostnaden förhåller sig till liknande projekt, vilket 
kan vara betydelsefull information för beslutsfattaren. Observera dock att sådana  
jämförelsetal kan påverkas av var i landet objekten är belägna (avstånd till deponi, närhet 
till infrastruktur med mera). 

Liknande jämförelser bör däremot inte göras av åtgärdsalternativens hållbarhet mellan 
olika objekt. Orsaken är att i riskvärderingen är det den relativa hållbarheten mellan de 
olika åtgärdsalternativen vid det aktuella objektet som bedömts. Det innebär att resulta-
ten inte kan jämföras mellan olika förorenade områden. 

 

 

 
10 Dimensionerande förorening. 

Steg 5 Beslutsunderlag – Hjälp för beställare 

• Beställaren ska kontrollera om beslutsunderlaget är tillräckligt omfattande och tydligt 
för att fungera som underlag för beslut om åtgärd. 

• Om underlaget är otillräckligt bör beställaren efterfråga mer information eller se till att 
eventuella osäkerheter beskrivs. 
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Steg 5 Beslutsunderlag – Hjälp för granskare 

• Är underlaget tillräckligt för beslut om åtgärd? 

• Är förordat åtgärdsalternativ det mest hållbara alternativet? Om inte, varför då? 

• Vilka osäkerheter finns och hur hanteras dessa? 

Steg 5 Beslutsunderlag – Minimikrav 

• Det måste finnas en sammanfattning av de åtgärdsalternativ som ingått i riskvärde-
ringen. 

• Motiven för att den föreslagna åtgärden anses vara lämpligast måste beskrivas tydligt. 

• Osäkerheter måste beskrivas. 

3.7 Dokumentation och granskning 

Arbetsgångens fem steg ska dokumenteras. Dokumentationen ska vara så utförlig att 
gjorda värderingar, resultat och slutsatser blir spårbara och transparenta, allt i enlighet 
med principen om tydlighet: 

Principen om tydlighet 

Riskvärderingen ska utföras och dokumenteras på ett tydligt sätt som stöder 
granskning, revidering och kommunikation. 

 

Tydlighet är viktigt för att det ska vara möjligt att gå tillbaka och revidera värderingarna 
samt för att granskaren ska ha möjlighet att bedöma om värderingarna är rimliga.  
Det måste även vara möjligt att i framtiden förstå det åtgärdsval som gjorts. Dokumentat-
ionen ska omfatta beskrivningar av de överväganden som gjorts och hänvisningar till  
informationskällor. Kravet på tydlig dokumentation gäller samtliga projekt, oavsett  
storlek. 

Riskvärderingen ska även granskas, vilket kan omfatta både interngranskning och extern-
granskning. En viktig del i detta arbete är att förankra riskvärderingen hos bland annat 
tillsynsmyndigheten. 
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Dokumentation och granskning – Hjälp för beställare 

• Beställaren ska kontrollera att dokumentationen är tillräckligt omfattande och tydlig. 

• Om underlaget är otillräckligt bör beställaren begära att bristerna åtgärdas. 

• Beställaren ska kontrollera att riskvärderingen granskas i nödvändig omfattning. 

Dokumentation och granskning – Hjälp för granskare 

• Är dokumentationen tillräcklig för att riskvärderingen ska kunna granskas? 

• Om dokumentationen är otillräcklig, var finns bristerna och hur kan de åtgärdas? 

Dokumentation och granskning – Minimikrav 

• Utförda värderingar av kriterier ska sammanfattas i en riskvärderingsmatris. 

• Dokumentationen ska vara så tydlig att det går att följa den metod som använts och 
de värderingar som gjorts. 

• Utförda värderingar ska vara tydligt motiverade. Detta gäller generellt, oavsett  
riskvärderingens angreppssätt. 

• Resultat och slutsatser ska vara tydligt beskrivna. 

• Riskvärderingen ska ha granskats i nödvändig omfattning. 
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4 Fördjupning 
I detta kapitel ges fördjupad information om flera viktiga frågor vid riskvärdering. Det 
gäller juridikens roll, hur riskvärdering kan användas för att främja alternativa efterbe-
handlingsåtgärder, hur effekterna av ett förändrat klimat kan hanteras och hur begreppet 
ekosystemtjänster kan användas i detta sammanhang. 

4.1 Hur påverkar juridiken riskvärderingen? 

 Riskvärderingen ska vila på lagar och miljömål 

I Sverige ska det allmänna11 särskilt verka för goda förutsättningar för hälsa och främja 
en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande  
generationer12. Detta behöver också genomsyra arbetet med förorenade områden och 
riskvärderingar. Det är beställarens och utförarens ansvar att resultatet av riskvärde-
ringen möter kraven på goda förutsättningar för hälsa och främjande av en hållbar  
utveckling. I slutändan är det tillsynsmyndighetens uppgift att kontrollera att så faktiskt 
är fallet och om inte, ställa krav på kompletteringar. 

En riskvärdering måste mot bakgrund av ovanstående ta avstamp i gällande lagar och 
miljömål. De som beställer, utför eller granskar en riskvärdering behöver därmed ha  
kännedom om lagar och rättspraxis samt kunskap om miljömål på olika nivåer (lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt). I denna fördjupningsdel beskrivs hur juridiken påverkar 
genomförandet av riskvärderingar. 

 Miljöbalken är central 

Miljöbalken är det stora miljörättsliga regelverket i Sverige och dess portalparagraf sätter 
ramen för hur balken ska tillämpas och hur en riskvärdering ska göras. Portalparagrafen 
återspeglar den svenska miljöpolitiken och anger att syftet med balken är att främja en 
hållbar utveckling. Exempelvis ska människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Vi som lever 
nu får inte ägna oss åt en livsföring som skadar miljön eller utarmar naturresurserna.13 

 

Miljöbalkens portalparagraf innebär att riskvärderingen behöver ha ett tidsperspektiv 
som sträcker sig över såväl nuvarande som kommande generationer.  

 
11 Med det allmänna menas den samhälleliga verksamheten, oftast skattefinansierad. 
12 1 kap. 2 § kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
13 Regeringens proposition 1997/98:45, del 2, s. 7. 

Miljöbalkens portalparagraf 

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som in-
nebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skydds-
värde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med 
ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
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En efterbehandlingsåtgärd behöver alltså vara långsiktigt hållbar, men även de positiva 
och negativa effekterna av åtgärden behöver bedömas i ett långt tidsperspektiv och inte 
bara här och nu. 

För att förstå vad miljöbalken innebär än mer i detalj kan ledning hämtas från de av  
Riksdagen beslutade miljömålen. Mest relevant i detta sammanhang är miljömålet giftfri 
miljö, men även andra nationella, regionala och lokala miljömål är relevanta vid  
riskvärdering. Bland de nationella miljömålen kan till exempel nämnas levande sjöar och 
vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. 

 
 
Slutligen är miljöbalken också viktig genom att den slår fast principen om att förorenaren 
betalar.14 Principen innebär att den som orsakat en skada på miljön, till exempel en för-
orening, ansvarar till dess skadan har upphört, både för genomförandet av avhjälpandet 
och kostnaderna för detta. Ansvaret gäller i skälig omfattning15 och omfattar det  
avhjälpande som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet 
uppstår för människors hälsa eller miljön. Detta brukar kallas för det ”miljömässigt  
motiverade”, vilket är den första delen av skälighetsbedömningen och det som riskvärde-
ringen resulterar i. Normalt är det skäligt att den som ansvarar för ett förorenat område 
till fullo utför och bekostar en riskvärdering, vilket avgörs i andra delen av skälighetsbe-
dömningen. 

Miljöbalken speglar framför allt den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men i 
viss mån även den sociala och den ekonomiska dimensionen. I det följande exemplifieras 
hur juridiken påverkar de olika dimensionerna vid riskvärdering. 

 Den ekologiska dimensionen 

Eftersom riskvärderingen i arbetet med förorenade områden görs av två skäl – att ta reda 
på vilken åtgärd som är miljömässigt motiverad och för att säkerställa att den  
miljömässigt motiverade åtgärden genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt – är den 
ekologiska dimensionen dominerande vid hållbarhetsanalyser i dessa sammanhang.  
Av de allmänna hänsynsreglerna16 framgår att efterbehandlingsåtgärden ska planeras,  
genomföras och följas upp utifrån kravet på bästa möjliga teknik (BMT). Ett åtgärdsalter-
nativ som inte uppfyller kravet på BMT ska därmed inte ingå i en riskvärdering.  

  

 
14 2 kap. 8 § miljöbalken. 
15 10 kap. 4 § miljöbalken. 
16 2 kap. miljöbalken. 

Miljömålet giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna. 
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Av de allmänna hänsynsreglerna följer dessutom att de försiktighetsmått och skyddsåt-
gärder som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön från olägenhet och skada 
ska vidtas.  

Dessa försiktighetsmått och skyddsåtgärder ska anpassas efter den aktuella åtgärden och 
kan till exempel innebära krav på åtgärder för att förhindra grumling vid sanering av  
förorenade sediment eller minimering av transporter för att begränsa utsläpp som är  
negativa för klimatet. 

Skyddade områden och skyddad biologisk mångfald 

Många områden är skyddade enligt miljöbalken17 som exempelvis naturreservat, kultur-
reservat eller Natura 2000-områden. Ett förorenat område ligger där det ligger, men i 
samband med åtgärd av föroreningen måste hänsyn tas till om området är skyddat eller 
om föroreningen riskerar att spridas till ett skyddat område. I riskvärderingen behöver 
alltså beaktas om föroreningen påverkar ett skyddat område eller den biologiska mångfal-
den, eftersom det kan motivera mer omfattande eller mer långtgående saneringar än vad 
som annars vore fallet. 

I samband med ingrepp i exempelvis ett naturreservat måste föreskrifterna för naturre-
servatet respekteras och om en efterbehandlingsåtgärd ska vidtas inom strandskyddat 
område krävs strandskyddsdispens. I en riskvärdering bör därför åtgärder som innebär 
minst negativ påverkan på det skyddade området rankas högst för det aktuella kriteriet. 
Endast sådana åtgärdsalternativ ska tas upp till bedömning som är förenliga med de krav 
som ställs inom det skyddade området. 

Även den biologiska mångfalden är skyddad enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
att det behöver undersökas om skyddade djur- eller växtarter kan påverkas av den  
aktuella föroreningen, och hur dessa i så fall kan bevaras och otillåten påverkan undvikas. 
Insatser för bevarande av skyddade arter kan kosta både pengar och tid och påverkar  
därmed valet av åtgärdsalternativ. 

Avfallshantering 

EU:s avfallshierarki, införd i svensk rätt genom 15 kap. 10 § miljöbalken, är väsentlig vid 
riskvärdering och bedömning av det mest hållbara åtgärdsalternativet. Avfallshierarkin 
innebär nämligen att uppkomsten av avfall först och främst ska förebyggas och om det 
ändå uppstår avfall ska det hanteras på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och 
miljön; se Figur 4.1. Detta behöver beaktas både i åtgärdsutredningen och i den  
efterföljande riskvärderingen. En åtgärd som inte genererar något avfall betraktas  
generellt sett alltså som mer hållbar än en åtgärd som genererar avfall som måste depone-
ras. En avvägning måste dock göras i varje riskvärdering, där avfallet åtgärden genererar 
vägs mot annat. 

 
17 7 och 8 kap. miljöbalken. 
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Figur 4.1 Avfallshierarkin i form av en avfallstrappa (efter SYSAV, 2021). 

