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Sammanfattning 
Det är av stor vikt vid järnvägsbyggande att kunna identifiera var risker kan uppstå och vilka 
konsekvenser dessa kan medföra på miljön. För att kunna hantera detta på ett bra sätt behövs 
ett systematiskt sätt att analysera riskerna, en så kallad riskanalys. Riskanalys handlar om att 
använda tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker förknippade med ett givet 
system, vilket sedan ger ett underlag för värdering av risker och eventuella riskreducerande 
åtgärder.  Riskanalysen utgör en del i riskhanteringsprocessen, vilken omfattar definition av 
mål och avgränsningar, riskidentifiering, bedömning av sannolikhet och konsekvens, 
värdering av risker, genomförande av riskreducerande åtgärder samt uppföljning och 
erfarenhetsåterföring.  
 
Under 2004 slog Banverket fast att det krävs en ny järnväg i Kiruna för att uppfylla de 
transportpolitiska målen samt de nationella miljökvalitetsmålen. Den befintliga järnvägen in 
till Kiruna stad kommer att behöva stängas 2012 vilket medför att projektet är mycket 
tidskritiskt. Detta i kombination med rådande klimatförhållande på platsen innebär att 
byggskedet kommer att vara mycket påskyndat vilket i sin tur leder till ökad risk för olyckor.  
 
Genom att göra en riskanalys för det forcerade järnvägsbygget i Kiruna vill Banverket att 
risker ska kunna identifieras och oönskade händelser undvikas. Riskerna ska identifieras och 
värderas under ett seminarium där personer med kompetens inom alla av projektets områden 
medverkar. Genom detta examensarbete ska ett underlag och metod tas fram för 
genomförandet av riskanalys samt förberedelser göras inför det kommande seminariet. 
Rapporten har fokuserat på vilken påverkan som det forcerade byggandet har med avseende 
på ökade risker för olyckor som leder till miljöskador. 
 
För att på ett effektivt sätt kunna genomföra seminariet rekommenderas metoden ”spånskiva”, 
vilket innebär ett spontant sätt att generera idéer och förslag. Metoden är speciellt lämplig 
eftersom den kunskap och information som är nödvändig för identifieringen och värderingen 
av risker är spridd på olika personer med skilda yrkesinriktningar. För att strukturera de idéer 
och förslag som framkommer under spånskivan är verktyget ”släktskapsdiagram” användbart. 
Detta verktyg är lämpligt då en stor mängd verbal information ska struktureras i närbesläktade 
grupper för att identifiera och beskriva problem och hitta bakomliggande orsaker. De risker 
som framkommit ska sedan värderas, vilket lämpligtvis sker med hjälp av riskanalysmetoden 
”händelseträd”. Analysen utgår från en oönskad händelse och följer händelseförloppet framåt 
för att hitta möjliga konsekvenser av händelsen. 
 
De identifierade riskerna och dess konsekvenser ska sedan kombineras med sannolikheten att 
riskerna inträffar. För att kunna göra en fullständig beskrivning av risksituationen krävs att 
sannolikhet beräknas tillsammans med konsekvens. Detta kan göras genom att sannolikhet 
för, och konsekvens av, olyckshändelser uppskattas i olika kategorier och presenteras i en 
riskmatris. Matrisen gör det möjligt att grovt rangordna de olika skadehändelsernas risknivåer. 
Konsekvenser anges enbart med avseende på miljö och sannolikheten är baserad på de tre år 
som byggfasen är beräknad att ta.  
 
I rapporten har även en grovanalys utförts med avseende på riskidentifiering. För att kunna 
genomföra en riskidentifiering måste först en plattform för detta skapas genom att delar i 
byggfasen kartläggs. Detta har utförts, av projektgruppen, i form av litteraturstudier samt 
studiebesök vid Botniabanan och intervjuer av nyckelpersoner vid densamma. De slutsatser 
som grovanalysen av riskerna har gett är att vid ett forcerat byggskede ökar generellt sett alla 
risker på grund av att projektet är mycket tidskritiskt.  



Abstract 
It is very important when building railway to be able to identify were risks can arise and 
which consequences these can cause for the environment. To be able to handle this in a good 
way it is needed to use a systematic way to analyze the risks, a so called risk analysis. Risk 
analysis is a question about using available information in order to describe and to calculate 
risks associated with an obvious system which will be basis for value of risks and possible 
risk reducing measures. The risk analysis constitutes a part in the risk handling process, which 
covers definition of objectives and demarcations, risk identification, value of probability and 
consequence, value of risks, implementing of risk reducing measures and follow-up and 
experience feedback.  
 
During 2004 the Swedish National Rail Administration, Banverket, established that a new 
railway in Kiruna is required in order to meet the political objectives for transport and the 
national environmental quality objectives. The existing railway in to Kiruna town will need to 
be closed 2012 and the project is therefore very time critical. This combined with the nature 
of the climate relations in the area which only allows a short period of snow-free ground gives 
that the construction stage will be a lot accelerated. Pressure, lack of time for consideration 
and an increased tendency to take shortcuts becomes to elements of danger with increased risk 
for accidents.  
 
Through implementing a risk analysis for the railway construction in Kiruna, Banverket want 
to achieve that risks will be identified and therefore undesirable events can be avoided. The 
risks will be identified and evaluated during a seminar where persons with competence within 
all off the project's areas are contributed. Through this report, a basis and method will be 
presented for the implementation of risk analysis and preparations will take place before the 
future seminar. The report has focused on which impact the forced construction stage will 
have in regard to increased risks for accidents that lead to environment damages. 
 
In order to implement the seminar in an effective way, the method” brainstorming” is 
recommended. Brainstorming is a spontaneous way to generate ideas and proposals and the 
method is especially appropriate in this case since that knowledge and information which is 
necessary for the identification and value of risks is scattered on different persons with 
different occupations. The tool ”relationship diagrams” is useful to get a good structure for 
those ideas and proposals that the brainstorming will come up with. This tool is appropriate 
when a big amount of verbal information will be structured in near related groups in order to 
identify and describe problems and to find underlying reasons. Those risks as appear will then 
be evaluated and for that, the risk analyze method ”event tree” is an appropriate choice. The 
analysis is paid from an undesirable event and follows the event process ahead in order to find 
possible consequences of the event. 
 
The identified risks and the consequences of the risks will afterwards be combined with the 
probability that the risks occur. In order to do a complete description of the risk situation it is 
required that probability will be calculated along with consequence. This can be done through 
that probability for, and consequence of, accidents are estimated in different categories and 
presented in a risk matrix. With the matrix it is possible to do a coarse rank of the different 
damage events' risk levels. The consequences are stated only with respect to environment and 
the probability is based on those three years as the construction phase is estimated to take.  
 
The report also presents a coarse analysis in regard to risk identification. In order to do risk 
identification a platform must be created where the parts in the construction phase are 



mapped. This has been carried out, of the project group, through literature studies and study 
visit at Botniabanan AB (a company with experience from railway constructions) and 
interviews of key persons at the same. The conclusions that the coarse analysis of the risks 
have given is that all risks generally increases at a forced construction stage due to that the 
project is very time critical.  
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1 Inledning 
Detta kapitel ska ge förståelse för det valda projektområdet och visa vad målet med examensarbetet är. 
Efter en kort beskrivning av arbetsgruppen följer en bakgrundbeskrivning och formulering av 
projektproblemet samt syfte och undersökningsfrågor, mål och avgränsningar. 

1.1 Projektgrupp 
Projektgruppen består av Sofie Bengtsson och Ulf Eriksson som läser sista terminen på hög-
skoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement vid Luleå Tekniska Universitet. Samtliga 
”vi” i texten syftar på denna projektgrupp. 
 
Handledare vid LTU är Thomas Olsson vid avdelningen Kvalitets- och miljöledning, institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap.  
Telefon: 070-731 43 34 
E-post: Thomas.Olsson@ltu.se 
 
Handledare vid Banverket är Melker Lundmark som arbetar som miljösamordnare.  
Telefon: 0920-351 52, 070-306 51 52 
E-post: melker.lundmark@banverket.se 

1.2 Bakgrund 
Genom årens lopp har byggprocessen genomgått ett antal förändringar. Exempelvis har byggherrens roll 
försvagats och därigenom har också byggherrens kompetens försämrats. Samtidigt har förutsättningarna 
för byggprocessen förändrats i form av nya lagar, regler och upphandlingsvillkor. Även komplexiteten i 
byggandet har ökat, dels på grund av att det ställs högre krav på material och komponenter och dels för att 
det i högre grad ställs krav på specialkunskaper. En annan orsak är att det i dagens byggprojekt ingår fler 
aktörer än tidigare, vilket kräver god samordning och fungerande kommunikation mellan alla inblandade. 
(STD, 2002) 
 
I takt med att komplexiteten ökat har kraven höjts på kortare byggtider och mindre påverkan på redan 
befintlig infrastruktur under byggskedet. Sammantaget innebär detta en ökad risk för att oönskade 
händelser med negativ påverkan ska inträffa. För alla infrastrukturella byggprojekt är målet att 
byggskedet ska genomföras inom utsatt tid och inom förutbestämda ekonomiska ramar. För att detta ska 
vara möjligt måste hänsyn tas till alla händelser som kan påverka byggskedet negativt. För att kunna 
hantera detta på ett bra sätt behövs ett systematiskt sätt att analysera riskerna, en så kallad riskanalys, 
vilken är ett delmoment i den mer omfattande riskhanteringsprocessen. (Ahlenius, 1999) 
 