 
Överlag är avfalls- och masshanteringsfrågor viktiga i samband med saneringsarbeten,  
eftersom många saneringar resulterar i stora mängder massor. Om massorna klassas som 
avfall kommer de att behöva hanteras i enlighet därmed, vilket inverkar på om, hur och 
när massorna kan återvinnas.18 

Reglerna för deponering19 påverkar vilka massor som får transporteras till vilken deponi. 
Detta kan ha en stor påverkan på hållbarhetsanalysen, eftersom längre transporter leder 
till större utsläpp och olycksrisker. Deponilagstiftningen kan också påverka möjligheterna 
till omhändertagande i närheten av det förorenade området i så mån att det är lättare att 
anlägga en deponi för inert avfall än en deponi för farligt avfall. I riskvärderingen behöver 
dessa aspekter vägas mot miljönyttan och andra aspekter kopplade till åtgärdsalternati-
ven. 

Även förekomsten av invasiva främmande arter påverkar hur en efterbehandlingsåtgärd 
får genomföras.20 Till exempel är det förbjudet att transportera sådana arter och låta dem 
reproducera sig. Transportförbudet gäller dock inte om transporten sker till en anlägg-
ning i samband med utrotning av växten. Det finns alltså ett förbud mot att exempelvis 
flytta jordmassor som innehåller frön, rötter eller andra delar från invasiva främmande 
arter, vilket bland annat påverkar vilka efterbehandlingsåtgärder som kan vidtas inom ett 
område där sådana förekommer. 

 Den sociala dimensionen 

Miljöbalken behandlar även den sociala dimensionen av hållbar utveckling, främst då 
människors hälsa, såväl fysisk som psykisk, som är en viktig faktor i flera av miljöbalkens 
bestämmelser.  

 
18 Till exempel 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 
19 Förordning (2001:512) om deponering av avfall. 
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och 

hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 
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Bedömningen av inverkan på människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet 
anser vara en olägenhet.21 Hänsyn ska då tas även till personer som är något mer känsliga 
än normalt, till exempel allergiker.22 Den sociala dimensionen omfattar dock även andra 
aspekter utöver hälsopåverkan, som exempelvis markanvändning och kulturmiljö. 

Liksom för den ekologiska dimensionen kommer de allmänna hänsynsreglerna och  
särskilt försiktighetsprincipen23 att ha betydelse även för den sociala dimensionen.  
Med stöd av försiktighetsprincipen krävs att den som vidtar en efterbehandlingsåtgärd 
utför de skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors 
hälsa. Detta i sin tur innebär att ju mindre buller, luktolägenhet, damning och liknande 
en åtgärd orsakar, desto mindre negativa effekter i den sociala dimensionen. 

Ovanstående innebär också att hänsyn behöver tas till bland annat det buller olika  
åt-gärdsalternativ genererar. Till grund för en sådan bedömning kan det behövas  
bullerberäkningar och bullermätningar. Det buller som oundvikligen uppstår behöver  
minimeras genom till exempel tidsbegränsningar, anläggande av ljuddämpande skärmar 
eller vallar och planering av arbeten inom arbetsområdet samt trafik till och från  
området. 

I riskvärderingen kan också de hälsorisker som eventuellt uppkommer vid efterbehand-
lingsåtgärdens genomförande behöva vägas mot hälsoriskerna med att föroreningen  
lämnas kvar. 

Markanvändning 

När det gäller markanvändning behöver hänsyn tas till bland annat plan- och bygglagen 
(2009:100) som i 2 kap. 2 § anger att planläggning och lovprövningar ska syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest  
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Vid planläggning ska enligt 
plan- och bygglagen hänsyn även tas till såväl natur- och kulturvärden som miljö- och  
klimataspekter, vilket innebär att en förorening måste hanteras vid planläggningen.24  
Det innebär att den markanvändning som planläggningen avser kan påverka utfallet av 
riskvärderingen och vilken efterbehandlingsåtgärd som slutligen väljs, åtminstone i vissa 
fall; se även skede markplanering i Avsnitt 3.2.2. Generellt sett gäller att mark som  
planeras för bostäder, skolor och liknande kräver mer omfattande saneringsåtgärder än 
mark som planeras för industrier. 

I portalparagrafen till miljöbalken finns krav på att värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas samt att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas. Allt detta har stor betydelse för hur olika åtgärdsalternativ ska värderas och  
bedömas i riskvärderingen.  

 
21 Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan på-

verka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig, se 9 kap. 3 § miljöbalken. 
22 Regeringens proposition 1997/98:45, del 1, s. 351 och del 2, s. 15. 
23 2 kap. 3 § miljöbalken. 
24 2 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
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Till exempel får en åtgärd som möjliggör social interaktion och rekreation, exempelvis i 
form av en park med rik biologisk mångfald, anses mer långsiktigt hållbar än en åtgärd 
som resulterar i en ”död” yta med bergkross. 

Betydelse har även miljöbalkens hushållningsbestämmelser och utpekandet av så kallade 
riksintressen och det skydd enligt 3 kap. miljöbalken som ett sådant utpekande innebär. 
Tanken med 3 kap. miljöbalken är att mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska  
utnyttjas så genomtänkt och väl avvägt som möjligt vid planläggning och prövning.25 

Kulturmiljölagen 

Enligt 1 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950) är det en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön. Såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför en efterbehandlingsåtgärd ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 

Det är enligt kulturmiljölagen förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ett förorenat område ligger där 
det ligger, men alla efterbehandlingsåtgärder som utvärderas måste bedömas utifrån  
åtgärdens inverkan på kulturmiljön. Likaså måste uppgifter om fornlämningsförekomst 
och andra kulturmiljöaspekter finnas med i underlaget till riskvärderingen. 

 Den ekonomiska dimensionen 

Här bör uppmärksammas att den ekonomiska dimensionen spelar en begränsad roll i 
miljöbalkens regler om förorenade områden. Sådana områden utgör enligt miljöbalken en 
skuld som ska betalas tillbaka av den som orsakat föroreningen. Skulden kvarstår till dess 
den är slutbetald. Riskvärderingen visar hur skulden ska betalas tillbaka, det vill säga  
vilken åtgärd som ska utföras för att det förorenade området ska anses åtgärdat i tillräck-
lig utsträckning – det som är miljömässigt motiverat. I riskvärderingen tas inte hänsyn till 
vem det är som är ansvarig för att genomföra åtgärderna, inte heller till dennes förmåga 
att bekosta dem (MÖD 2010:31). 

Lagstiftningen ställer inte några krav på att saneringen ska vara samhällsekonomiskt  
lönsam och ger inte heller någon möjlighet att ta hänsyn till den ansvariges ekonomiska 
förutsättningar att bekosta saneringsåtgärden. Miljöbalken tar i riskvärderingsskedet inte 
heller hänsyn till eventuell ökning av fastighetsvärdena till följd av saneringen. Sådana 
ökningar blir endast intressanta om det blir frågan om så kallad obehörig vinst när annan 
än fastighetsägaren bekostar saneringen. Då kan fastighetsägaren åläggas att svara för 
denna värdeökning, men det har ingen inverkan på riskvärderingen. Det innebär dock 
inte att fastighetsvärden alltid är ointressanta vid riskvärderingar, men däremot kan de 
knappast bli styrande för åtgärdsvalet annat än i speciella situationer. 

I riskvärderingen ska en avvägning mellan åtgärdskostnaden och miljö- och hälsonyttan 
göras, vilket innebär att åtgärder till vilket pris som helst inte kan bli aktuella. I dessa  
delar hänvisar förarbetena från 10 kap. 4 § miljöbalken till rimlighetsbedömningen i  
2 kap. 7 § miljöbalken.  

 
25 Se Svenning, Miljöbalk (1998:808) 3 kap. 1 §, Lexino 2017-01-19 (JUNO). 
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Där sägs att vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  
 
En riskvärdering behöver därför väga åtgärdskostnaden mot den miljö- och hälsonytta 
som kan uppnås. En allt för stor marginalkostnad kommer att innebära att en mindre 
omfattande åtgärd får väljas, men enbart kostnaden i sig är inte avgörande för valet av  
åtgärd.26 

Hur avvägningen mellan åtgärdskostnad och miljö- och hälsonytta ska göras i riskvärde-
ringen framgår inte av lag, praxis eller vägledningsmaterial. Någon typ av kvantifiering 
eller värdering av marginalnyttan behövs dock sannolikt, där saneringsresultaten i form 
av uppnådd riskreduktion jämförs med kostnaderna. 

Ett enkelt exempel får illustrera den avvägning som behöver göras mellan åtgärdskostna-
den och miljö- och hälsonyttan. Exemplet beskriver ett fall där åtgärdsmetoden är 
schaktsanering och där riskreduktionen är en funktion av mängden förorening som  
avlägsnas. I projekt där andra mått på riskreduktionen är mer relevanta kan dessa  
givetvis läggas i vågskålen för miljö- och hälsonytta istället för avlägsnad mängd  
förorening. 

 

Exempel 

Avvägning mellan åtgärdskostnad och miljö- och hälsonytta 

Vid ett förorenat område kan 50 % av föroreningarna avlägsnas till en kostnad om  
10 miljoner kronor (alternativ 1), 95 % av föroreningarna avlägsnas till en kostnad om  
20 miljoner kronor (alternativ 2) och 100 % av föroreningarna avlägsnas till en kostnad 
om 100 miljoner kronor (alternativ 3). I detta fall får alternativ 2 anses vara det mest  
miljömässigt motiverade.  

Den ökade kostnaden om 10 miljoner kronor mellan första och andra alternativet medför 
en kraftigt ökad riskreduktion. Däremot kostar det omotiverat mycket extra, 80 miljoner 
kronor, att avlägsna de sista 5 % av föroreningsmängden med alternativ 3, vilket  
sannolikt kommer anses vara en omotiverat hög marginalkostnad. 

Generellt sett är det givetvis bra med ekonomiskt fördelaktiga åtgärdsalternativ. Om två 
åtgärdsalternativ är lika bra ur ekologisk och social synvinkel, men det ena är mer  
lönsamt (eller mindre kostsamt) än det andra, är den mest ekonomiskt fördelaktiga  
lösningen därmed bättre. 

4.2 Hur kan alternativa åtgärdsmetoder främjas? 

Den vanligaste efterbehandlingsmetoden i Sverige är schaktsanering följt av deponering 
av de förorenade massorna. Metoden innebär att föroreningen flyttas till en deponi där 
den lagras under kontrollerade former.  

 
26 Miljööverdomstolens dom den 22 december 2010 i mål nr M 8489-09. 
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Några viktiga fördelar med schaktsanering är att metoden ger en tydlig riskreduktion som 
kan kontrolleras, att den är väl beprövad, förhållandevis snabb och att kostnaderna kan 
uppskattas relativt väl.  

Metoden har dock flera nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel påverkas 
markmiljön negativt i samband med åtgärden. Dessutom förbrukar schaktningsarbeten 
och transporter resurser (bränsle med mera), som resulterar i utsläpp av växthusgaser. 
Andra negativa effekter är störningar i form av buller, olycksrisker vid transporter, slitage 
på vägar och relativt höga kostnader. Därtill tas deponeringsutrymme i anspråk som 
skulle kunna användas för annat avfall. Schaktsaneringar kräver dessutom återfyllnads-
massor, som i sin tur ger upphov till negativa effekter.  

Historiskt har schaktsanering varit det givna valet av åtgärd och först när en sådan åtgärd 
inte varit möjlig att genomföra, till exempel på grund av tekniska svårigheter, har andra 
lösningar övervägts. 

En återkommande fråga är hur hållbara schaktsaneringar egentligen är, givet alla  
negativa effekter. Det finns idag en utbredd vilja, både från myndigheter, ansvariga,  
konsulter och andra, att välja alternativa åtgärdsmetoder med lägre negativ påverkan på 
omgivning och miljö än schaktsaneringar. Många efterfrågar en mer cirkulär ekonomi 
med mer hållbara åtgärdslösningar (Vestin et al., 2021). 

Med alternativa åtgärdsmetoder avses i detta sammanhang alla typer av efterbehand-
lingsåtgärder, utöver schaktning följt av deponering, som leder till att de övergripande  
åtgärdsmålen kan uppnås. Exempel på alternativa metoder är jordtvätt, stabilisering/soli-
difiering, termisk behandling, förstärkt naturlig självrening, fytosanering, biologisk  
behandling, inneslutning eller barriär, kemisk oxidation eller reduktion med flera.  
Möjligheten finns även att kombinera schaktsaneringar med alternativa åtgärdsmetoder. 

För att främja användandet av alternativa åtgärdslösningar bör följande övergripande råd 
följas, före själva riskvärderingsfasen: 

• Hållbarhetsfrågorna måste komma in tidigt i avhjälpandeprocessen, helst redan då de 
övergripande åtgärdsmålen formuleras. De övergripande åtgärdsmålen måste  
formuleras så att de främjar hållbara åtgärder, gärna som hållbarhetsmål i projektet. 
Här kan inspiration hämtas från SGI (2022b) som beskriver grunderna för att ta fram 
övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment. 

• Det måste finnas ett intresse för alternativa åtgärdsmetoder under hela processen, 
bland annat för att rätt information ska samlas in. 

• Åtgärdsutredningen måste utföras med hållbarhetsmålen (de övergripande  
åtgärdsmålen) som grund och aktivt inkludera alternativa åtgärdsmetoder. 

• I de fall mål eller utredningar inte beaktar hållbarhet i tillräcklig utsträckning kan det 
vara nödvändigt att backa i projektet. 

För att alternativa åtgärdsmetoder ska komma till sin fulla rätt är det viktigt att riskvärde-
ringsmetodiken i Steg 2 utformas på ett sätt som tar hänsyn till dessa metoders fördelar 
och att värderingarna i Steg 4 görs på ett lämpligt sätt. Anvisningarna i Avsnitt 3.3 och 
3.5 ger ledning om hur metodiken bör utformas och tillämpas.  
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Några moment är särskilt viktiga för att främja alternativa åtgärder: Valet av kriterier, 
viktningen av kriterierna och själva värderingarna. 

Det gäller att välja kriterier som fångar upp både för- och nackdelar med respektive  
åtgärdsmetod. Nackdelarna med schaktning och deponering kan fångas upp med flera  
kriterier i den ekologiska dimensionen, som exempelvis ”biologisk mångfald”, ”utsläpp till 
luft”, ”energiförbrukning” samt ”naturresurser och avfall”. Även kriterier i den sociala  
dimensionen (störningar, olycksrisker med mera) och den ekonomiska dimensionen 
(kostnader) kan användas. På motsvarande sätt måste det finnas kriterier som täcker in 
de alternativa åtgärdsmetodernas fördelar i respektive hållbarhetsdimension.  
I vissa projekt, där projektet har som delmål att främja ny teknik, finns möjligheten att 
definiera ett särskilt kriterium för detta, exempelvis ”främjande av ny teknik”. I Vestin et 
al. (2021) diskuteras förutsättningarna för att kunna tillämpa alternativa åtgärdsmetoder 
och vilka framgångsfaktorer som funnits i projekt där sådana metoder har använts. Den 
rapporten kan vara till hjälp för att identifiera lämpliga kriterier för att fånga upp 
aspekter som är viktiga för alternativa åtgärdsmetoder. 

Det har även betydelse hur själva värderingarna görs. Kriteriernas vikter talar om hur stor 
tyngd en viss typ av effekt har relativt övriga effekter. Hur stor vikt ett kriterium bör ha är 
en värderingsfråga. Det finns alltså ingen objektivt korrekt viktning utan här kan  
projektets värderingar styra så att alternativa åtgärdslösningar främjas. Om exempelvis 
utsläpp av koldioxid anses vara särskilt viktigt i projektet kan ett sådant utsläppskrite-
rium ges en hög vikt. 

Storleken på de negativa effekterna av schaktsaneringar ska naturligtvis inte överdrivas, 
men de får heller inte underskattas. Detsamma gäller de positiva effekterna av alternativa 
åtgärder. Balansen mellan dels positiva och negativa effekter, dels olika typer av effekter, 
kan vara svår att hitta men det är nödvändigt att väga dessa effekter mot varandra.  
Resonemang, diskussioner och workshops kan vara till hjälp i detta värderingsarbete. 

4.3 Hur kan ett förändrat klimat beaktas? 

 Klimatförändringens effekter 

Vårt klimat förändras till följd av mänsklig påverkan och detta sker i snabb takt. Kopp-
lingen mellan människlig verksamhet och extrema händelser som värmeböljor, torka, hög 
nederbörd och stigande havsnivå har blivit tydligare (IPCC, 2021). Hur stora effekterna 
blir beror på hur klimatförändringen utvecklas, men också på hur samhället förmår an-
passa sig till förändringarna. Klimatförändringen innebär bland annat att riskbilden vid 
förorenade områden kan förändras. Bebyggelse och industrier har historiskt lokaliserats 
vid vattendrag, sjöar eller nära kusten och många industriella aktiviteter har orsakat för-
orening av mark och vatten (SGI, 2016). Det finns ett mycket stort antal förorenade om-
råden där det finns förutsättningar för ras, skred, erosion och översvämning (SGI och 
MSB, 2021). Förorenade områden nära vatten samt förorenade sediment är särskilt ut-
satta vid klimatförändring. En mängd effekter kan förväntas på de geotekniska och hydro-
logiska förhållanden, vilket påverkar både riskbilden vid ett förorenat område och de tek-
niska åtgärdslösningar som behöver vidtas vid en sanering. 
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Klimatförändringen måste beaktas vid både riskbedömning, åtgärdsutredning och risk-
värdering. I riskvärderingen måste klimatförändringens effekter på åtgärdsalternativen 
vägas in, så att hållbarheten kan bedömas och beslutsunderlaget bli komplett. 

I den ekologiska hållbarhetsdimensionen finns flera skyddsobjekt som kan påverkas av 
klimatförändringen, på olika sätt. Ett exempel är ökad föroreningsspridning, bland annat 
genom erosion i samband med skyfall och översvämning, vilket kan leda till större belast-
ning på ytvatten. Även spridningsrisken från förorenade sediment kan förändras när  
vattennivåer ändras. Klimatförändringen har en omfattande effekt på den biologiska 
mångfalden och ekosystemen genom att olika arters livsmiljöer påverkas. Artsamman-
sättningen förändras, liksom de processer som verkar i ekosystemen. 

I den sociala hållbarhetsdimensionen kan riskerna som människor utsätts för vid ett  
förorenat område förändras. Detta kan ske genom att klimatförändringen påverkar utlak-
ning, geokemiska processer, gasavgång, nedbrytning, damning med mera.  
Hur stora dessa effekter kommer att bli, och vilken praktisk betydelse de har, är oklart 
och kan dessutom variera från plats till plats. En annan effekt av klimatförändringen är 
att människors exponering för föroreningar kan förändras genom ändrade beteenden.  
Det kan gälla tiden vi vistas inomhus, hur huden exponeras, hur vi vädrar våra bostäder, 
vad vi äter och så vidare. Det är svårt att idag förutsäga hur exponeringen kommer att  
förändras på sikt som en följd av klimatförändringen. Det är också viktigt att beakta att 
olika grupper i samhället påverkas i olika grad och att medvetenheten varierar om de ris-
ker som kan finnas. 

Klimatförändringen berör även den ekonomiska hållbarhetsdimensionen genom dess  
påverkan på efterbehandlingsåtgärder. Det gäller särskilt tekniska lösningar där  
föroreningar lämnas kvar i marken, exempelvis olika typer av inneslutning. Sådana  
lösningar kan komma att kräva ökat underhåll, med ekonomiska effekter som följd. 

Åtgärdernas långsiktiga funktion kan påverkas på flera sätt, exempelvis genom  
förändrade grundvattennivåer, erosion, temperaturhöjning eller vegetationsförändringar. 
För vissa åtgärdslösningar kan osäkerheterna öka medan andra metoder kan gynnas av 
en högre temperatur. Hur åtgärdernas långsiktiga funktion kommer att påverkas av  
klimatförändringen måste beaktas i riskvärderingen; se exempelvis kriterium nr 15 i  
Bilaga 1. 

Vissa av effekterna ovan kan vara små eller försumbara medan andra kan få stor påverkan 
på efterbehandlingsåtgärder. I riskvärderingen ingår att bedöma de klimatrelaterade  
effekter som skiljer sig åt mellan olika åtgärdsalternativ. Det sistnämnda är viktigt att  
notera, det är skillnaden mellan åtgärdsalternativen som ska värderas. Det är också  
viktigt att behovet av riskreduktion, från riskbedömningen, har baserats på en korrekt  
bedömning av klimatförändringens effekter, annars kan både åtgärdsutredningen och 
riskvärderingen vila på felaktig grund; se Avsnitt 3.2.5. 

Det finns flera sätt att ta hänsyn till klimatförändringens effekter vid riskvärdering. I det 
följande beskrivs tre angreppssätt, benämnda långtidshorisont, delkriterium respektive 
enskilt kriterium. Rekommendationen är att i första hand värdera klimateffekterna som 
en del av långtidshorisonten; se Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1  Angreppssätt för att beakta klimatförändringens effekter vid riskvärdering vid  
förorenade områden. 

Klimateffekter som… Tillämpning 

…en del av långtidshorisonten Rekommenderas. Värdering görs ur ett lång-
tidsperspektiv för varje kriterium. 

…delkriterium Endast då klimateffekter tydligt kan särskiljas 
från övriga effekter. 

…enskilt kriterium Endast i mycket översiktliga riskvärderingar 
där få klimateffekter är aktuella. 

 

De tre angreppssätten beskrivs nedan. 

 Klimateffekter som en del av långtidshorisonten 

Enligt Avsnitt 3.3.1 ska en riskvärdering alltid omfatta en lång tidshorisont. Långtidsef-
fekterna av en åtgärd ska därför värderas för varje kriterium som ingår i riskvärderingen. 
En praktisk lösning är att samtidigt bedöma hur klimatförändringen kommer att påverka 
det aktuella kriteriet. Detta angreppssätt innebär alltså att inga ytterligare kriterier  
definieras utan klimateffekterna vägs alltid in då kriterier värderas i riskvärderingens  
värderingssteg (Steg 4). 

Angreppssättets fördel är att det är enkelt, det gäller bara att komma ihåg att klimateffek-
terna ska vägas in för samtliga kriterier. Möjligheten finns att formalisera detta, till  
exempel genom att upprätta en enkel checklista med sådant som ska beaktas för varje  
kriterium. Klimatförändringens effekter kan vara en punkt på en sådan checklista.  
En nackdel med angreppssättet är risken att värderingarna inte dokumenteras tillräckligt.  

 Klimateffekter som delkriterium 

En annan möjlighet är att beakta klimatförändringens effekter med hjälp av ett delkrite-
rium, lämpligen kallat Klimateffekt. Ett delkriterium är ett underkriterium som tillsam-
mans med andra delkriterier används för att värdera ett visst kriterium; se Avsnitt 3.3.3. 
Vid värderingen vägs klimateffekten samman med övriga delkriterier till en värdering för 
kriteriet som helhet. 

Exempel: I ett projekt består kriteriet Markförhållanden av de tre delkriterierna  
Markekosystem, Stabilitet och Klimateffekt. Först värderas efterbehandlingsåtgärdernas 
effekter på delkriterierna, i detta fall effekterna på markekosystemet, effekter på markens 
stabilitet och hur klimatförändringen påverkar markförhållandena för de olika åtgärdsal-
ternativen (klimateffekten kan exempelvis vara jorderosion i branta sluttningar).  
Därefter vägs de tre delkriterierna samman till en gemensam värdering för kriteriet  
Markförhållanden. 
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Fördelarna med detta angreppssätt är att värderingarna blir tydliga och att dokumentat-
ionen underlättas. Nackdelen är att gränsdragningen mellan delkriterierna kan bli  
otydlig. Det kan till exempel hända att klimatförändringen leder till effekter även på  
markens stabilitet, det vill säga klimateffekten är inte en separat effekt utan överlappar 
andra delkriterier. För att angreppssättet ska fungera bra bör klimateffekterna kunna  
separeras från andra effekter så att delkriterierna inte överlappar, i annat fall kan dubbel-
räkning av effekter uppstå. 