Riskanalys används vid olika sammanhang för att undvika oönskade händelser som kan medföra 
ekonomiska skador, miljöskador eller skador på människors hälsa. Det som är speciellt vid byggande är 
att varje byggprojekt har sin unika prägel, vilket gör att riskanalyser är en färskvara och bör upprättas för 
varje enskilt byggprojekt. Arbetet med riskanalyser utförs genom att riskerna definieras och beräknas 
varefter de analyseras och jämförs mot ställda krav. Hanteringen av de olika riskerna är en fråga om vilka 
konsekvenser en händelse bedöms medföra och vilken sannolikhet det är att dessa ska inträffa. Eftersom 
det inte går att helt eliminera risker är det viktigt att hitta en kostnadseffektiv nivå för riskhanteringen. I 
praktiken innebär detta att mest resurser läggs ner där konsekvenserna av en inträffad händelse bedöms 
bli stora. Om en händelse har liten sannolikhet för att inträffa, och inte leder till stora konsekvenser om 
den inträffar, avsätts små eller inga resurser på att minska risken. (Ahlenius, 1999) 
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Exempel på stora projekt som har varit lyckosamma, till stor del på grund av att riskerna har analyserats 
noggrant, är Öresundsbron och Höga kustenbron. Ett negativt exempel på det motsatta, det vill säga 
avsaknad av systematisk riskanalys, är tunnelprojektet genom Hallandsåsen. Där blev följderna av 
negativa oförutsedda händelser stora förseningar och miljöskador vilket kanske kunde ha undvikits om 
risker och konsekvenser hade analyserats mer grundligt. (Ahlenius, 1999) 

1.2.1 Ansvar för järnvägsinfrastrukturen 
Banverket är den myndighet som har förvaltnings- och sektorsansvar för all järnväg i Sverige. 
Förvaltningsansvar innebär att sköta den statliga järnvägen för att resenärer och gods ska kunna komma 
fram snabbt, säkert och miljövänligt. I uppgifterna ingår drift, underhåll, om- och tillbyggnad av 
järnvägen samt kapacitetstilldelning och trafikledning. Sektorsansvaret innebär att följa och driva 
utvecklingen inom järnvägssektorn, bistå riksdag och regering i järnvägsfrågor samt ge stöd till forskning 
och utveckling inom järnvägsområdet. Ansvaret innebär vidare att Banverket har ett samlat ansvar för att 
järnvägssektorn utvecklas i linje med de transportpolitiska målen, vilka består av ett övergripande mål 
och sex delmål. Det övergripande målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.  
 
De sex delmålen är: 

• ett tillgängligt transportsystem  
• en hög transportkvalitet  
• en säker trafik  
• en god miljö  
• en positiv regional utveckling  
• ett jämställt transportsystem 

Banverkets vision är att vara en självklar del i person- och godstrafiken. (Banverket, 2008) 
 
Miljöhänsyn finns med i Banverkets verksamhet från planering till byggande av järnväg. Transport med 
järnväg är ett transportalternativ med relativt låg miljöpåverkan och en betydande del i utformningen av 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Trots den redan nu låga miljöpåverkan arbetar Banverket med att 
minimera den miljöpåverkan som järnvägen ger upphov till och arbetar aktivt med att begränsa och 
förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, intrång, buller och vibrationer samt utsläpp 
till luft, mark och vatten. (Banverkets Miljöpolicy, 2008) Vid Kirunaprojektet ska ny järnväg byggas och 
befintliga spår rivas, vilka båda medför miljöpåverkan. Miljösäkring kommer att ske enligt Banverkets 
verksamhetssystem som är uppbyggt enligt ISO 14001 och innefattar miljösäkring av förstudie, järnvägs-
utredning, järnvägsplan och byggskede samt drift och underhåll av den färdiga järnvägen. (Banverket, 
2008) 

1.3 Problemformulering 
Strax utanför Kiruna, en mindre ort i norra Sverige, bryter gruvbolaget LKAB sedan slutet av 1800-talet 
järnmalm. Den brytningsvärda malmen sträcker sig in under bebyggelsen och berget ovanför spricker och 
rasar, vilket gör att stora områden runt gruvan påverkas. Förutom LKAB:s egna områden påverkas även 
stadsbebyggelse, vägar och järnvägen. Järnvägen är på grund av sitt läge den verksamhet som berörs 
först. Under 2004 slog Banverket fast att det krävs en ny järnväg i Kiruna för att uppfylla de 
transportpolitiska målen samt de nationella miljökvalitetsmålen. Den befintliga järnvägen in till Kiruna 
stad kommer att behöva stängas 2012 och innan dess måste därför en ny järnväg vara i bruk. Målet är att 
anlägga en ny järnväg med bibehållen förmåga att tillgodose internationella, nationella och regionala 
transportbehov. (Banverket, MKB, 2008)
 

 4



Projektet är mycket tidskritiskt med en beräknad byggtid på tre år. Detta i kombination med att 
klimatförhållandena på platsen medför en kort barmarksperiod gör att byggskedet kommer att vara 
forcerat1. Byggskedet är det sista momentet i järnvägsbyggnadsprocessen och sträcker sig från det att 
järnvägsplanerna vunnit laga kraft och detaljprojektering samt sakprövning är avklarade till det att 
järnvägen är färdigställd. (Banverket, MKB, 2008) Stress, brist på tid för eftertanke och en ökad 
benägenhet att ta genvägar blir till riskmoment med ökad risk för olyckor. Det är av stor vikt att kunna 
identifiera var risker kan uppstå och vilka konsekvenser dessa kan medföra på miljön.  
 
Riskanalyser genomförs av Banverket för att få ett bättre underlag vid till exempel projekt samt vid 
internkontroll. Förutom interna skäl har banverket externa krav att leva upp till som exempelvis 
lagstiftning eller krav från partsintressenter i exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (Lamberg, 2007). Järnvägsinspektionens föreskrifter om internkontroll 
genom säkerhetsstyrning anger i nionde paragrafen att: ”När ny teknik, nya principer, väsentliga 
förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar som har en trafiksäkerhetsmässig 
betydelse avses att införas skall riskanalys, eller i enklare fall riskbedömning, utföras, verifieras och 
dokumenteras” (BV – FS 1996:1).  
 
Genom att genomföra en riskanalys för det forcerade järnvägsbygget i Kiruna vill Banverket att risker ska 
kunna identifieras och oönskade händelser undvikas. Riskerna ska identifieras under ett seminarium där 
personer med erforderlig kompetens medverkar. För att seminariet ska kunna genomföras på ett resurs- 
och resultateffektivt sätt ska först ett underlag och metod utarbetas för genomförandet av riskanalys samt 
förberedande material tas fram.  

1.4 Syfte och mål 
Examensarbetet ska utmynna i ett underlag och metod för genomförandet av riskanalys med avseende på 
miljörisker vid forcerade järnvägsbyggen. Examensarbetet ska användas som underlag och vägledning 
inför ett kommande seminarium där risker i samband med byggandet av ny järnväg i Kiruna ska 
identifieras och diskuteras. Innanför projektets ramar ligger även att ta fram områden där risker kan 
tänkas uppstå på grund av forcerat byggskede samt en förberedande identifiering av risker.  

1.4.1 Undersökningsfrågor  
För att lättare kunna uppfylla examensarbetets mål och syfte är projektproblemet uppdelat på ett antal 
undersökningsfrågor. Svaren på frågorna nedan ska tillsammans ge ett underlag och metod för 
genomförande av en riskanalys. 
 

• Var ska risker identifieras? 
En kartläggning ska göras av de områden där den huvudsakliga riskidentifieringen vid det 
forcerade järnvägsbygget i Kiruna ska ske. Detta för att identifieringen ska kunna genomföras 
systematiskt och grundligt, vilket borgar för en fullständig identifiering av riskerna.  
 

• Hur ska risker analyseras?  
 Metod ska tas fram för hur risker vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna ska analysers men 

med syfte att även kunna användas vid andra riskanalyser. 
 
• Hur ska seminariet genomföras? 

Ett seminarium kommer att hållas av Banverket där målet är att identifiera vilka risker ett forcerat 
järnvägsbygge i Kiruna kan ge upphov till. För att underlätta vid seminariet och för att kunna 

                                                 
1 Med forcerat byggskede menas att de planerade arbetsinsatserna måste utföras inom en kortare tidsperiod än vid normalt 
byggförfarande. Öka arbetsinsatsen på (ngt) för att nå målet tidigare (Nationalencyklopedin, 2008) 
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genomföra en komplett kartläggning av riskerna är noggranna förberedelser av stor vikt. 
Förberedelser ska bland annat redogöra för vilka verktyg och metoder som kan ligga till grund för 
ett seminarium i allmänhet. 
 

• Vilka ska medverka vid seminariet?  
Förslag ska ges på vilka personer/befattningar/organisationer som kan tänkas bidra med relevant 
information om vilka risker som kan uppstå vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna.  

1.5 Fokus och avgränsningar 
Rapporten kommer att behandla den del av den omfattande riskhanteringsprocessen som utgörs av 
riskanalys. Riskanalysen ska vara särskilt inriktad mot miljörisker vid ett forcerat byggskede och kunna 
tillämpas av både Banverket och inhyrda konsulter. Vidare berörs endast den del av byggskedet som 
gäller själva banan, inte de övriga momenten el, signal och tele. Resultaten av examensarbetet är 
utformade för att kunna användas vid byggskedet i ett järnvägsprojekt och då främst i de fall detta 
moment kan anses vara forcerat.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att nå syfte och mål med examensarbetet. En diskussion 
förs angående vetenskaplig ansats och strategi samt tillvägagångssättet för datainsamling.  