 Klimateffekter som enskilt kriterium 

I detta tredje angreppssätt beaktas klimatförändringens effekter genom att Klimateffekter 
definieras som ett enskilt kriterium. Vid värderingen vägs samtliga klimateffekter  
samman i detta enda kriterium. 

Fördelen med angreppssättet är att det blir tydligt var i riskvärderingen klimateffekterna 
beaktas. Klimateffekter omfattar dock både ekologiska, sociala och ekonomiska effekter, 
det vill säga kriteriet skär rakt över hållbarhetsdimensionerna. Enligt Avsnitt 3.3.3 bör  
sådana kriterier undvikas eftersom de riskerar att leda till dubbelräkning av effekter.  
 
Ytterligare en nackdel är att det är svårt att väga ihop helt olika typer av effekter i ett enda 
kriterium. Sammantaget gör detta att angreppssättet endast är lämpligt i översiktliga  
riskvärderingar där ett fåtal klimateffekter identifierats som aktuella. 

4.4 Hur kan riskvärderingen ta hänsyn till ekosystemtjänster? 

Begreppet ekosystemtjänster används allt oftare i samhället för att beskriva naturens 
värde för oss människor. I detta avsnitt beskrivs hur begreppet kan användas som hjälp 
vid riskvärdering vid förorenade områden, men även vilka problem som kan uppkomma 
och hur dessa undviks. 

Ekosystemtjänster definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till männi-
skors välbefinnande (TEEB, 2010). Annorlunda uttryckt, ekosystemtjänsterna är alla  
produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet (Naturvårdsverket 2022b; SLU, 2022). Ekosystemtjänster är alltså 
ett antropocentriskt begrepp, det vill säga fokus ligger på människans nytta av ekosyste-
men. I detta sammanhang är det därför på sin plats att påminna om att naturen också har 
ett eget skyddsvärde enligt miljöbalken; se Avsnitt 4.1.2. 

Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) delar in ekosystemtjänsterna i fyra  
kategorier: 

• Försörjningstjänster (eng. provisioning services): Produkter och tjänster som erhålls 
direkt från ekosystemen, exempelvis virke, grödor, vatten och mineraler. 

• Reglerande tjänster (eng. regulating services): Nyttor som erhålls genom ekosyste-
mens reglerande förmåga, såsom upptag av kol, klimatreglering, nedbrytning av  
avfall, rening av vatten och luft med mera. 

• Kulturella tjänster (eng. cultural services): Omfattar sådant som ekosystemen ger i 
form av möjligheter till friluftsliv, rekreation och estetiska upplevelser. 
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• Stödjande tjänster (eng. supporting services): Sådant som är nödvändigt för produkt-
ion av andra ekosystemtjänster. Här ingår exempelvis näringscykler, vattencykler,  
fotosyntes och jordmånsbildning. 

Konceptet ekosystemtjänster togs fram med syftet att synliggöra naturens värde för män-
niskor, inte minst deras ekonomiska värde eftersom många beslut tas på ekonomiska 
grunder. Det är viktigt att förstå detta syfte eftersom det påverkar hur begreppet kan  
användas vid förorenade områden. Många förorenade områden är relativt små och  
genererar ekosystemtjänster som kan vara otydliga. Det kan därför vara frestande att  
tillämpa begreppet med syftet att visa hur låga ekosystemtjänsternas värden är på den  
aktuella platsen. Sådana tillämpningar är dock tveksamma och kan inte rekommenderas. 
Dels omfattar inte ekosystemtjänsterna alla de värden som ska beaktas i en riskvärde-
ring27, dels finns det alltid en potential för fler och förbättrade ekosystemtjänster i  
framtiden. 

Kan då ekosystemtjänster användas för att uppnå hållbara åtgärder? Svaret är att  
ekosystemtjänsterna kan vara till stor hjälp. Redan i de övergripande åtgärdsmålen kan 
mål för ekosystemtjänsterna formuleras.  
Dessa mål kan sedan styra utformningen av efterbehandlingsåtgärderna. Därför bör  
ekosystemtjänsterna beaktas även i åtgärdsutredningen. Åtgärdslösningarna måste  
utformas så att ekosystemtjänsterna inte försämras genom åtgärderna, de bör återskapas 
och helst förbättras. Detta gäller inte minst vid återställning av området efter genomförd 
åtgärd.  
 
Ekosystemtjänsterna och återfyllnadsmassornas lämplighet för ekosystemet kan då vara 
viktiga aspekter som bör tas upp i riskvärderingen. Vidare kan ekosystemtjänsterna  
användas för att identifiera effekter som efterbehandlingsåtgärden ger upphov till, både  
positiva och negativa. En negativ effekt kan vara att habitat för pollinerande insekter  
skadas av åtgärden. Positiva effekter inkluderar bland annat ekosystemtjänster som  
vegetation ger upphov till och som kan gynnas av vissa åtgärdsalternativ. 

En befogad fråga är om ekosystemtjänsterna kan användas som kriterier i riskvärde-
ringen. Det är tveksamt att ha ekosystemtjänster som den enda utgångspunkten vid valet 
av kriterier eftersom ekosystemtjänsterna inte täcker in alla miljöeffekter som bör beaktas 
i en riskvärdering. I specifika projekt kan det däremot vara möjligt att lyfta fram  
ekosystemtjänster i riskvärderingen. Ivarsson (2015) visar hur ekosystemtjänster kan 
värderas indirekt genom utvalda kriterier (indikatorer). 

Ekosystemtjänsterna skär rakt igenom de tre hållbarhetsdimensionerna; se Avsnitt 3.3.3, 
vilket innebär att det inte alltid är uppenbart om en viss tjänst tillhör den ekologiska, den 
sociala eller den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Det kan leda till avgränsningspro-
blem mellan olika kriterier och risk för dubbelräkning. Det krävs därför vaksamhet,  
särskilt om ekosystemtjänster kombineras med andra kriterier i riskvärderingen. 

 

 
27 Ett ekosystems icke-antropocentriska värde (ekosystemets värde i sig) inkluderas inte i ekosystemtjänsternas 

värde. 
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5 Exempel på tillämpningar 
I detta kapitel presenteras några exempel, för att illustrera hur vägledningen kan  
tillämpas. Exemplen omfattar en enkel beskrivande riskvärdering och en relativt enkel 
poängbaserad riskvärdering. De beskriver inte alla detaljer och överväganden som kan 
vara aktuella i verkliga fall och värderingarna i respektive exempel ska inte ses som  
rekommendationer.  

5.1 Exempel 1: Beskrivande riskvärdering 

 Objekt 

Vid ett mindre industriområde är marken förorenad av metaller, framför allt arsenik, bly 
och kadmium. I en enkel åtgärdsutredning har tre åtgärdsalternativ utretts: 

1. En kombination av schaktning och övertäckning av del ytor. 
2. Schaktning och deponering. 
3. Schaktning med sortering av massor. 

I alternativ 3 återanvänds vissa massor och resterande material deponeras. En enkel  
beskrivande riskvärdering ska utföras enligt arbetsgången i Kapitel 3 och som stöd  
används Figur 1.2. 

 Steg 1 – Förberedelser 

Förutsättningar: Syftet med riskvärderingen är att identifiera det lämpligaste åtgärds- 
alternativet som utretts i åtgärdsutredningen. Markanvändningen är densamma för samt-
liga åtgärdsalternativ och arbetet utförs därmed i ”skede B – åtgärdsval”; se Avsnitt 3.2.2. 
En viktig förutsättning i detta exempel är den kuperade terrängen med risk för erosion 
från nederbörd. Åtgärdens beständighet är därmed viktig. 

Åtgärdsmål: De övergripande åtgärdsmålen kontrolleras och bedöms vara lämpliga. 

Organisation: Riskvärderingsgruppen utgörs av konsult (två personer) och beställare (en 
person). Även en granskare utses. 

Underlag: Underlaget från undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning kontrolle-
ras och bedöms vara tillräckligt. 

Åtgärdsalternativ: Åtgärdsalternativen från åtgärdsutredningen kontrolleras mot  
frågorna i Avsnitt 3.2.6. Det beslutas att riskvärderingen ska omfatta alternativ 1-3 och 
ett nollalternativ. 

Dokumentation, granskning och rapportering: Det bestäms att riskvärderingsarbetet ska 
dokumenteras och rapporteras i ett kapitel i en utredningsrapport där även åtgärdsutred-
ningen ingår. En interngranskare utses. 

 Steg 2 – Metodval 

Avgränsning av riskvärderingen: Det beslutas att kort och lång tidshorisont ska beaktas i 
värderingarna men beskrivas tillsammans. 

Val av angreppssätt: Angreppssättet ska vara beskrivande riskvärdering. 
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Val av kriterier: Riskvärderingsgruppen diskuterar frågan och med inspiration från  
Bilaga 1 väljer den att definiera sex kriterier för att bedöma åtgärdernas hållbarhet: 

• Miljörisker (ej luft) 
• Luftutsläpp och masshantering 
• Hälsorisker 
• Omgivningspåverkan 
• Åtgärdskostnad 
• Åtgärdens beständighet 

De två första avser den ekologiska hållbarhetsdimensionen, de två nästföljande den  
sociala dimensionen och de två sista den ekonomiska dimensionen. Kriteriernas innebörd 
förklaras i den rapport som skrivs. 

I detta exempel finns inget behov av att komplettera underlaget (Steg 3) och därför går 
arbetet vidare till Steg 4. 

 Steg 4 – Värdering 

Arbetsformer: Riskvärderingsgruppen bedöms ha tillräcklig kompetens för de värde-
ringar som ska göras. Förslag till värderingar tas fram av konsulterna och diskuteras med 
beställaren. 

Värdering av kriterier: Värderingarna formuleras i text. En sammanfattning av värdering-
arna redovisas i en riskvärderingsmatris; se Tabell 5.1. Det eller de åtgärdsalternativ som 
presterar bäst för ett visst kriterium markeras med klargrön färg (förutom nollalternativet 
som är ett referensalternativ). 
 

Tabell 5.1  Beskrivande riskvärderingsmatris för Exempel 1. Matrisen sammanfattar gjorda  
värderingar. Bästa prestanda för varje kriterium har markerats med klargrön färg. 

Alternativ Miljörisk Luftutsläpp 
och mass-
hantering 

Hälsorisk Omgivnings-
påverkan 

Åtgärds-
kostnad 

Åtgärdens 
beständighet 

Alt. 0 Hög Låg Hög Hög Mkt låg - 

Alt. 1 Låg Måttlig Låg Måttlig Måttlig Måttlig 

Alt. 2 Mkt låg Mkt hög Mkt låg Hög Mkt hög Mkt god 

Alt. 3 Mkt låg Hög Låg Måttlig Hög Mkt god 

 

Sammanvägning, tolkning och kontroll: Värderingarna vägs samman för att identifiera 
det lämpligaste och mest hållbara åtgärdsalternativet. I detta fall presterar varje alternativ 
bäst för tre olika kriterier (klargrön färg). Det är därför svårt att direkt från Tabell 5.1  
utläsa vilket alternativ som är det lämpligaste. Därför krävs en resonerande sammanväg-
ning: Alternativ 1 har sämre beständighet än övriga alternativ och framstår därför som 
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mindre lämpligt eftersom god beständighet är viktig i detta fall (se Steg 1).  
Alternativ 2 har mycket stora utsläpp till luft, stor omgivningspåverkan och mycket hög 
åtgärdskostnad. För alla dessa tre kriterier är alternativ 3 bättre. Alternativ 2 är endast 
bättre än alternativ 3 för ett kriterium – hälsorisk. Riskreduktionen för alternativ 3  
bedöms dock vara fullt acceptabel. Därför framstår alternativ 3 som det totalt sett  
lämpligaste alternativet, även om det har vissa brister (stora utsläpp till luft och hög  
kostnad). 