2.1 Vetenskaplig ansats 
Syftet med bildandet av kunskap för examensarbetet är att besvara de uppställda undersökningsfrågorna. 
Beroende på undersökningsfrågornas natur kan syftet med kunskapsbildandet vara utforskande, 
beskrivande eller förklarande. Ett utforskande syfte används för att illustrera nya idéer och insikter eller 
för att ta reda på mer om något. Ett beskrivande syfte används för att göra en korrekt demonstration av ett 
fenomen, exempelvis en person, händelse eller situation. Förklarande syfte används för att förklara en 
situation eller ett förhållande mellan variabler. Med utgångspunkt i våra undersökningsfrågor är syftet 
med bildandet av kunskap för denna rapport utforskande. Ett utforskande syfte kräver hög grad av 
flexibilitet och förmåga att kunna ändra arbetets inriktning vartefter nya infallsvinklar och fakta dyker 
upp. Flexibiliteten är även den stora fördelen med det utforskande syftet eftersom det ger ett dynamiskt 
och levande undersökningsarbete. (Saunders et al, 2007) 
 
Vid bildande av kunskap finns i huvudsak två olika angreppssätt, induktion och deduktion. Det induktiva 
angreppssättet innebär att samla in data och sedan, utifrån analys av dessa data, utveckla egna teorier. 
Enligt Sanders et al (2007) kräver det induktiva tillvägagångssättet heltäckande och kvalificerad kunskap 
angående det aktuella ämnet, vilket i praktiken nästan alltid är omöjligt. Det deduktiva angreppssättet, 
vilket är gällande i denna rapport, innebär att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier. En fördel med deduktion är att forskningsprocessen blir mindre påverkad 
av författarnas subjektiva uppfattning. (Sanders et al, 2007) 

2.2 Vetenskaplig strategi 
En ofta använd vetenskaplig strategi när det gäller utforskande syften är fallstudien. Fallstudie är en 
strategi som innebär en empirisk undersökning av ett specifikt samtida fenomen i ett vidare 
forskningssammanhang. Strategin används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier. I 
en fallstudie är gränserna mellan det studerade fenomenet och dess kontext inte helt klargjort. Detta kan 
jämföras med ett experiment där undersökningen genomförs under mycket kontrollerade former. 
Fallstudie skiljer sig även från survey där undersökningen visserligen är utförd i ett sammanhang men där 
möjligheten att utforska och förstå detta sammanhang är begränsad av antalet variabler för vilka data kan 
bli insamlat. (Saunders et al, 2007) 
 
Fallstudiestrategin är speciellt intressant då en djup förståelse för sammanhanget i undersökningen och 
dess process önskas. Fallstudien har också stora möjligheter att generera svar på frågor som ”varför?”, 
”vad?” och ”hur?”. (Saunders et al, 2007) Fallstudie har valts för detta examensarbete på grund av det 
specifika fall – forcerat byggskede vid flytt av järnväg utanför Kiruna – som önskas studeras inom dess 
sammanhang. Riskanalyser är färskvara och bör upprättas för varje enskilt projekt. Den riskanalys som 
utarbetats i detta fall ska dock kunna användas i liknande sammanhang och hålls därför på en mer 
generell nivå men med utgångspunkt i den aktuella fallstudien. Under arbetets gång har infallsvinkeln 
ändrats något på grund av begränsningar i det projektspecifika materialet. Rapporten har därför antagit en 
mer generell form där bredden på resultatet har blivit viktigare än djupet. Istället för att fokusera på det 
forcerade järnvägsbygget i Kiruna har Bygget av Botniabanan legat till grund för vår datainsamling och 
analys.  
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2.3 Datainsamling 
Det finns i huvudsak tre metoder för datainsamling till en undersökning med utforskande syfte; 
Littertursök, intervjuer med specialister inom området samt intervjuer med fokusgrupper. Vid 
användandet av strategin fallstudie är det till fördel att använda triangulerade multipla datakällor, med 
vilket menas att använda sig av olika datainsamlingstekniker för att säkerställa validiteten i 
undersökningen. (Saunders et al, 2007) Datainsamlig till denna rapport sker därför utifrån litteraturstudier 
och intervjuer men även utifrån observationer. Rapportens infallsvinkel har under arbetets gång ändras 
vilket gjorde att examensarbetet fick en mer teoretisk struktur än vad från början var tänkt. 
Litteraturstudierna skedde utifrån böcker, artiklar och rapporter. Relevant litteratur i bokform hittades 
dels efter inrådan av lärare inom aktuella ämnesområden vid LTU, dels genom att söka i 
Universitetsbibliotekets databaser. Vid det senare användes sökorden ”riskanalys”, ”risk” och 
”riskidentifiering”. Vid littertursök på Internet användes sökmotorn Google, där sökordet var 
”riskanalys”.  
 
Merparten av de observationer och intervjuer som genomförde möjliggjordes genom en resa till Umeå 
och Örnsköldsvik, där vi besökte kontoren för Botniabanan AB. I Umeå träffade vi miljöhandläggare 
Camilla Wolf-Watz som berättade om det pågående järnvägsbygget utanför Umeå och gav oss en mycket 
intressant guidad rundtur på bygget tillsammans med byggledare Tore Wikner. På Botniabanans 
Örnsköldsvikkontor träffade vi miljöhandläggare Stefan Uppenberg, som tillhandahöll intressant material 
och berättade om de olika faserna i ett järnvägsbygge samt vilka risker som kan tänkas uppstå under 
byggfasen. Ove Bucht på Banverkets i Luleå har gett oss underlag och idéer till teori och analys angående 
de praktiska delarna till seminariet. 
 
Litteraturstudier, observationer och intervjuer resulterade i en kvalitativ ansats, vilket innebär att det 
material som legat till grund för rapporten uteslutande har varit kvalitativ. Kvalitativ data är icke-
numerisk eller ej kvantifierbar data, exempelvis ord och bilder, vilket kan jämföras med kvantitativ data 
som är numerisk. (Saunders et al, 2007) Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet 
och att forskningsprocessen och genereringen av resultat sker i ständig interaktion mellan teori och empiri 
samt mellan projektgrupp och undersökningspersoner. (Holme och Solvang, 1997) 
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3 Kiruna, ny järnväg 
Detta avsnitt ska ge läsaren en inblick i de bakomliggande förutsättningarna för den nya järnvägen i 
Kiruna och därmed även till det föreliggande examensarbete.  
 
Enligt 1 kap 4 § lagen om byggande av järnväg (1995:1649), ska det, vid planläggning och byggande av 
järnväg, tillses att järnvägen lokaliseras och utformas så att ändamålet med järnvägen uppfylls med 
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden (SFS 
1995:1649). För att upptäcka och identifiera den påverkan på miljö och hälsa ett projekt kan innebära 
genomförs en MKB-process. Genom att integreras i planeringen för ett projekt kan MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning) påverka planeringens inriktning och val av alternativ. MKB-processen 
utmynnar i ett MKB-dokument som kan ses som ett resultat av MKB-processen. Här redovisas den 
samlade bedömningen av projektets påverkan på miljö och hälsa. MKB för den nya järnvägen i Kiruna 
godkändes, i april 2008, av Länsstyrelsen i Norrbotten vilket innebär att det finns en godkänd MKB för 
hela den planerade sträckningen förbi Kiruna.  

3.1 Förutsättningar  
Ny infrastruktur, bland annat järnväg, behöver byggas på grund av att den fortsatta gruvbrytningen i 
Kiruna kommer att medföra negativa effekter på den befintliga stadsmiljön i form av sprickbildningar och 
rasrisk (se figur 1). Den brytningsvärda malmkroppen sträcker sig in under befintlig stadsbebyggelse 
vilket medför att sprickor och ras kommer att påverka byggnader, järnväg och vägar när brytningen 
närmar sig dessa. Järnvägen är en av de anläggningar som tidigast kommer att drabbas av 
markdeformationer. När i tiden detta kommer att inträffa är svårt att förutsäga eftersom sprickzonens 
utbredning är olika stor från år till år. Prognoserna från LKAB tyder dock på att nuvarande sträckning kan 
bli svår att trafikera längre än till 2012 och då måste också en ny järnvägssträckning vara i drift.  
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 1. LKAB:s prognos för defor-
mationsutbredningen.  

Röd linje visar den gamla prognosen, blå linje 
visar den nya prognosen.  

(Banverket, MKB, 2008) 

 
 

Exempel på andra anläggningar som kommer att påverkas är väg E10, Banverkets omformarstation och 
Vattenfalls ställverk. Med anledning av detta har Banverket tagit fram järnvägsplaner för ny järnväg 
enligt alternativ Kiirunavaara. Den nya sträckningen kommer att gå väster om Kiruna stad och sträcker 
sig från Råtsitriangeln i söder och ansluter till befintlig järnväg strax söder om Pahtajoki i norr (se figur 
2). Denna sträckning valdes eftersom den bedömdes medföra kortast restider, bäst transportekonomi, 
högst robusthet och säkerhet, störst samhällsekonomiska nytta, lägst anläggningskostnad, minst påverkan 
på naturvärden, kulturvärden och områden av riksintresse samt bäst förutsättningar för ett genomförande 
inom avsatt tid.  
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Alternativ Kiirunavaara är uppdelad i fyra delsträckor, 01, 02, 03, och 04, med järnvägsplaner för 
respektive del. I järnvägsplanerna har en avvägning gjorts mellan allmänna och enskilda intressen. De 
delar som behandlas i rapporten är delsträckorna 01, 02, och 04, vilka utgör den del av järnvägen som 
sträcker sig förbi Kiruna stad och också är de sträckor som berörs i den, av Länsstyrelsen, godkända 
MKB:n. (Banverket, MKB, 2008) Järnvägsplanen för delsträcka 03 är i skrivande stund inte färdig och 
kommer inte att ingå i rapporten. 
 
Den nya sträckningen av järnvägen i Kiruna är uppdelad 
i fyra olika järnvägsplaner (figur 2): 
  

• Järnvägplan 01 för sträckan Råtsi-Kimit 
 

• Järnvägsplan 02 för sträckan Kimit-
Viscaria 

 
•  Järnvägplan 04 för sträckan Viscaria-

Peuravaara  
 

• Järnvägsplan 03, över den järnvägssträcka 
som ska leda in mot Kiruna stad, är ännu 
inte färdig.  

 
En järnvägsplan innefattar alla moment som ingår i 
järnvägsbyggande (banunderbyggnad, 
banöverbyggnad, elektrifiering etc.). 
 

(Banverket, MKB, 2008)

Figur 2. Den nya 
sträckningen av järnvägen 
i Kiruna.  

 

 

 

3.1.1 Planeringsprocessen 
Planering av järnvägsbyggen följer lagen om byggande av järnväg och består av idéstudie, förstudie, 
järnvägsutredning och järnvägsplan. Allmänna intressen behandlas främst under förstudie och 
järnvägsutredning. Enskilda intressen behandlas i järnvägsplanen. Planeringsprocessens syfte är att 
byggande av järnvägar ska harmonisera med övrig samhällsplanering och miljölagstiftning. Genom att i 
ett tidigt skede förankra planeringen ges möjligheter för berörda att få tillgång till information genom 
insyn i planeringsprocessen och tillfällen till samråd. 
 
Idéstudie 
Under 2004 genomförde Banverket en idéstudie som slog fast att det krävs ny genomgående järnväg i 
Kiruna för att uppfylla de transportpolitiska delmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Förstudie 
Idéstudien följdes av en förstudie där tolv alternativa järnvägskorridorer studerades. Efter bearbetning 
återstod tre alternativ för vidare utredning, alternativ Kiirunavaara, alternativ Jägarskolan – Toulluvaara 
samt alternativ Mettäjärvi – Viscaria (se bilaga 1). 
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Järnvägsutredning och beslut 
I järnvägsutredningen optimerades de tre bästa alternativen från förstudien. Eftersom rennäringen ansågs 
bli påverkad av samtliga alternativ lades stor vikt vid denna fråga. Efter att järnvägsutredningen vägt de 
olika alternativen mot varandra med avseende på funktion, genomförande, trafik- och samhällseffekter, 
robusthet och säkerhet, kostnad, samhällsekonomisk nytta, samt påverkan på hälsa och miljö beslutade 
Banverket, i februari 2007, att det alternativ som skulle lämnas till regeringen för tillåtlighetsprövning, 
och bearbetas till järnvägsplan var alternativ Kiirunavaara.   

3.1.2 Samråds- och samverkansinsatser  
Eftersom projektet förväntades medföra betydande miljöpåverkan enligt bilaga 1 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar genomfördes samråd med en utökad samrådskrets. 
Banverket har under tidigare skeden i Kirunaprojektet samarbetat med en rad olika myndigheter, 
organisationer och andra intressenter. Samråd har hållits med bland annat Länsstyrelse, Kiruna kommun, 
Räddningsverket, Räddningstjänsten, Vägverket, Samebyar, natur- och miljöorganisationer, LKAB samt 
allmänheten. (Banverket, MKB, 2008) 
 
Samråd med länsstyrelsen i Norrbotten och Kiruna kommun har behandlat frågor som inriktning och 
utformning samt konkreta sakfrågor. Räddningsverket har bidragit med synpunkter angående hur 
Banverket avser att hantera säkerhetsfrågor i de tunnlar som kommer att byggas. De har även lämnat 
synpunkter angående organisation, utrustning, samt teknisk utformning ur räddningssynpunkt. 
Samordning har skett med Vägverket som planerar en omläggning av en järnvägspassage samt 
anpassning av allmänna vägar som berörs av Kirunaprojektet. Samråd har hållits med Laevas och Gabna 
samebyar för att hitta lämpliga åtgärder som ska minska påverkan på renskötseln från den blivande 
järnvägen. Möten har hållits med lokala representanter för natur- och miljöorganisationer samt lokala 
intresseföreningar för skoter och friluftsliv. Vid dessa möten har synpunkter kunnat lämnas och 
Banverket har informerat om projektet. Samarbete med LKAB har skett med avseende på deras arbete 
kring dammar, terminalområde, transportvägar, miljöarbete och nyttjande av gråberg. När det gäller 
miljöarbete har Banverket och LKAB utbytt underlag i form av tidigare genomförda undersökningar, 
samordnat viss provtagning samt verifierat Banverkets bedömningar i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd med Vattenfall har avsett deras fortsatta arbete med 
kraftförsörjningsanläggningar där korsningspunkter med både befintliga och nya ledningar har studerats. 
(Banverket, MKB, 2008) 
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4 Teori 
Här ska relevant teori kring projektproblemet redovisas. Teorin ska utgöra en bas för lösandet av 
problemet och användas senare, i analysen. Områden som behandlas är riskanalys samt ledningsverktyg. 

4.1 Riskanalys 
Risk handlar dels om att hantera osäkerhet gällande oönskade händelser i framtiden, dels om fara och 
rädsla. Risker kan delas in i följande typer: ”deterministiska risker”, små olyckor som inträffar med 
regelbunden sannolikhet, ”slumpmässiga risker med relativt stora variationer” där både sannolikhet och 
konsekvenser är av intresse samt ”katastrofer”, mycket omfattande olycka som inträffar med liten 
sannolikhet. Resultatet av en olycka mäts i olika typer av förluster. Dessa kan handla om skador på 
person, egendom, miljö eller produktionsbortfall. (Davidsson, 2003) 
 
Orsaker till olyckor och tillbud kan delas in i direkta och grundläggande orsaker. Direkta orsaker är de 
förhållanden som existerar precis före händelsen. Dessa kan delas upp i undermåliga handlingar och 
undermåliga förhållanden. Undermåliga handlingar innebär exempelvis att sätta säkerhetsrutiner ur 
funktion, felaktig användning av maskiner och utrustning, underlåta att använda personlig 
skyddsutrustning samt påverkan av alkohol och droger. Undermåliga förhållanden är exempelvis 
otillräckliga varningssystem, otillräckliga eller felaktiga skydds- och säkerhetsutrustning, brand- och 
explosionsrisker samt farliga miljöer. Med grundläggande orsaker menas de orsaker som ligger bakom 
symptomen, det vill säga orsaker till att undermåliga handlingar eller undermåliga förhållanden får uppstå 
eller fortgå. Grundläggande orsaker kan delas in i personliga faktorer, till exempel otillräcklig kapacitet, 
otillräckliga kunskaper, stress och dålig motivation, samt arbetsfaktorer, vilka kan vara dålig utformning 
av arbetsplatsen, dåligt underhåll, dålig utrustning och dåligt ledarskap.  
(Davidsson, 2003) 
 
Riskanalysen utgör en del i riskhanteringsprocessen, vilken omfattar definition av mål och avgränsningar, 
riskidentifiering, bedömning av sannolikhet och konsekvens, värdering av risker, genomförande av 
riskreducerande åtgärder samt uppföljning och erfarenhetsåterföring (se figur 3 nedan).  
 

 

ennersten, 2004)    

 Riskvärde  

 

 

Riskidentifiering 

Riskskattning Riskvärdering Åtgärder 

Uppföljning RISKANALYS 

RISKBEDÖMNING 

RISKHANTERING 

Figur 3. Element inom riskhantering. (Fritt efter Roland Wennersten, 2004) 
 

Riskanalys handlar om att på ett systematiskt sätt använda tillgänglig information för att beskriva och 
beräkna risker förknippade med ett givet system, vilket sedan ger ett underlag för värdering av risker och 
eventuella riskreducerande åtgärder. (Grimvall et al., 2003) Traditionell riskbedömning inom riskanalys 
utgår från definitionen av risk som en kombination av sannolikhet och konsekvens. Ansatsen bygger på 
att både sannolikhet och konsekvens kan kvantifieras. Avsikten med bedömningen är att på ett 
systematiskt sätt utgå från identifierade risker, mäta dessa samt rekommendera det handlingsalternativ 
som ger den mest lämpliga kombinationen av risk och nytta. Riskanalyser upprättas och används i syfte 
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att belysa var och hur olyckor, tillbud och störningar kan inträffa, hur ofta de kan tänkas inträffa samt 
vilka konsekvenser de kan leda till. Detta ligger sedan som grund för värdering av riskerna samt beslut 
om riskreducerande åtgärder. (Davidsson, 2003) Roland Wennersten (2004) har sammanfattat arbetet med 
riskanalys som: ”Att se vad alla ser och tänka vad ingen tänkt (och komma ihåg vad alla glömt).” 
 
Övergripande mål och policys ska ligga som grund till målen för den specifika analysen. Utifrån målen 

4.1.1 Riskidentifiering 
alys handlar om att göra lämpliga systemavgränsningar och att identifiera 

yper av händelser som ska identifieras är: 
n eller annan liknande verksamhet. 

ter. 

 
yp av händelser som bör identifieras är: 

lser som tidigare inte har inträffat. 
 eller underhåll.  

nvändning 

 
iskanalys handlar till stor del om att förena kunskaper från olika områden. För att kunna göra en 

4.1.2 Riskskattning  
utreda vilka risker som kan inträffa, hur ofta dessa kan tänkas ske, vilka 

edömning av sannolikhet 
rekvensen och/eller sannolikheten för att händelserna inträffar bedömas. Hur 

samt tillgängliga resurser ska sedan syfte, detaljeringsgrad och avgränsningar för analysen utarbetas. 
Redan här är det till fördel att tänka över vilka kriterier identifierade och bedömda risker ska värderas 
efter, eftersom detaljeringsgrad, metod och avgränsningar ska väljas så att analysresultatet kan relateras 
till valda kriterier. (Davidsson, 2003) 

Första fasen i en riskan
riskkällor. Identifiering av risker är det mest angelägna momentet vid riskanalys eftersom analysens 
innehåll fastställs här – risker som inte identifieras blir inte heller analyserade. Utgångspunkt för 
identifieringen kan vara ritningar, beskrivningar och instruktioner, kartläggning av ämnen/energier, 
checklistor samt egna och andras erfarenheter. Målsättningen med riskidentifieringen kan vara primär 
eller sekundär. Identifiering utifrån primära målsättningar utgår från att alla risker ska identifieras, 
tidigare erfarenheter ska beaktas samt erfarenheter från olika områden ska tas tillvara. I enlighet med 
sekundära målsättningar ska processen vara strukturerad med fokus på viktiga problem för att försäkra en 
fullständig identifiering. För att underlätta granskning ska processen vara väl dokumenterad och kunna 
följas. (Davidsson, 2003) 
 
T

• Händelser som har inträffat inom ege
• Uppenbara händelser med tanke på verksamhetens karaktär. 
• Händelser som kan härledas utgående från ovanstående punk
• Enkla kombinationer av separata händelser. 