En enkel känslighetsanalys görs genom att alternativa värderingar görs för det mest 
osäkra kriteriet, i detta fall Omgivningspåverkan. Det påverkar inte slutsatserna och  
resultatet bedöms därför vara robust. 

 Steg 5 – Beslutsunderlag 

Arbetet dokumenteras i utredningsrapporten som utgör beslutsunderlag.  
Rapporten granskas i samråd med beställaren. 

5.2 Exempel 2: Poängbaserad riskvärdering 

 Objekt 

Vid en före detta impregneringsplats är marken förorenad av metaller (främst arsenik) 
och PAH. I en åtgärdsutredning har fyra åtgärdsalternativ utretts, förutom nollalternati-
vet (ingen åtgärd): 

1. Schaktning och deponering i kombination med tätning. 
2. Schaktning och deponering i kombination med jordtvätt och återfyllnad med  

behandlade massor. 
3. Schaktning och deponering i kombination med termisk destruktion. 
4. Övertäckning. 

En poängbaserad riskvärdering ska utföras enligt arbetsgången i Kapitel 3 och som stöd 
används Figur 1.2. 

 Steg 1 – Förberedelser 

Förutsättningar: Syftet med riskvärderingen är att identifiera det lämpligaste och mest 
hållbara åtgärdsalternativet. Markanvändningen är densamma för samtliga åtgärdsalter-
nativ och riskvärderingen utförs därmed i ”skede B – åtgärdsval”; se Avsnitt 3.2.2. 

En särskild omständighet är att det finns både skola och förskola i omgivningen, vilket 
måste beaktas vid åtgärdens genomförande. 

Åtgärdsmål: De övergripande åtgärdsmålen kontrolleras och bedöms vara lämpliga,  
för-utom att hållbarhetsaspekter för genomförandet saknas. Målen kompletteras därför 
med sådana hållbarhetsaspekter, bland annat utsläpp av växthusgaser. 

Organisation: Riskvärderingsgruppen utgörs av konsult och beställare. Det planeras att ta 
in särskild kompetens angående de sociala aspekterna under värderingsarbetet (Steg 4). 

Underlag: Underlaget från undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning  
kontrolleras och bedöms vara tillräckligt. 
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Åtgärdsalternativ: Åtgärdsalternativen från åtgärdsutredningen kontrolleras mot  
frågorna i Avsnitt 3.2.6. Alternativ 4 bedöms inte uppfylla miljöbalkens krav och sorteras 
därför bort. Det beslutas att riskvärderingen ska omfatta de tre åtgärdsalternativ som 
återstår och ett nollalternativ. 

Dokumentation, granskning och rapportering: Det beslutas att riskvärderingsarbetet ska 
dokumenteras och rapporteras i en fristående rapport. En interngranskare utses. 

 Steg 2 – Metodval 

Avgränsning av riskvärderingen: Det beslutas att två tidshorisonter ska användas vid  
värderingarna: 

1. Effekter på kort sikt (under åtgärdens genomförande). 
2. Effekter på längre sikt (efter genomförd åtgärd och senare). 

Både effekter inom och utanför det förorenade området beaktas. Effekter som uppkom-
mer vid tillverkning av fordon, utrustning, bränslen och liknande beaktas däremot inte. 

Val av angreppssätt: Angreppssättet ska vara poängbaserad riskvärdering. 

Val av kriterier: Riskvärderingsgruppen diskuterar frågan. Den utgår från kriterierna i 
Tabell 3.4 och väljer ut dem som bedöms vara lämpliga i det aktuella projektet.  
Det resulterar i tio kriterier: 

Ekologisk dimension: 1. Utsläpp till luft 
2. Jord och mark 
3. Grundvatten 
4. Ekologi 
5. Naturresurser och avfall 

Social dimension: 6. Hälsa och säkerhet 
7. Närmiljö 
8. Lokalsamhälle 

Ekonomisk dimension: 9. Åtgärdskostnad 
10. Beständighet och flexibilitet 

Kriteriernas innebörd förklaras i riskvärderingsrapporten. Poängskalan väljs som -5 till 
+5, det vill säga relativ värdering tillämpas. Som referens för den relativa värderingen  
används nollalternativet på kort sikt, vilket innebär att alla poäng sätts relativt dagens  
situation (samtliga kriterier får därmed noll poäng för nollalternativet på kort sikt).  
Det bestäms även att kriterierna ska viktas. Ingen viktning görs mellan kort och lång sikt i 
detta exempel. 

 Steg 3 – Komplettering av underlag 

Det saknas i stort sett underlag för värdering av de sociala kriterierna nr 7 och 8. Inform-
ation samlas in genom intervjuer med bland annat tjänstemän på kommunen. 
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 Steg 4 – Värdering 

Arbetsformer: Värdering av kriterierna görs i en mindre workshop där, förutom  
riskvärderingsgruppen, även kommunala tjänstemän med kunskap om omgivningen, 
skolverksamheten med mera ingår. En ledare utses som förbereder workshopen  
noggrant. Samtliga deltagare ges även möjlighet att lämna synpunkter skriftligen. 

Workshopen hålls under en heldag med många pauser, för att deltagarna ska vara  
fokuserade.  

Värdering av kriterier: Värdering av kriterierna görs med poäng under workshopen; se 
Tabell 5.2. Minnesanteckningar skrivs under arbetet av en utsedd sekreterare (inte  
ledaren). Efter workshopen dokumenteras värderingarna i rapporten med hjälp av  
minnesanteckningarna. Tre exempel på motiveringar till värderingarna för kriterium nr 
1, 6 och 7: 

• Utsläpp till luft: Avser effekter på kort sikt jämfört med nollalternativet. Alternativ 1 
medför omfattande schaktning och transport av förorenad jord till deponi, vilket ger 
stora utsläpp till luft (-5 poäng). Alternativ 2 medför mindre transporter och därmed 
lägre utsläpp. Alternativ 3 medför ett visst utsläpp av förångad förorening, men  
betydligt mindre schaktning och transport än alternativ 1. 

• Hälsa och säkerhet: På kort sikt medför samtliga alternativ vissa ökade hälsorisker på 
grund av damning med mera, jämfört med nollalternativet. För alternativ 1 tillkom-
mer dessutom ökade olycksrisker vid transporter med mera, vilket gör att alternativ 1 
framstår som sämst (-2 poäng). På lång sikt ger samtliga åtgärdsalternativ en god 
riskreduktion (+4 poäng). 

• Närmiljö: Samtliga alternativ medför störningar i närmiljön på kort sikt. Störning-
arna är störst för alternativ 1 (mer omfattande schaktning och transporter, -4 poäng). 
Alternativ 2 och 3 ger också störningar men i något mindre omfattning. På lång sikt 
är bedömningen att närmiljön förbättras något för samtliga alternativ, relativt  
nollalternativet (+1 poäng). 

Värderingarna av övriga kriterier motiveras på liknande sätt. 

Viktning av kriterier: Under workshopen viktas kriterierna; se Tabell 5.2.  
Vikterna med motiveringar dokumenteras. 

Sammanställning, tolkning och kontroll: Poäng och vikter sammanställs i en  
riskvärderingsmatris; se Tabell 5.2. Vikterna summeras och jämförs mellan: 

• Hållbarhetsdimensionerna. 
• Skyddsobjekt i miljön jämfört med människors hälsa. 

Bedömningen är att det finns en rimlig balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna 
(vikt = 6 för ekologisk dimension, vikt = 5 för social dimension och vikt = 3 för ekonomisk 
dimension). Miljöeffekterna får en något större tyngd än hälsoeffekterna, vilket bedöms 
vara rimligt i detta fall. 

Viktade poäng beräknas och summeras (se beräkningsmetod i Tabell 3.3), både för kort 
och lång sikt. När de viktade poängen jämförs mellan åtgärdsalternativen konstateras att 
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på lång sikt är alla tre åtgärdsalternativen fördelaktiga men alternativ 1 framstår som  
något bättre än de övriga. Däremot är alternativ 1 betydligt sämre på kort sikt, alltså  
under åtgärdsfasen. En summering av kort och lång sikt redovisas men denna poäng-
summa visas inom parentes, som en markering att det inte är självklart att de två  
tidshorisonterna bör adderas.  

I detta fall blir ändå den samlade bedömningen att alternativ 3 är det lämpligaste och 
mest hållbara alternativet eftersom det är i stort sett likvärdigt med alternativ 1 på lång 
sikt men betydligt bättre på kort sikt. Det är även något bättre än alternativ 2 på både kort 
och lång sikt. 

Tabell 5.2  Poängbaserad riskvärderingsmatris för Exempel 2. Viktad totalpoäng anges inom  
parentes eftersom kort och lång tidshorisont inte nödvändigtvis bör adderas. 

Åtgärdsalternativ: Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Kriterium Vikt Kort 
sikt 

Lång 
sikt 

Kort 
sikt 

Lång 
sikt 

Kort 
sikt 

Lång 
sikt 

Kort 
sikt 

Lång 
sikt 

1. Utsläpp till luft 1 0 0 -5 0 -4 0 -2 0 

2. Jord och mark 1 0 0 -1 +4 -2 +4 -3 +4 

3. Grundvatten 2 0 -2 0 +3 0 +2 0 +3 

4. Ekologi 1 0 -1 0 +1 0 +2 0 +1 

5. Naturresurser och 
avfall 

1 0 0 -3 0 -3 0 -2 0 

6. Hälsa och säkerhet 3 0 0 -2 +4 -1 +4 -1 +4 

7. Närmiljö 1 0 0 -4 +1 -3 +1 -3 +1 

8. Lokalsamhälle 1 0 0 0 +3 0 +3 0 +3 

9. Åtgärdskostnad 2 0 0 -5 0 -3 0 -3 0 

10. Beständighet och 
flexibilitet 

1 0 0 0 +5 0 +3 0 +4 

Viktad poäng: 0 -5 -29 +33 -21 +29 -19 +31 

Viktad totalpoäng: (-5) (+4) (+8) (+12) 
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En kontroll görs även av totalpoängen för respektive hållbarhetsdimension (visas ej i  
Tabell 5.2). Det framgår då att de tre åtgärdsalternativen presterar ungefär lika bra i den 
ekologiska dimensionen, men att de skiljer sig åt i den sociala och den ekonomiska  
dimensionen. 

En enkel känslighetsanalys görs genom att poängsättningarna justeras något för de mest 
osäkra kriterierna. Detta påverkar dock inte slutresultatet nämnvärt, vilket leder till slut-
satsen att riskvärderingen ger ett beslutsunderlag som är tillräckligt för ett robust beslut. 

 Steg 5 – Beslutsunderlag 

Riskvärderingsrapporten färdigställs och granskas innan den överlämnas till beställaren. 
Rapporten utgör underlag för beslut om åtgärd. 
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Bilaga 1 – Kriterier för hållbarhet  
I denna bilaga beskrivs kriterier som är framtagna specifikt för att bedöma hållbarhet av 
efterbehandlingsåtgärder vid förorenade områden. Bilagan baseras på SuRF-UK28 
(2020b). De justeringar som gjorts jämfört med SuRF-UK:s sammanställning är följande: 

• Kriteriernas namn har översatts till svenska och justerats något. 
• Grundvatten och ytvatten har separerats. Ytvatten har kompletterats med sediment. 
• Arbetstillfällen har strukits som kriterium. Sådana aspekter kan vid behov vägas in i 

kriterium nr 13 eller 14 nedan. 
• Beskrivningarna av kriterierna har formulerats fritt men med inspiration från SuRF-

UK:s arbete. 
• Vissa kriterier har kompletterats med effekter som inte tas upp av SuRF-UK. Som  

exempel kan nämnas återfyllnadsmassornas lämplighet (kriteriet Jord och mark),  
effekter på grundvattenberoende ekosystem (kriteriet Grundvatten) och effekter på 
ekosystem i ytvatten och sediment (kriteriet Ytvatten och sediment). 

Det bör noteras att sammanställningen nedan inte är en komplett lista av alla tänkbara 
kriterier som kan användas vid riskvärdering. Syftet med genomgången är istället att ge 
stöd och inspiration vid valet av kriterier i enskilda projekt. Val av kriterier beskrivs i  
huvudtexten; se Avsnitt 3.3.3. Kriterierna i denna bilaga listas även i Tabell 3.4. 

Ekologisk dimension 

1. Utsläpp till luft 

Kriteriet omfattar åtgärdernas utsläpp till luft i form av växthusgaser, utsläpp som bidrar 
till försurning, utsläpp som skadar ozonskiktet och utsläpp som påverkar luftkvaliteten 
vid markytan. Notera att utsläpp till luft även kan påverka den sociala dimensionen  
(kriterierna Hälsa och säkerhet samt Närmiljö). 

2. Jord och mark 

Kriteriet avser positiva och negativa effekter på jorden, markens ekosystem och markens 
stabilitet. Här ingår bland annat: 

• Markekosystemet i sig. 
• Ekosystemtjänster som marken levererar. 
• Påverkan på geotekniska förhållanden. 
• Kompaktering av marken. 
• Hårdgörning av marken. 
• Påverkan på jordegenskaper som pH, organisk halt, kornstorlek med mera. 
• Jorderosion. 
• Återfyllnadsmassornas lämplighet. 
• Sekundära effekter som förändrade markförhållanden kan ge upphov till. 
• Övergripande effekter på jord, som skyddsobjekt och som resurs. 

 
28 SuRF-UK (Sustainable Remediation Forum) är ett initiativ för att stödja hållbar efterbehandling, framför allt i 

Storbritannien men även internationellt. 
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3. Grundvatten 

Kriteriet omfattar åtgärdernas direkta och indirekta effekter på grundvatten, bland annat 
följande: 

• Föroreningshalter. 
• Vattenkemi. 
• Hydrogeologiska förhållanden. 
• Grundvattenberoende ekosystem. 
• Övergripande effekter på grundvattnet, som skyddsobjekt och som resurs. 

Hälsoeffekter orsakade av grundvatten beaktas genom kriteriet Hälsa och säkerhet. 
Grundvatten som ekonomisk resurs hör hemma under kriteriet Indirekta kostnader och 
nyttor eller möjligen Direkta kostnader och nyttor, beroende på projekt. 

4. Ytvatten och sediment 

Kriteriet omfattar åtgärdernas direkta och indirekta effekter på ytvatten och sediment, 
bland annat följande: 

• Föroreningshalter. 
• Vattenkemi. 
• Hydrologiska förhållanden. 
• Ytvattenekosystemet. 
• Övergripande effekter på ytvattnet, som skyddsobjekt och som resurs. 

Hälsoeffekter orsakade av ytvatten beaktas med kriteriet Hälsa och säkerhet. Ytvatten 
som ekonomisk resurs kopplar till kriteriet Indirekta kostnader och nyttor eller möjligen 
Direkta kostnader och nyttor, beroende på projekt. Det kan även finnas en koppling till 
kriteriet Lokalsamhälle (utsikt mot vatten, badmöjligheter med mera). 

5. Ekologi 

Kriteriet omfattar positiva och negativa ekologiska effekter som åtgärderna ger upphov 
till. Kriteriet kan vara viktigt för många förorenade områden och kan stödjas av exempel-
vis naturvärdesinventeringar, för att lyfta fram ekologiska mervärden i projekt. Kriteriet 
fångar upp effekter på flora, fauna, habitat och biodiversitet. Det bör tillämpas för  
ekologiska effekter som inte täcks in av kriterierna Jord och mark, Grundvatten samt  
Ytvatten och sediment. Kriteriet omfattar exempelvis: 

• Effekter på skyddade eller särskilt skyddsvärda områden. 
• Effekter på den biologiska mångfalden. 
• Effekter på näringsväven, såsom sekundärförgiftning. 
• Effekter på ekosystemtjänster. 
• Effekter av främmande eller invasiva arter. 

Ekonomiska effekter av ekosystemtjänster kopplar till kriteriet Indirekta kostnader och 
nyttor. Det kan även finnas en koppling till kriteriet Lokalsamhälle (områdets attraktions-
kraft med mera). 
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6. Naturresurser och avfall 

I detta kriterium inryms efterbehandlingsåtgärdens förbrukning av energi och naturre-
surser samt produktion av avfall. Exempel på aspekter som kan vägas in är: 

• Energiförbrukning och energieffektivitet. 
• Förbrukning av ändliga resurser. 
• Generering av avfall (kontaminerade massor, behandlingsvätskor med mera). 
• Ianspråktagande av deponiutrymme. 
• Användning eller återvinning av massor (cirkulär ekonomi). 

Efterbehandlingsåtgärdernas vattenförbrukning kan även vägas in. Däremot beaktas 
grundvatten och ytvatten som naturresurser under separata kriterier, se ovan. 

Ekonomiska effekter med koppling till kriteriet kan hanteras under kriterierna Direkta 
kostnader och nyttor eller Indirekta kostnader och nyttor. 

Social dimension 

7. Hälsa och säkerhet  

Kriteriet omfattar de effekter på människors hälsa och säkerhet som åtgärderna ger  
upphov till, både positiva och negativa. Den mest uppenbara positiva effekten är  
minskade risker genom att föroreningen åtgärdas. Negativa effekter omfattar exempelvis: 

• Exponering för föroreningar i samband med åtgärden (damm, ångor med mera). 
• Olycksrisker på grund av tunga maskiner, transportfordon med mera. 
• Olycksrisker från mindre maskiner och utrustning (värme, elektricitet, vibrationer 

med mera). 
• Exponering för skadliga kemikalier som används i åtgärdsmetoden. 
• Risker i samband med transport av farligt avfall. 

Det finns ett avgränsningsproblem gentemot kriteriet Närmiljö där störningar som inte 
direkt påverkar hälsa och säkerhet beaktas, till exempel begränsade bullerstörningar. 
Gränsdragningen mellan dessa kriterier måste bestämmas i projektet. 

8. Etik och jämlikhet  

Kriteriet omfattar olika etiska frågor, rättviseaspekter och jämlikhetsfrågor. Dessa 
aspekter är viktigast i projekt där allmänheten påverkas av åtgärderna. Kriteriet beaktar 
exempelvis: 

• Rättvisa inom nuvarande generation, särskilt för svaga eller utsatta grupper som kan 
missgynnas av vissa typer av åtgärder. 

• Rättvisa gentemot kommande generationer (exempelvis planerad kvarlämning av  
förorening till framtida generationer). 

• Hur potentiella störningar på lokalsamhället omhändertas av projektet. 
• Hur olika gruppers känslighet eller misstänksamhet gentemot vissa typer av åtgärder 

hanteras. 
• Förändringar på platsen som gynnar vissa medborgare men missgynnar andra,  

särskilt svaga eller utsatta grupper. 
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Etik- och jämlikhetsfrågorna kan vara särskilt svåra att hantera i projekt med enbart  
teknisk och naturvetenskaplig kompetens, därför kan särskild kompetens behöva kopplas 
in i dessa frågor. 

9. Närmiljö 

Kriteriet omfattar effekter i den fysiska miljön vid och i omgivningen av det förorenade 
området. Effekter på lokalsamhället och människors nyttjande av området ingår inte, se 
kriteriet Lokalsamhälle nedan. Effekterna inkluderar fysiska störningar under pågående 
åtgärd, men även positiva och negativa effekter efter åtgärdens genomförande.  
Några exempel är: 

• Störningar under pågående åtgärd i form av buller, vibrationer, ljus, damm och lukt. 
• Påverkan på trafiken under åtgärden. 
• Påverkan på kulturmiljön. 
• Arkeologiska effekter. 
• Påverkan på landskapsmiljön (exempelvis landskapsutformning med schaktmassor). 
• Positiva effekter genom att invasiva växter eller skadedjur avlägsnas. 
• Upprustning och vitalisering av områden i förfall. 

Om störningarna från pågående åtgärd är så stora att de påverkar människors hälsa ingår 
de i kriteriet Hälsa och säkerhet. 

10. Lokalsamhälle 

Kriteriet fokuserar på områdets funktionalitet och hur området används av befolkningen 
(jämför kriteriet Närmiljö som omfattar fysiska effekter). Exempelvis omfattas: 

• Påverkan på lokala tjänster och samhällsfunktioner. 
• Funktioner som stigar, gångvägar, öppna ytor för allmänheten med mera. 
• Stigma gällande hur området uppfattas (oro för fastighetsvärden med mera). 
• Områdets attraktionskraft. 
• Påverkan på rekreation. 
• Hinder och avspärrningar för människor under pågående åtgärd. 

11. Osäkerhet och evidens 

Kriteriet avser osäkerheter kopplade till åtgärdsalternativen och hur väl dessa presterar. 
Här ingår även osäkerheter om hur alternativen accepteras av myndigheter, hur åtgärder-
nas funktion kan verifieras och teknikleverantörens expertkunskap. Exempel på aspekter 
som ryms inom kriteriet är: 

• Kvaliteten på evidens för att åtgärden fungerar och presterar som avsett (måste  
hanteras med förnuft för att inte missgynna ny teknik). 

• Kvaliteten på studier och undersökningar som ligger till grund för aktuell  
åtgärdslösning. 

• Kravnivåer på validering och verifiering av aktuell metod. 
• Eventuell bias i tidigare genomförda undersökningar, orsakad av provtagning,  

tolkning eller annat. 
• Kvaliteten på konceptuella modeller som ligger till grund för åtgärderna. 
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Ekonomisk dimension 

12. Direkta kostnader och nyttor 

Kriteriet omfattar direkta finansiella kostnader, intäkter eller minskade utgifter. Den 
mest typiska kostnaden är åtgärdskostnaden. I vissa fall kan åtgärden bidra till att kostna-
der för pågående skyddsåtgärder upphör, till exempel pågående pumpning, vattenrening 
med mera. Sådana poster kan också tas upp här. 

13. Indirekta kostnader och nyttor 

Kriteriet omfattar övriga indirekta kostnader och nyttor som en åtgärd ger upphov till. 
Notera dock att effekter som är hänförliga till den ansvarige för föroreningen inte ska  
beaktas enligt det svenska regelverket; se Avsnitt 4.1.5. Kriteriet kan i vissa fall omfatta: 

• Fastighetsvärdesförändringar. 
• Förbättrat (eller försämrat) företagsklimat i området. 
• Ekonomiska störningar i omgivningen på grund av saneringsåtgärderna, tillfälligt  

eller permanent (minskade butiksintäkter med mera). 

14. Inducerade kostnader och nyttor 

Kriteriet omfattar ekonomiska effekter som uppkommer genom investeringar utanför 
projektet men som är ett resultat av detta. Det finns en koppling till kriteriet Lokalsam-
hälle genom effekter som kan uppstå i omgivningen. Exempel är: 

• Ytterligare saneringar i närområdet, som en följdeffekt av projektet och aktuell  
efterbehandlingsmetod. 

• Etablering av nya företag eller andra ekonomiska verksamheter som resultat av  
åtgärden. 

• Ekonomiska nyttor av ny åtgärdsteknik. 
• Effekter på den lokala arbetsmarknaden. 
• Kunskapshöjning och ökad anställningsbarhet för individer. 