T
• Komplexa kombinationer av hände
• Identifierade händelser som förhindras av system, operationella rutiner
• Potentiella händelser, identifierade genom systematiskt ifrågasättande av systemets a

och funktionskrav. (Davidsson, 2003) 

R
grundlig och noggrann genomgång av den aktuella situationen krävs både kreativitet och expertkunskaper 
samt ett aktivt deltagaransvar. (Grimvall et al., 2003)  

Riskskattningen ska 
konsekvenser som kan uppstå samt den aktuella risknivån. Detta görs genom att först bedöma 
sannolikheten och/eller frekvensen för en risk och sedan konsekvensen för risken. Risknivån uppskattas 
sedan genom att dessa faktorer vägas samman.  
 
B
Efter riskidentifieringen ska f
troligt det är att en händelse inträffar kan uttryckas på två sätt, dels genom att ange sannolikheten att en 
viss händelse inträffar under givna förutsättningar, till exempel under en viss tidsperiod eller vid särskilda 
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förutsättningar, dels genom att ange frekvens, det vill säga antalet gånger som händelsen förväntas 
inträffa under en viss tidsperiod. Dessa kan beräknas eller uppskattas på tre olika sätt; empiriska 
skattningar, logiska system eller expertbedömningar. (Davidsson, 2003) 
 
Empiriska skattningar innebär att förväntad frekvensen bedöms direkt utifrån erfarenheter av tidigare 

roblem vid sannolikhets- och frekvensbedömningar är att det är svårt att på ett fullt korrekt sätt mäta 

edömning av konsekvenser  
mning utförs en konsekvensbedömning, vilket innebär att de direkta 

nder vissa förhållanden kan det vara problematiskt att göra rättvisande konsekvensbedömningar. Ett 

å det gäller skador på hälsa och miljö kan mätningarna uppvisa resultat av mer eller mindre osäkerhet. 

 Påverkad naturresurs. 
ade området. 

inträffade händelser av samma slag. Här beaktas alla händelser som orsakar risk. Denna metod förutsätter 
att det finns betydande observationsmaterial tillgängligt. Ett annat alternativ är logiska system där den 
aktuella händelsen modelleras med metoder som till exempel felträdsanalys. Kombinationer av tekniska 
och mänskliga fel som var för sig eller tillsammans leder till den aktuella händelsen undersöks och 
kartläggs och sannolikheten för händelsen beräknas med hjälp av empiriska data för de enskilda 
orsakerna. Här uppmärksammas fel som kan uppkomma genom den typ av utrustning som används och 
genom handhavandet av utrustningen. Expertbedömningar används då andra informationskällor inte finns 
att tillgå och innebär att sannolikheten uppskattas utifrån subjektiva skattningar av personer med god kän-
nedom om området. Metoden används främst då andra informationskällor inte finns att tillgå och då 
antingen som komplement eller som enda informationskälla. Det senare är fallet vid kvalitativa analyser 
där främst erfarenhetsbaserade expertbedömningar används. Expertbedömningar är ofta en del av Logiska 
system. (Davidsson, 2003) 
 
P
sannolikheter. Det är omöjligt att ta hänsyn till alla faktorer vid riskanalys då komplexiteten i systemen 
ökar. Dessutom förutsätts att människor är rationella och kalkylerande och följer de regler och 
instruktioner som finns. Ett annat problem är att sannolikheten många gånger påverkas av människors 
handlande. Följden av detta blir att sannolikheten för olyckor underskattas. (Davidsson, 2003) 
 
B
Efter frekvens/sannolikhetsbedö
effekterna som kan uppstå vid en viss olycka förutsägs, varpå de skador som kan uppstå i omgivningen 
bedöms. Beroende på vilken inriktning analysens utformning har kan konsekvenserna bedömas utifrån 
skador på miljö, människor eller ekonomi. Här används ofta teoretisk och/eller empiriskt framtagna 
beräkningsmodeller. I kvantitativ analys beräknas och uttrycks konsekvenser i absoluta tal medan det vid 
den kvalitativa analysen görs en erfarenhetsbaserad bedömning. (Davidsson, 2003) 
 
U
problem kan vara att alla konsekvenser inte går att mäta i monetära termer, det är till exempel inte 
meningsfullt eller objektivt att använda ekonomiska mått för människoliv eller människors lidande. En 
annan aspekt är att olika risker värderas olika av olika människor. Ett annat mätrelaterat problem är att 
även risker som aldrig utlöses kan antas medföra negativa konsekvenser på grund av känslan av oro. 
(Davidsson, 2003) 
 
D
Till exempel kan utsläpp under en viss dos, av ett visst kemiskt ämne, bedömas vara ofarligt på kort sikt 
medan de långsiktiga effekterna av samma dos ofta är omöjliga att bedöma. Då det gäller osäkra 
konsekvenser kan den så kallade ”As Low As Reasonably Achievable”-principen (ALARA) tillämpas. 
(Grimvall et al., 2003) Vid bedömning måste hänsyn tas inte bara till den eventuella skadans omfattning 
och typ, utan även till omgivningens sårbarhet och värde ur miljösynpunkt, vilket gör att antalet 
parametrar kan bli mycket stort. Förslag på parametrar som kan vara aktuella att ta med i bedömningen 
är:  

•
• Storleken på det påverk
• Tid för återhämtning. 
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• Spridning till andra delar av ekosystemet. 

(Da

edömning av risknivå 
ntifiering, sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning har kunskap 

• Överskridande av tillåtna gränsvärden. 
• Andel av ekosystemet som påverkats. 
• Möjligheten att sanera. 
vidsson, 2003) 

 
B
Efter genomförd riskide
angående vad som kan inträffa, hur ofta detta kan tänkas ske och vilka konsekvenser som kan uppstå 
införskaffats. För att kunna göra en fullständig beskrivning av risksituationen krävs att både sannolikhet 
och konsekvens beaktas. Detta kan göras genom att sannolikhet för, och konsekvens av, olyckshändelser 
uppskattas i olika kategorier och presenteras i en riskmatris. Exemplet i figuren nedan visar en matris 
anpassad för miljörisker. Matrisen gör det möjligt att grovt rangordna de olika skadehändelsernas 
risknivåer. I matrisens övre högra hörn återfinns de skadehändelser med högst sannolikhet och 
allvarligaste konsekvenser och därmed de största risker som bör reduceras omedelbart. Matrisens nedre 
vänstra hörn utgörs av mindre allvarliga eller obetydliga risker som troligen inte behöver åtgärdas (se 
figur 4 nedan). (Davidsson, 2003) 
 
Sannolikhet  

↓   
> 1 gå  per ng
år 

          

1 gång per      
1-10 år 

          

1 gång per      
10-100 år 

          

1 gång per 
100-1000 år 

          

< 1 gång per 
1000 år 

          

Konsekvens 
→ 

Ingen sanering, 
liten utbred-
ning 

Enkel sanering, 
liten utbred-
ning 

Enkel sanering, 
stor utbredning 

Svår sanering, Svår sanering, 
liten utbred-
ning 

stor utbred-
ning  

Figur matris för miljörisker. (Fritt avidsson, 2
 

4.1.3 Val av analysmetod  
ken information som behövs, hur den ska insamlas och hur den insamlade 

en del fall kan det vara tillräckligt med en tämligen grov riskidentifiering och riskbedömning, medan det 

2. Risk efter D 003) 

Begreppet metod innebär vil
informationen ska behandlas, alltså en beskrivning av tillvägagångssätt, tekniker och vilken typ och 
utformning resultatet ska ha. (Davidsson, 2003) 
 
I 
i andra fall kan krävas en betydligt mer detaljerad analys och bedömning. Detaljeringsgraden bestäms av 
faktorer som, i vilket skede riskhanteringsprocessen befinner sig, i vilken fas verksamheten som ska 
analyseras befinner sig i, syftet med analysen samt mängden resurser avsatta för analysen. I inledande 
skeden av riskhanteringsprocessen är det bäst att börja med en grov metodik för att skapa överblick och 
underlag för hur det fortsatta arbetet ska prioriteras. I en tidig fas av ett projekt finns vanligtvis endast 
översiktlig information att tillgå och analysmetoderna måste anpassas efter detta. Allt eftersom 
förutsättningarna blir tydligare kan detaljeringsgraden ökas. Då resurserna är begränsade kan det vara 
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bättre att översiktligt täcka helheten än att i detalj studera vissa delar och därigenom missa andra. 
(Davidsson, 2003) 
 
Riskanalysen kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa analysen beräknar frekvenser uttryckta 
i tal för identifierade olyckshändelser och konsekvenser av dessa. I den kvalitativa analysen görs 
erfarenhetsbaserade bedömningar där frekvens och konsekvens uttrycks i relativa termer, exempelvis hög, 
låg, mycket låg. De flesta riskanalyser är av betydande kvalitativ art när det gäller avgränsning av 
analysobjekt, riskidentifiering och specifikation av riskmodell. Då syftet med analysen är att enbart 
identifiera riskkällor kan det räcka med en kvalitativ analys. Om en numerisk skattning av riskens storlek 
krävs fordras en kvantifiering av sannolikheter och konsekvenser. I de fall relevant data inte finns att 
tillgå är den kvalitativa analysen den enda tillämpbara. (Davidsson, 2003) 
 
Riskanalysmetoden kan vara deterministisk eller probabilistisk. Ett deterministiskt synsätt utgår från 
konsekvenser av värsta tänkbara skadefall vid bedömning av risknivå och det probabilistiska synsättet 
utgår från olyckshändelser som fysiskt sett anses kunna inträffa och vilka konsekvenser dessa leder till. 
Denna typ av analys är relativt enkel att genomföra och resultatet är lätt att förmedla. Nackdelar är att 
metoden i många fall leder till att orimligt stora resurser måste satsas på att förebygga mycket osannolika 
olyckor eller undvika allvarliga konsekvenser av dessa. Detta gör att denna typ av metoder endast i 
undantagsfall är tillämpbara. Probabilistiska metoder utgår från att både sannolikheten för att olyckan ska 
inträffa och konsekvensen av denna är av betydelse för bedömningen av risknivå. Denna typ av metoder 
ger ofta en bra beskrivning av riskerna och fungerar bra som beslutsunderlag. Nackdelar kan vara att det i 
vissa fall krävs omfattande resurser för en noggrant genomförd analys och att sannolikhetsuppskattningen 
är förenad med stor osäkerhet. (Davidsson, 2003) 
 