15. Beständighet och flexibilitet 

Kriteriet omfattar åtgärdernas funktion över tid samt hur flexibla och motståndskraftiga 
åtgärderna är vid förändringar. Exempel är: 

• Hur lång tid åtgärdslösningen förmår ge en acceptabel riskreduktion. 
• Under hur lång tid som kontrollåtgärder behöver pågå eller övervakning ske. 
• Under hur lång tid som restriktioner av olika slag måste följas, exempelvis odlingsre-

kommendationer, begränsningar i grundvattenuttag eller konsumtion av dricksvatten 
eller fisk. 

• Behov av att upprätta en institutionell kontrollmekanism för åtgärden och möjlig-
heten att upprätthålla en sådan över tid. 

• Åtgärdens motståndskraft mot klimatförändringar. 
• Möjligheter att justera åtgärden om kunskapen om föroreningssituationen förändras 

under pågående projekt (ytterligare förorening upptäcks). 
• Åtgärdens ekonomiska känslighet för förändringar i projektbudget med mera, särskilt 

för åtgärder som pågår under lång tid.  
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Bilaga 2 – Värderingsmetoder 
Det finns många olika metoder som kan användas vid riskvärdering med syfte att bedöma 
hållbarheten hos efterbehandlingsåtgärder. I huvudtextens Kapitel 3 diskuteras tre 
grundläggande angreppssätt: beskrivande, poängbaserad och kvantitativ riskvärdering. 
För information om beskrivande och poängbaserad riskvärdering hänvisas därför till  
Kapitel 3. 

I denna bilaga beskrivs ett urval av metoder översiktligt, de flesta kvantitativa; se Tabell 
B2.1. Flera av dem har tillämpats vid riskvärdering vid förorenade områden medan andra 
har potential att användas för sådana tillämpningar. Några är utformade för att täcka in 
samtliga hållbarhetsdimensioner, andra har en mer begränsad inriktning. Flera av  
metoderna bör enbart användas i kombination med andra metoder. För varje metod  
beskrivs för- och nackdelar. 

Tabell B2.1  Exempel på metoder för hållbarhetsanalys av efterbehandlingsåtgärder vid  
förorenade områden. Metodernas indelning i grupper är schematisk. 

  
Övergripande metoder: Multikriterieanalys  

 Parvis jämförelse 

 Back-casting 

Ekologisk dimension: Livscykelanalys (LCA) 

 Koldioxidavtryck 

Ekonomisk dimension: Kostnads-nyttoanalys (CBA) 

 Kostnadseffektivitetsanalys (CEA) 

 

Det finns även metoder som helt ska undvikas vid riskvärdering på grund av sina nackde-
lar. Här kan nämnas metoder som enbart bygger på magkänsla (eng. gut feeling eller gut 
intuition); se Clayton (2017). Sådana angreppssätt leder lätt till kognitiv bias (se ordlis-
tan) och är dessutom svårgenomskådliga för granskaren. 

Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys är en grupp av metoder för beslutsstöd som kan användas för vitt 
skilda tillämpningar. Principen är att ett antal kriterier definieras som beslutet ska  
baseras på. Dessa värderas därefter på ett systematiskt sätt för samtliga beslutsalternativ.  
Genom matematiska algoritmer kan därefter det totalt sett lämpligaste alternativet  
identifieras. 

Linjär additiv multikriterieanalys (DCLG, 2009) är den metod som ligger till grund för 
poängbaserad riskvärdering i Kapitel 3. Det är även en av de enklaste och mest flexibla 
metoderna. Det finns dock betydligt fler metoder som ryms under benämningen multikri-
terieanalys, även några av metoderna i denna bilaga. 
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En fördel med multikriterieanalys är att metoden är mycket flexibel. Den kan exempelvis 
användas för alla tre hållbarhetsdimensionerna. En nackdel med multikriterieanalys är 
att metoden kan ge ett sken av vetenskaplighet även i de fall kriterierna är illa valda eller 
värderingarna tveksamma. 

Multikriterieanalys har i olika former tillämpats vid riskvärdering vid ett stort antal  
förorenade områden i Sverige. 

Parvis jämförelse 

Parvis jämförelse är en metod där olika alternativ jämförs parvis med varandra, med  
avseende på vissa egenskaper (kriterier). Resultaten kan sedan användas för att skapa en 
rangordning mellan alternativen. Datorprogram brukar användas när metoden används 
eftersom beräkningarna är relativt avancerade. 

En fördel med metoden är dess enkelhet vid tillämpning. Att utföra parvisa jämförelser av 
alternativ lämpar sig relativt bra för efterbehandlingsåtgärder. Med hjälp av avancerad 
matematik klarar metoden även att hantera situationer då användaren gör motstridiga 
värderingar. En nackdel med metoden kan vara att datorprogrammet fungerar som en 
”black box”, det vill säga att det kan vara svårt att förstå resultatet om man inte är expert. 
En annan nackdel är att om ett nytt åtgärdsalternativ läggs till måste de parvisa jämförel-
serna göras om. Detta är problematiskt i den svenska avhjälpandeprocessen där tanken är 
att man vid behov ska kunna backa i processen och justera åtgärdsalternativen. 

Parvis jämförelse har tillämpats vid åtminstone ett förorenat område i Sverige, i forsk-
nings- och utvecklingssyfte, se Ritchey (2008) som tillämpat metoden AHP (Analytical 
Hierarchy Process) inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering. 

Back-casting 

Back-casting är en metod som används för att planera strategiskt för en hållbar utveckl-
ing. Metoden innebär att man utgår från en målbild, relativt långt fram i tiden, och med 
utgångspunkt från denna formuleras en handlingsplan för att nå detta mål. På sätt och vis 
kan man säga att Naturvårdsverkets redovisade process för avhjälpande (Naturvårdsver-
ket, 2009c) är en form av back-casting, där målbilden först formuleras som övergripande 
åtgärdsmål, vilka sedan efterföljande steg i processen strävar mot. En viktig skillnad är att 
vid back-casting definieras kriterier för hållbarhet redan från början i processen, medan 
detta ofta inte görs förrän senare i avhjälpandeprocessen. 

En fördel med att tillämpa back-casting vid förorenade områden är att målbilden lyfts 
fram och tydliggörs eftersom hela planeringen syftar mot mål och delmål som ska uppnås. 
Nackdelen i detta sammanhang är att metoden kräver ett något annorlunda arbetssätt än 
vad som är inarbetat i branschen. I metoden används exempelvis inte olika åtgärdsalter-
nativ som vägs mot varandra i en riskvärdering. 

Back-casting, i kombination med multikriterieanalys, har föreslagits som metod vid 
markplanering där bland annat föroreningsfrågor hanteras (Arm et al., 2019). 
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Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) definieras av ISO (2006a; 2006b) som sammanställning och  
utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella miljöpåverkan för ett  
produktsystem29 under dess livscykel. Av detta framgår att fokus ligger på processer och 
deras påverkan i den ekologiska hållbarhetsdimensionen. 

Fördelen med LCA är att metoden kan åstadkomma en helhetsbild av den totala miljöpå-
verkan under en produkts livscykel, även kallat ”från vaggan till graven”. Vidare är  
metodiken för att utföra en LCA standardiserad. Det finns både programvaror (till  
exempel SimaPro och Gabi) och databaser (exempelvis ecoinvent) som kan användas.  
En nackdel är att det krävs expertkunskap för att kunna utföra en LCA på rätt sätt. Ibland 
är utformning av en LCA tidskrävande, beroende på studiens mål och omfattning.  
Eftersom metoden fokuserar på miljöeffekter från processer måste vissa frågor, till  
exempel risker från själva föroreningen i marken, hanteras på annat sätt. Vidare måste 
LCA oftast kombineras med andra metoder för att täcka in alla tre hållbarhetsdimension-
erna. 

Det finns även en metod, Life Cycle Sustainability Analysis (LCSA), som är mer inriktad 
på hållbarhet i alla tre hållbarhetsdimensionerna. Där används en kombination av LCA, 
livscykelkostnadsanalys (LCC) och social livscykelanalys (S-LCA). Även denna metod har 
fokus på processer, även om perspektivet är bredare än vid LCA och därför ligger närmare 
problemställningen vid förorenade områden. 

LCA har tillämpats vid förorenade områden i Sverige, bland annat för att samla in  
information som därefter använts vid multikriterieanalys (Franceschini, 2018).  

Koldioxidavtryck 

Koldioxidavtryck är en beräkning av utsläpp av växthusgaser som orsakas av en  
organisation, ett projekt eller en händelse. Det beräknade värdet anges ofta i form av  
koldioxid-ekvivalenter. Koldioxidavtrycket kan sägas utgöra en delmängd av det  
ekologiska fotavtrycket, det vill säga metoden ger svar som tillhör den ekologiska  
hållbarhetsdimensionen. 

Koldioxidavtryck kan tillämpas i alla projekt som leder till utsläpp av växthusgaser, även i 
avhjälpandeprojekt. En fördel med metoden är att det finns verktyg anpassade för  
efterbehandling som är lätt tillgängliga, se SGF (2015). Nackdelen är att koldioxidavtryck 
endast omfattar en delmängd av den ekologiska dimensionen, det vill säga att den är  
otillräcklig som enda metod för att analysera ekologisk hållbarhet. Koldioxidavtryck 
måste därför kombineras med andra metoder vid riskvärdering. 

Koldioxidavtryck har tillämpats vid riskvärdering vid ett stort antal förorenade områden i 
Sverige. 

 
29 Med produkter avses alla varor eller tjänster. 
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Kostnads-nyttoanalys 

Kostnads-nyttoanalys, CBA (eng. Cost-Benefit Analysis), är en metod för att beräkna  
samhällsnyttan av projekt. Metoden tillämpas bland annat i stora infrastrukturprojekt.  
I en CBA kvantifieras kostnader och nyttor i en monetär enhet, lämpligen kronor.  
Kvantifieringen görs ur ett individperspektiv, med utgångspunkten hur människors  
välbefinnande påverkas. I analysen summeras nyttor och kostnader för samhällets  
samtliga individer, idag och i framtiden. Nyttorna och kostnaderna jämförs med varandra 
för att se om nyttorna är större än kostnaderna eller om det förhåller sig tvärtom. Om 
nyttorna överstiger kostnaderna indikerar det samhällsekonomisk lönsamhet. En CBA är 
en speciell typ av analys som måste kompletteras med andra analyser för att beslutsun-
derlaget ska bli heltäckande (Rosén et al., 2008). En sådan nödvändig komplettering är en 
analys av fördelningseffekter, det vill säga hur nyttor och kostnader fördelar sig på olika 
grupper i samhället. 

En fördel med CBA är det strukturerade arbetssättet för att beakta både positiva och  
negativa effekter. Metoden är dessutom tydligt definierad. Det finns däremot några  
problem när metoden ska tillämpas vid riskvärdering i avhjälpandeprojekt. Det största 
problemet är att CBA bygger på en helt annan filosofi än den som kommer till uttryck i 
lagstiftningen för förorenade områden, se de juridiska grunderna i Kapitel 4. CBA bygger 
på filosofin utilitarism som innebär att den totala nyttan ska maximeras. Miljöbalkens syn 
på förorenade områden innebär däremot att den som byggt upp en miljöskuld ansvarar 
för att betala denna genom avhjälpandeåtgärder. CBA besvarar frågan om en avhjälpan-
deåtgärd är samhällsekonomiskt lönsam eller inte, men det är inte denna fråga som ska 
besvaras i riskvärderingen enligt lagstiftaren.  

Det leder till att det är lätt att misstolka resultatet från en CBA i avhjälpandesamman-
hang. Det finns ytterligare några skillnader som bör nämnas. Enligt rättspraxis ska inte 
effekter som kan hänföras till den ansvarige för föroreningen tas upp i riskvärderingen 
(Avsnitt 4.1.5), men någon sådan begränsning finns inte i en CBA. Vidare bygger CBA på 
ett renodlat antropocentriskt synsätt men i en riskvärdering finns ofta behov av att väga 
in även icke-antropocentriska värden, som naturens värde i sig. Det innebär att en CBA 
behöver kombineras med någon annan metod. 