Vidare kan en metod vara induktiv eller deduktiv. Det deduktiva synsättet utgår från att något är sant 
eftersom det är ett specialfall av en allmän princip som är sann. Med induktivt synsätt dras slutsatsen att 
en allmän princip måste vara sann eftersom det specialfall som studeras är sant. Dessa två synsätt är alltså 
varandras motsatser. (Davidsson, 2003) 
 
Olika metoder kan vara mer eller mindre användbara i olika situationer, utan att för den skull vara varken 
idealiska eller olämpliga. En metod som i en viss situation verkar mindre lämplig kan efter modifiering 
vara fullt användbar. Sådana modifieringar görs ofta i samband med en speciell analys. Förutom 
skillnader beträffande fokusering på frekvenser av inträffade händelser, respektive orsaker till dessa 
händelser, kan olika typer av riskanalyser även anlägga olika perspektiv på vad som utgör relevanta 
förklaringar till inträffade händelser. I följande avsnitt (se 3.2.4) förklaras de analysmetoder som kommer 
att vara gällande för analys i denna rapport, följt av ett avsnitt där alternativa analysmetoder redovisas (se 
3.2.5). Metoderna är, utifrån användningsområde, även indelade i grupperna: ”Metoder för analys av 
allmänna tekniska eller sociotekniska system”, ”Metoder för brandanalys” samt ”Metoder för analys av 
människa eller teknik eller organisation”. (Davidsson, 2003) 

4.1.4 Beskrivning av valda analysmetoder 
De analysmetoder som kommer att vara gällande för analys av risker vid det forcerade järnvägsbygget i 
Kiruna är grovanalys och händelseträdsanalys. Båda dessa är metoder för analys av allmänna eller 
sociotekniska system.  

Grovanalys/Preliminär riskanalys 
Metoden används för översiktlig identifiering och bedömning av riskkällor och görs tidigt, redan i 
planeringsstadiet av ett projekt, eller vid en översiktlig inledande granskning. Analysen går ut på att 
granska verksamhet eller system i stora drag samt att identifiera riskkällor och möjliga skadehändelser. 
För att underlätta en systematisk genomgång av typiska riskfaktorer kan checklistor användas. Efter 
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identifiering bör en grov uppskattning av sannolikhet och konsekvens göras för att underlätta en 
systematisk värdering av riskerna. Förslag till möjliga åtgärder för att eliminera eller reducera riskerna 
samt eventuella krav på fördjupade analyser bör lämnas. (Davidsson, 2003) 

Händelseträdsanalys (ETA - Event Tree Analysis)  
Fel- och händelseträdsanalys är de vanligaste av de mer detaljerade riskanalysmodellerna. Med hjälp av 
händelseträdsanalys, analyseras alternativa konsekvenser av en given händelse. Analysen utgår liksom 
felträdsanalysen från en oönskad händelse men istället för att följa förloppet bakåt för att hitta 
bakomliggande orsaker följs förloppet framåt för att hitta möjliga konsekvenser, scenarios, av händelsen. 
Händelseträd har en enkel, logisk struktur, antingen inträffar en viss konsekvens – som i sin tur kan ha 
olika följdkonsekvenser – eller också inträffar den inte och händelseförloppet avbryts. (Grimvall et al., 
2003)  Analysen är användbar såväl i planeringsskeden som vid analys av existerande förutsättningar. En 
liknande metod är CCA - Cause Consequence Analysis. (Davidsson, 2003) 
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Figur 3. Exempel på händelseträd. 

 

4.1.5 Beskrivning av alternativa analysmetoder 
Nedan följer en kort beskrivning av alternativa metoder för riskanalys. (Samtliga från Davidsson, 2003) 
 
Metoder för analys av allmänna tekniska eller sociotekniska system: 

Konfliktanalys 
Analysen innebär en systematisk kartläggning av motstående intressen vid planarbete. I konfliktanalysen 
identifieras konflikter mellan olika intresseområden med syfte att bearbeta problemen och underlätta 
planarbetet.  

Checklistor 
Används framför allt som stöd vid riskidentifiering av kända typer av riskkällor och för att kontrollera att 
ett standardförfarande tillämpas. Analysen resulterar i en lista med noteringar huruvida angivna 
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specifikationer och rutiner är uppfyllda eller inte. Checklistorna kan antingen vara allmänt formulerade 
för en översiktlig kontroll eller detaljerade och anpassade för att noggrant kontrollera stora och komplexa 
system.  

Indexmetoder 
Dessa metoder används vid identifiering och klassificering av riskkällor i samband med industriell 
kemikaliehantering inom processindustrin. Det beräknade indextalet ökar vid ökad risk och minskar när 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas.  

Förväntad skadekostnadsanalys 
Metod som beräknar årliga förväntade skadekostnader samt den tänkbara största enskilda skada för varje 
hot och objekt. Metoden tar hänsyn till en sårbarhetsfaktor för varje objekt och kalkylerar 
skadepotentialen för objektet. Analysen ligger till grund för val av säkerhetsåtgärd med optimering av 
kostnader för denna, vare sig det gäller direktinvestering eller katastrofplanläggning.  

Sårbarhetsanalys (SBA) 
SBA-metoden består av ett antal metoddelar av vilka scenarioanalys är den viktigaste, men också en tids- 
och resurskrävande metod. SBA-scenario identifierar och bedömer scenarion enligt en sexstegsmodell: 

• Beskrivning av tänkbara händelser som kan utlösa negativa konsekvenser. 
• Beskrivning av hur ansvariga drabbas av dessa händelser i sin verksamhet. 
• Beskrivning av brister och svagheter som kan ge upphov till skada.  
• Beskrivning av konsekvenser som händelserna ger.  
• Bedömning av sannolikheten för att dessa händelser kommer att inträffa. 
• Rekommendationer för att avhjälpa de brister som framkommit.  

Energianalys 
Analysen förutsätter att olyckor inträffar då energi i någon form frigörs på ett okontrollerat sätt. Metoden 
ger en systematisk analys av energiformer, hur dessa kan tänkas bli frigjorda och vilka konsekvenserna 
blir. Frågeställningar som beaktas är: Vad är det som kan skadas? Vilka energier finns tillgängliga i 
systemet och hur kan dessa åstadkomma skada? Vilka barriärer finns?  

Avvikelseanalys 
Bygger på antagandet att olyckor och störningar uppstår på grund av att någon del av systemet avviker 
från normalsituationen. Metoden identifierar och analyserar uppkomna avvikelser och risker till följd av 
dessa. Därigenom skapas ett underlag till förslag på lämpliga säkerhetshöjande åtgärder.  

Vad-händer-om analys (What-if analysis) 
Metoden innebär analys av vilka konsekvenser som avvikelser från normalläget kan medföra. Metoden är 
enkel men väsentliga problem kan lätt förbises och metoden bör därför användas i form av successiva 
delanalyser av den totala riskmiljön. Granskningen genomförs med hjälp av spånskiva.  

HAZOP (Hazard and Operability studies) 
Det primära syftet med analysen är att identifiera problem. Analysen erbjuder en mycket systematisk och 
detaljerad genomgång av schematiska ritningar över ett system (rör- och instrumentdiagram för en 
processanläggning) med hjälp av systematiska ledord. Metoden baseras på strukturerat kreativt tänkande 
och diskussioner kring möjliga skadehändelser. Ledorden används för att beakta olika typiska avvikelser 
från normal funktion. För varje del av systemet prövas de typiska avvikelserna i tur och ordning.  
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Feleffektsanalys (FMEA/FMECA - Failure Mode and Effekt Analysis) 
Metoden används för att identifiera och eliminera kända eller möjliga fel och störningar för att de inte ska 
orsaka problem. Tekniken används i första hand vid utformning av tekniska system.  Genom ett 
systematiskt förfarande undersöks alla de sätt på vilka fel eller störningar kan inträffa. För varje fel 
bedöms effekten på systemet som helhet, hur allvarlig denna effekt kan tänkas vara och med vilken 
frekvens felet kan tänkas uppstå samt vilka möjligheterna är att eliminera felet.  

Felträdsanalys (FTA - Fault Tree Analysis) 
Metoden analyserar orsaker till en redan inträffad händelse. Metoden utgår från en oönskad händelse, 
vanligtvis en olycka eller incident. Utifrån denna ska sedan kedjor av de bakomliggande händelser och 
orsaker, som föranlett händelsen, härledas och identifieras. Resultatet redovisas i form av ett träddiagram, 
ett så kallat felträd, där grenarna utgörs av de olika bakomliggande händelserna.  
 
Metoder för analys av människa eller teknik eller organisation: 

Analys av mänsklig tillförlitlighet (HRA - Human Reliability Analysis) 
Analys av mänsklig tillförlitlighet är ett samlingsnamn för ett antal metoder som används för att försöka 
uppskatta människans grad av tillförlitlighet. 

AEA (Action Error Analysis) 
Är en metod för att identifiera tänkbara operatörsfel med hjälp av systematiska ledord. Motsvarar 
HAZOP-analys men fokuserar på mänskliga felbeteenden vid genomförande av olika operationer.  

MTO (Människa-teknik-organisation) 
Metoden innebär analys av samspelet mellan människa, teknik och organisation. En metod som bland 
annat används för att analysera incidenter vid svenska kärnkraftverk.  

MORT (Management Oversight and Risk Tree) 
MORT är en metod för analys av olyckor och utvärdering av säkerhetsprogram. Redovisas liknande en 
felträdsanalys. Olika delar av verksamhetens säkerhetsprogram bryts ned i detaljer för att analysera var i 
systemet bristerna, som orsakat olyckor, finns.  