En viktig del i en CBA är monetarisering av positiva och negativa effekter, även framtida 
sådana. I ekonomiska modeller hanteras framtida kostnader och nyttor genom diskonte-
ring, vilket innebär att den framtida kostnaden eller nyttan omräknas till nutid med hjälp 
av en diskonteringsränta. Beräkningen leder till att kostnader och nyttor som uppkommer 
i framtiden får ett lägre värde i kalkylen än motsvarande kostnader och nyttor i nutid. 
Detta kan ha en viss betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Diskonteringen kan leda till 
att långsamma efterbehandlingsåtgärder, som vissa in situ-åtgärder, framstår som 
mindre hållbara än schaktsaneringar där riskreduktionen uppnås snabbt. Det finns därför 
en risk att alternativa åtgärdsmetoder (Avsnitt 4.2) missgynnas, vilket man bör vara  
uppmärksam på. På motsvarande sätt kan diskonteringen medföra att åtgärdslösningar 
som skjuter kostnader till kommande generationer kan framstå som fördelaktiga, vilket 
stämmer illa med miljöbalkens intentioner. 
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Det finns även ett etiskt problem med monetarisering av vissa effekter vid förorenade  
områden, främst hälsoeffekter. Det är vanligt att sådan monetarisering görs genom att 
ansätta ett värde på människors liv, bland annat inom trafiksektorn. Vid förorenade  
områden kan situationen däremot var annorlunda – små områden med få exponerade  
individer som är identifierbara. De exponerade individerna kan dessutom vara intressen-
ter vid riskvärderingen; se Avsnitt 2.4.1 och 3.2.4. Att åsätta ett värde på intressenternas 
liv är etiskt problematiskt och motverkar dessutom god kommunikation. 

CBA har störst potential för tillämpning i större statligt finansierade projekt där det  
saknas en ansvarig för föroreningen. Problemen ovan gör att det krävs försiktighet då  
metoden tillämpas. CBA har använts vid riskvärdering vid flera förorenade områden i 
Sverige, se exempelvis Norrman et al. (2019). Mer detaljerade beskrivningar av CBA för 
avhjälpandeprojekt presenteras av Rosén et al. (2008) och Söderqvist et al. (2015).  

Kostnadseffektivitetsanalys 

Kostnadseffektivitetsanalys, CEA (eng. Cost-Effectiveness Analysis), är i likhet med CBA 
en analys i den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Det finns en avgörande skillnad 
mellan CBA och CEA och det är att en CBA fokuserar på åtgärdens lönsamhet medan  
åtgärdens prestanda i övrigt är underordnad. I en CEA är däremot målet med själva  
åtgärden givet och fokus ligger på att uppnå målet så effektivt som möjligt. I en kostnads-
effektivitetsanalys ska alltså de olika åtgärdsalternativen uppnå samma mål, vilket i  
avhjälpandeprojekt bör överensstämma med de övergripande åtgärdsmålen. De ekono-
miska värderingarna i kostnadseffektivitetsanalysen görs på motsvarande sätt som vid 
kostnads-nyttoanalys, även diskonteringen av kostnader och nyttor. 

En fördel med kostnadseffektivitetsanalys är att metoden utgår från en problemställning 
som stämmer relativt väl med hur lagstiftaren resonerat när det gäller efterbehand-
lingsåtgärder. Det kan dock uppstå problem om åtgärdsalternativ med olika  
ambitions-nivåer ska jämföras i en riskvärdering. Det gör att de beräknade kostnaderna 
för alternativen inte blir direkt jämförbara, vilket leder till att kalkylen måste komplette-
ras med subjektiva bedömningar (DCLG, 2009). CEA delar även några av de problem som 
kan uppkomma med CBA: Diskontering som kan missgynna eller gynna vissa åtgärder  
(se ovan), inkluderingen av effekter som är hänförliga till den ansvarige för föroreningen 
och det antropocentriska synsättet. Eftersom CEA är en rent ekonomisk analys måste den 
kompletteras med någon annan metod för att täcka in alla tre hållbarhetsdimensionerna 
vid riskvärdering. 

Fullständiga kostnadseffektivitetsanalyser har hittills varit ovanliga vid riskvärdering vid 
förorenade områden. Möjligen kan de kostnadsjämförelser mellan åtgärdsalternativ som 
görs i många projekt betraktas som förenklade kostnadseffektivitetsanalyser. Det finns 
potential för mer systematiska tillämpningar. 
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Bilaga 3 – Verktyg för hållbarhetsanalys 
I projekt där poängbaserad eller kvantitativ riskvärdering används som angreppssätt kan 
särskilda beräkningsverktyg vara användbara. Valet av verktyg måste göras specifikt i 
varje projekt. Exempel på verktyg som använts vid riskvärdering ges i Tabell B3.1, men 
det finns åtskilliga fler utöver dessa. 

Tabell B3.1  Exempel på verktyg som kan användas vid riskvärdering vid förorenade områden för 
att analysera en eller flera dimensioner av hållbarhet. 

    
Verktyg  Metod Organisation Tillgänglighet 

SAMLA för förore-
nade områden Multikriterieanalys Statens geotekniska 

institut Fritt tillgänglig 

SCORE 
Multikriterieanalys 
och kostnads- 
nyttoanalys  

Chalmers Tekniska 
Högskola Forskning 

GoldSET Multikriterieanalys WSP Golder Kommersiell 

SimaPro Livscykelanalys PRé Sustainability Kommersiell 

SGF Carbon foot-
print Koldioxidavtryck Svenska Geotekniska 

Föreningen Fritt tillgänglig 

 

Kortfattade beskrivningar av respektive verktyg ges nedan. Verktygen ska inte ses som  
rekommendationer utan som exempel. 

SAMLA för förorenade områden 

SAMLA för förorenade områden är ett Excel-baserat verktyg för riskvärdering särskilt  
utvecklat för förorenade områden i Sverige (SGI, 2022a). Verktyget är en anpassning av 
ett mer generellt beslutsstödsverktyg (Andersson-Sköld et al., 2011). Angreppssättet som 
används är poängbaserat. 

I SAMLA för förorenade områden beskrivs åtgärdsalternativen i text. Ett antal kriterier 
väljs som därefter används vid värderingarna. Kriterierna kan väljas fritt eller från  
fördefinierade listor. Varje kriterium kan tilldelas en vikt som speglar hur betydelsefullt 
kriteriet är. Betydelsen av respektive hållbarhetsdimension bestäms genom antalet  
kriterier i dimensionen och de ingående kriteriernas vikter. Två tidshorisonter kan  
användas, kort respektive lång sikt. Värderingarna görs relativt nollalternativet på kort 
sikt. 

Värderingarna i SAMLA för förorenade områden görs med poäng, men med möjligheten 
att även använda kvantitativa kriterier. Resultaten presenteras i matriser och diagram. 
SAMLA för förorenade områden har ingen funktion för att utföra känslighetsanalys utan 
en sådan måste göras manuellt. 

SAMLA för förorenade områden har använts i flera avhjälpandeprojekt i Sverige.  
Verktyget är fritt tillgängligt och kan nås via SGI:s webb. 
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SCORE 

SCORE (Sustainable Choice Of REmediation) är ett Excel-baserat verktyg för hållbarhets-
analys som utvecklats för avhjälpandeprojekt (Rosén et al., 2015). Verktyget har tagits 
fram i forskningsprojekt vid Chalmers. Angreppssättet är en kombination av poängbase-
rad och kvantitativ analys. I den ekologiska och sociala dimensionen utförs värderingarna 
poängbaserat (multikriterieanalys) medan kvantitativa ekonomiska värderingar görs i 
den ekonomiska dimensionen. 

Kriterierna i SCORE är fördefinierade: åtta kriterier för den ekologiska dimensionen, sex 
för den sociala och ett för den ekonomiska. Varje kriterium består dessutom av ett antal 
delkriterier. Kriterierna kan tilldelas vikter, liksom de tre hållbarhetsdimensionerna.  
I den ekonomiska dimensionen är kriteriet samhällsekonomisk lönsamhet, vilket  
beräknas genom kostnads-nyttoanalys. SCORE kan hantera en tidshorisont och samtliga 
värderingar görs relativt nollalternativet. 

I SCORE utförs en fullständig osäkerhetsanalys vid beräkningarna med hjälp av Monte-
Carlo-simulering. För varje åtgärdsalternativ beräknas en totalpoäng, som omfattar alla 
tre hållbarhetsdimensionerna, samt osäkerheten i totalpoäng. Osäkerheten uttrycks i 
form av tre olika mått: 5-percentil, medelpoäng samt 95-percentil. Resultaten som  
presenteras avser den relativa hållbarheten hos åtgärdsalternativen. 

SCORE har använts vid flera förorenade områden, se exempelvis Norrman et al. (2019). 
På grund av fokuset på samhällsekonomisk lönsamhet i den ekonomiska dimensionen har 
verktyget störst potential i statligt finansierade projekt där det saknas annan ansvarig. 

GoldSET 

GoldSET (Golder Sustainability Evaluation Tool) är ett beslutsstödsverktyg för att  
utvärdera hållbarheten i åtgärder och projekt. Det har utvecklats för tillämpning inom 
bland annat olje- och gasindustrin, avfallshantering, transporter, gruvindustrin och  
sanering av förorenade områden. Verktyget är webbaserat och bygger på multikriteriea-
nalys men det har även andra funktioner kopplade till projekthantering. Både kvalitativa 
och kvantitativa data kan hanteras. Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna kan  
GoldSET även hantera en teknikdimension. 

Beräkningsresultaten presenteras bland annat grafiskt i ett slags fyrdimensionellt  
diagram (spindelnätsdiagram) där åtgärdsalternativens prestanda i respektive dimension  
illustreras. Där kan utläsas hur de olika alternativen presterar i var och en av de fyra  
dimensionerna (miljö, samhälle, ekonomi och teknik). 

GoldSET har använts vid förorenade områden i flera länder. Verktyget är kommersiellt 
tillgängligt. 

SimaPro 

Programvaran SimaPro är ett av de mer avancerade verktygen för livscykelanalys (LCA). 
Verktyget är lämpat för att utföra fullständiga LCA-studier för att bedöma miljöpåverkan 
av produkter och tjänster under hela deras livscykel. Ett stort antal miljöeffekter (till  
exempel klimatpåverkan, försurning och toxicitet) kan utvärderas, med stöd av inbyggda 



Statens geotekniska institut            SGI Vägledning 7 
  1.1-1702-0107 

104 (105) 

bedömningsmetoder och databaser. Komplexa LCA-modeller kan byggas och även  
osäkerheterna kan hanteras. Utöver LCA kan SimaPro även användas för livscykelkost-
nads-analys (LCC) och social livscykelanalys (S-LCA), allt beroende på tillgång till  
relevanta databaser. 

SimaPro har testats som verktyg vid livscykelanalys av efterbehandlingsåtgärder i Sverige, 
se Franceschini (2018). Verktyget är kommersiellt tillgängligt. 

SGF Carbon Footprint 

Carbon Footprint från SGF (2015) är ett webbaserat verktyg för beräkning av utsläpp av 
växthusgaser (koldioxidavtryck) vid efterbehandling av förorenad mark eller vid andra 
mark- och grundläggningsarbeten. Verktyget är indelat i fem processteg och varje steg  
beskrivs på en separat webbsida. Nödvändiga uppgifter matas in via webbsidorna. Indata 
är av två typer: projektspecifika data och föreslagna emissionsfaktorer, varav vissa kan  
justeras av användaren. Resultatet av beräkningarna redovisas i en sammanfattning. 
Verktyget beräknar därefter utsläppet av växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter. 
Förutom beräkningsresultat ger verktyget även en dokumentation av beräkningarna. 

SGF Carbon Footprint har använts i många avhjälpandeprojekt i landet. Verktyget är  
tillgängligt via SGF:s webb utan kostnad. 
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