Administrativ SHM-Revision 
Innebär att verksamhetens säkerhetsorganisation granskas utifrån en samling frågor som täcker olika delar 
av ledningssystemet. Frågorna besvaras genom intervjuer på olika nivåer inom verksamheten samt genom 
dokumentstudier.  
 
Metoder för brandanalys: 

Graderingsmetoder 
Graderingsmetoder är enklare typer av brandtekniska riskanalyser som används för att rangordna olika 
alternativ eller byggnaders verksamheter samt identifiera viktiga faktorer ur brandskyddssynpunkt. 
Exempel på graderingsmetoder är Gretenermetoden, BSV-vård och NFPA-scheman.  

Kvantitativa metoder 
Kvantitativa metoder är metoder för, exempelvis, verifikation av att utrymning kan utföras innan kritiska 
förhållanden uppstår eller analys av sannolikheten för detta. Exempel på kvantitativa metoder är 
Scenarioanalys och Händelseträd. 
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4.1.6 Metodanvändning 
De olika metoderna i avsnitt 4.1.5 och 4.1.6 kan användas tillsammans, eller var för sig, i olika delar av 
en riskanalys eller i olika tidsskeden. För metoderna Grovanalys, Vad-händer-om, HAZOP samt 
Feleffektsanalys är syftet att identifiera möjliga skadehändelser, dock varierar utgångspunkten mellan 
metoderna. I Grovanalysen ligger ofta fokus på att direkt, utifrån tillgänglig erfarenhet, identifiera möjliga 
skadehändelser. I metoder som What-if, HAZOP och FMEA ligger fokus ofta på att identifiera avvikelser tidigare i 
händelsekedjan som, var för sig eller i kombination, kan leda till att skadehändelser uppstår. I samtliga dessa 
metoder värderas, till en viss gräns, även de konsekvenser som kan uppstå. Felträds- och händelseträdsanalys tar 
utgångspunkt i en definierad händelse för att sedan kartlägga orsakssammanhang respektive möjliga 
händelseutvecklingar och konsekvenser. (Davidsson, 2003) 

4.2 Ledningsverktyg 
För att underlätta hanteringen av verbal information tog japanska Society for QC Technique Development 
på 1970-talet fram ett antal verktyg. Det handlade inte om nya verktyg utan var snarare en 
sammanställning av redan befintliga verktyg under benämningen ”de sju ledningsverktygen”, vilka är 
släktskapsdiagram, relationsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, pildiagram, processbeslutsdiagram och 
matrisdataanalys. Dessa är avsedda att hantera, strukturera och analysera verbal information, med 
undantag för verktyget matrisdataanalys som hanterar numerisk information. Verktygen kan användas var 
för sig men fungerar mest effektivt i kombination med varandra. Då är möjligheten störst att på ett 
effektivt och systematiskt sätt sortera ostrukturerad verbal information, identifiera underliggande problem 
och planera för lösningar. Arbetsgången vid användningen av verktygen är uppdelad i ett antal steg (se 
figur 6 nedan). (Klefsjö et al., 1999) 
 

                     

Granskning 

Diagram-
utformning 

Rubrik-
sättning 

Gruppering 

Prioritering 

Informations-
insamling 

 Figur 4. De olika stegen i arbetet med ledningsverktyg. (Klefsjö et al., 1999) 

  
Den vanligaste metoden för informationsinsamling är spånskiva eller ”brainstorming” som det också 
kallas, och innebär idéer och förslag tas fram på ett spontant sätt genom gruppsamverkan. Metoden 
erbjuder ett effektivt sätt att tillvarata den kreativitet och kunskap som finns i en organisation eller grupp 
och är speciellt användbar i informationsinsamlingsfasen, vid generering av verbal information. 
Spånskiva används med fördel i situationer där målet är att utveckla nya idéer eller rada upp möjligheter, 
när logiskt resonemang inte leder till någon lösning samt när information och kunskap är spridda på flera 
personer. Metoden spånskiva ska generera kunskap genom synergieffekter. Gruppmedlemmarna ska 
härigenom stimulera och inspirera varandra till ett resultat som överträffar enskilt arbete. (Klefsjö et al., 
1999) För detaljerad beskrivning av arbetsgång vid spånskiva se bilaga 2. 

4.2.1 Släktskapsdiagram  
Släktskapsdiagram (se figur 7 nedan) är ett av de sju ledningsverktygen och används när en stor mängd 
verbal information ska struktureras i närbesläktade grupper för att identifiera och beskriva problem eller 
för att hitta bakomliggande orsaker till problem. Verktyget kan även användas för att identifiera risker vid 
olika typer av projekt. Släktskapsdiagram bör dock inte användas då problemet är alltför enkelt eller 
kräver en mycket snabb lösning. Fördelar med verktyget är att problemet lättare kan identifieras genom 
att ostrukturerad informationen samlas ihop och sorteras i naturliga grupperingar, arbetet i gruppen 
stimulerar medlemmarna att använda sin fingertoppskänsla och kreativitet samt att konsensus kan uppnås 
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gällande kärnan i problemet. (Klefsjö et al., 1999) För detaljerad beskrivning av arbetsgång vid 
släktskapsdiagram se bilaga 3.  

 

 
Figur 5. Principer för släktskapsdiagram. (Klefsjö et al., 1999) 

4.2.2 Relationsdiagram 
Relationsdiagram används vid komplexa relationer mellan olika delar av ett problem, en idé eller annan 
fråga som inte kan struktureras upp med hjälp av exempelvis hierarkier eller matriser. Ett 
relationsdiagram hjälper till att forma strukturer genom att kartlägga de logiska eller sekventiella 
sambanden mellan de olika delarna och på ett logiskt sätt länka varje del till mer än en annan del i taget. 
Att arbeta med relationsdiagram är en kreativ process som generellt ställer högre krav på deltagarna än 
vid arbetet med exempelvis släktskapsdiagram. (Klefsjö et al., 1999) 
 
Några situationer där relationsdiagrammet är användbart är: 

• När logiska relationer betraktas som viktigare än subjektiva relationer. 
• När ett problem misstänks vara ett symtom på ett underliggande problem.  
• När koncensus vill uppnås inom gruppen. 
• Når någon klar hierarki mellan orsakerna till ett problem inte går att skönja.  
• När ordningen på åtgärdernas genomförande är av avgörande betydelse.  
• När komplexa relationer ska analyseras.  
(Klefsjö et al., 1999) 

 
Utgångspunkten för ett relationsdiagram kan variera. Diagrammet kan exempelvis baseras på ett 
släktskapsdiagram eller träddiagram eller också vara det första steget i arbetet. (Klefsjö et al., 1999) 

4.2.3 Träddiagram 
Träddiagram är ett användbart verktyg då en svårgripbar helhet successivt ska brytas ner i allt mindre 
beståndsdelar. Diagrammet kan användas för att bryta ner ett övergripande problem till hanterbara delar 
eller för att bryta ner ett övergripande mål till konkreta åtgärder. Träddiagrammet kan användas som 
första steget i ett förbättringsarbete men kan även ta vid där arbetet med ett släktskapsdiagram eller 
relationsdiagram slutar.  
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Beroende på syftet med diagrammet ställs frågor liknande: 
• Vad hindrar oss från att…? 
• Varför inträffar…? 
• Hur kommer det sig att…? 
• Hur kan vi uppnå…? 
• Hur kan vi förbättra…? 
• Hur kan vi förutse…? 

 
Genom att sedan ställa frågorna ”vad?”, ”varför?” och ”hur?” till respektive svar bryts problemet, på ett 
systematiskt sätt, ned i mindre och mindre delar. Nedbrytningen förgrenar sig i takt med antalet nivåer 
eller omgångar som frågorna ställs, därav namnet träddiagram. Resultatet av ett träddiagram kan med 
fördel bearbetas vidare i exempelvis ett matrisdiagram för att undersöka sambanden mellan problemets 
ingående delar och de identifierade åtgärdsförslagen.  

4.2.4 Matrisdiagram 
Matriser har olika användningsområden i olika vetenskaper. Vid hantering av numerisk information inom 
matematik och statistik används matriser som ett komprimerat skrivsätt. Vid hantering av verbal 
information används däremot matriser för att identifiera och värdera samband och beroende mellan olika 
faktorer.  
 
Matriser är mycket användbara när olika samband ska undersökas. Det kan gälla samband mellan olika 
icke identifierade problem, från exempelvis ett släktskapsdiagram, eller samband mellan föreslagna 
åtgärder, från exempelvis ett träddiagram. Matriser är även användbara vid utvärderingsrapporter för att 
med hjälp av prioritering få ut mesta möjliga information eller för att utvärdera eftersträvade 
arbetsinsatser, till exempel kundkrav gentemot produktspecifikationer. 
 
Den enklaste och vanligaste formen av matris är den så kallade L-matrisen. Den består av två axlar som 
tillsammans bildar ett rutnät. Förutom L-matriser finns även T-matiser, Y-matriser, X-matriser och C-
matriser som alla har fått sina namn från utseendet på matriserna. De olika matriserna är utformade för att 
behandla två, tre eller fyra variabler och med olika beroende mellan varandra.  

4.2.6 Processbeslutsdiagram 
Det finns ofta en risk att planer avviker från det avsedda då de implementeras, vilket kan bero på att 
oväntade problem uppkommer och händelser som snabbt ändrar planerna inträffar. Ett verktyg för att 
minska denna risk är processbeslutsdiagrammet. Verktyget har framför allt två användningar: Vid 
katastrofplanering för att analysera vad som kan orsaka ett en icke önskvärd händelse inträffar och vid 
utformandet av en plan som ska uppnå ett önskat mål för att kunna identifiera och därigenom kunna 
hantera händelser och problem som kan uppkomma vid implementeringen.  
 
De främsta fördelarna med processbeslutsdiagram är att: 

• Oförutsedda händelser och potentiella problem kan elimineras. 
• Precisering av problemområde och val av lämpliga åtgärder underlättas. 
• Verktyget är flexibelt och medför att planer enkelt kan modifieras genom att ta till vara och beakta 

alla inblandades åsikter.  
• Den grafiska beskrivningen av hur resultatet ska uppnås är lätt att förstå för alla inblandade.  
• Arbetet med verktyget skapar samarbete och kommunikation.  

Processbeslutsdiagram är lämpliga att använda då det råder stor osäkerhet angående det som ska planeras 
och när situationen är svår att förutsäga. Diagrammet är främst avsett att användas då: 

• Nödvändig information saknas eller är ofullständig. 
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• Det som ska planeras är komplext och risken för att misslyckas ar stor.  
• Inplementeringen måste ske snabbt och effektivt. 
• Lyckad implementering är av stor vikt för organisationen. 

 
Några väl utarbetade normer för hur arbetet med diagrammet ska genomföras finns inte och inte heller 
några riktlinjer för hur det färdiga diagrammet ska se ut. Viktigt är dock att angreppssättet är systematiskt 
och anpassat till problemets art samt till rådande situation och förutsättningar. 

4.2.5 Pildiagram 
Pildiagrammet är, liksom processbeslutsdiagrammet, ett verktyg för att effektivisera och underlätta 
implementeringen av en plan. Skillnaden är att pildiagrammet ska användas då det finns erfarenhet av 
problemområdet och då tidsåtgången bedöms vara relativt liten till skillnad från 
processbeslutsdiagrammet som bör användas då problemområdet är nytt och större osäkerhet råder 
angående det som ska planeras.  
 
Pildiagrammet används främst för att kunna bestämma när och i vilken ordning de olika aktiviteter som 
krävs för en plans genomförande ska implementeras. Verktyget ska leda fram till en implementeringsplan 
bestående av pilar och knutpunkter (noder) som beskriver sambanden mellan aktiviteterna. Ett vanligt sätt 
är att representera aktiviteterna i form av pilar och noderna, som representeras av cirklar, illustrerat start 
och mål på aktiviteterna  
 
Främsta incitament för att använda sig av ett pildiagram är att: 

• En helhetsbild av uppgiften visas. Härigenom kan potentiella problemområden upptäckas innan 
implementeringen startar, vilket gör att förbättringsåtgärder kan identifieras och vidtas.  

• En implementeringsplan kan utarbetas. Det gör att implementeringen enkelt kan övervakas, vilket 
minimerar arbetets totala tidsåtgång och gör att korrigerande åtgärder snabbt kan vidtas 

• Kommunikationen i arbetsgruppen förbättras och förståelsen ökar samtidigt som enighet uppnås.  
 
Ett pildiagram är mest användbart då det som ska implementeras är komplicerat, de ingående aktiviteterna 
samt deras ordningsföljd och tidsåtgång är kända, det finns parallella aktiviteter eller aktivitetskedjor som 
måste koordineras samt och den totala tidsåtgången för arbetet är en kritisk faktor.  

4.2.7 Matrisdataanalys 
Detta verktyg är det enda av de sju ledningsverktygen som analyserar numerisk information. 
Matrisdataanalysen uppfattas ofta som likvärdig principalkomponentanalysen, en statistisk multivariat 
metod. Syftet med multivariata metoder är att analysera datamaterial där de enskilda observationerna 
består av mått på flera variabler. Det kan exempelvis handla om att analysera hur kunders varuönskemål 
eller köpvanor beror på ekonomi, hemvist, religion, ålder, kön eller familjestorlek.  
 
Huvudtanken bakom principalkomponentsanalys är att reducera antalet förklarande variabler genom att 
bilda nya variabler som är linjärkombinationer av de ursprungliga och som förklarar så mycket som 
möjligt av den variation som finns i den variabel som studeras.  
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5 Analys 
Här följer en analys av projektproblemet med utgångspunkt i den teoretiska plattformen och fallstudien. 
Ett förslag på sammansättning av seminariegrupp, en riskmatris samt en förberedande grov 
riskidentifiering kommer att presenteras.  

5.1 Sammansättning av seminariegrupp 
När det gäller riskanalys handlar det till stor del om att förena kunskaper från olika områden. För att 
kunna göra en grundlig och noggrann genomgång av den aktuella situationen krävs både fantasi och 
expertkunskaper. Vidare krävs ledningens engagemang, aktivt deltagaransvar samt att en erfaren 
riskanalytiker medverkar. (Grimvall et al., 2003) Vid riskanalysen för det forcerade järnvägsbygget i 
Kiruna kommer ett seminarium, form av en halvdagsövning, att hållas. Detta för att kunna till att vara ta 
till vara på information och kunskap som är spridd på flera personer och för att kunna belysa problemet ur 
olika infallsvinklar. Ett seminarium genererar även synergieffekter genom att deltagarna stimulerar och 
inspirerar varandra till ett resultat som överträffar enskilt arbete. För att garantera att samtliga riskkällor 
kan identifieras är det av stor vikt att sätta samman en seminariegrupp bestående av personer med olika 
bakgrund och kompetens. För att en heltäckande kunskapsbild ska kunna formas krävs ett relativt högt 
deltagarantal men inte så stort att arbetet blir svårt att genomföra. En gruppsammansättning på sex till åtta 
personer är lämplig i detta fall.  
 
För att riskidentifiering och riskskattning ska bli komplett och bestå av deltagare med olika bakgrund och 
kompetens kan seminariet angående den forcerade järnvägsbygget i Kiruna lämpligen bestå av följande 
deltagare:  
 

• En miljöansvarig eller annan person inom Kiruna kommun med kunskaper inom miljöområdet 
och som är väl insatt i naturen och landskapet i området och därför har kunskaper om var risker 
kan uppstå och vilka konsekvenserna kan tänkas bli.  

• Representant från Vägverket eftersom de har erfarenheter från liknande byggprojekt och har ett 
aktuellt projekt på gång i samma område.  

• Representanter från Länsstyrelsen eftersom de är kontrollmyndighet och har djupa kunskaper 
angående de rättsliga förutsättningarna. 

• Lokal banförvaltare.  
• Projektledare för den planerade järnvägen eftersom de har bäst kunskaper om de projektspecifika 

detaljerna.  
• Representanter från någon/några entreprenörer inom projektet.  
• Samebyar som kommer att beröras av den nya järnvägen och som vet hur projektet kommer att 

störa deras verksamhet.  
• Jakt- och fiskeföreningar som är verksamma i området och som har god kännedom om platsens 

egenskaper och förutsättningar.  

5.2 Riskanalysmodell 
Vid den halvdagsövning som Banverket planerar att genomföra är målet att identifiera de risker som kan 
tänkas uppstå vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna samt att värdera dessa risker. För att på ett 
effektivt sätt kunna tillvarata den kreativitet och kunskap som finns bland seminariedeltagarna kan 
metoden ”spånskiva” användas, vilket innebär ett spontant sätt att generera idéer och förslag. Metoden är 
speciellt lämplig eftersom den kunskap och information som är nödvändig för identifieringen och 
värderingen är spridd på olika personer med skilda yrkesinriktningar. För att strukturera de idéer och 
förslag som framkommit är verktyget ”släktskapsdiagram” användbart. Detta verktyg är lämpligt då en 
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stor mängd verbal information ska struktureras i närbesläktade grupper för att identifiera och beskriva 
problem och hitta bakomliggande orsaker.  
 
De risker som framkommit ska sedan värderas. Här är riskanalysmetoden ”händelseträd” ett lämpligt val 
(se figur 6) genom att den på ett enkelt logiskt sätt strukturerar upp händelser och dess konsekvenser. 
Med hjälp av denna metod kan alternativa konsekvenser av en given händelse analyseras. Analysen utgår 
från en oönskad händelse och följer händelseförloppet, genom förgreningar i trädet, framåt för att hitta 
möjliga konsekvenser av händelsen.  
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Figur 6. Exempel på händelseträd. 

 

De identifierade riskerna och dess konsekvenser ska sedan kombineras med sannolikheten att riskerna 
inträffar. För att kunna göra en fullständig beskrivning av risksituationen krävs att sannolikhet beräknas 
tillsammans med konsekvens. Detta kan göras genom att sannolikhet för, och konsekvens av, 
olyckshändelser uppskattas i olika kategorier och presenteras i en riskmatris. Matrisen gör det möjligt att 
grovt rangordna de olika skadehändelsernas risknivåer. Nedan (se figur 8) visas kategoriseringen av 
konsekvenser och sannolikheter samt den aktuella matrisen. Konsekvenser anges enbart med avseende på 
miljö och sannolikheten är baserad på de fyra år som byggfasen är beräknad att ta.  
 

  Sannolikhet: ↓ 
1 gång per 

månad 
    

1 gång per år 
 

 
 Övervaka/

 Måste åtgärdas 
om projektet ska 

1 gång på 5 år 
 

 
Accepteras 

Åtgärda  genomföras 

1 gång på 10 år 
 

    

Konsekvens: 
→ 

Acceptabla Lindriga Allvarliga Katastrofala 

Figur 7. Riskmatris för miljörisker vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna. 
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I matrisens övre och allvarligaste 

ör att olyckor, med miljöskador till följd, kan tänkas uppstå så 

går i entreprenörernas maskinpark ska uppfylla de krav som ställs av Banverket med 

Det föreligger risk att entreprenörerna under tidspress kompletterar maskinparken med fordon 

• 

• nd av otillåten 

5.3.2 Trafikolyckor 
 det förekomma trafik där det normalt inte förväntas av allmänheten, typiska platser 

isk 
Långsamtgående fordon kan ibland behöva färdas på vägar med hög tillåten hastighet. Detta kan 

• n beredskap att ta hand om 

5.3.3 Et
a utformar för arbetsområde, arbetsvägar, tankning och lagring ska 

 högra hörn återfinns de skadehändelser med högst sannolikhet 
konsekvenser och är därmed de största risker som bör reduceras omedelbart. Matrisens nedre vänstra hörn 
utgörs av mindre allvarliga eller obetydliga risker som troligen inte behöver åtgärdas. 

5.3 Förberedande riskidentifiering 
För att analysera var i projektet som risker f
har ett flertal metoder använts. Metoderna är studiebesök vid Botniabanan i Umeå och Örnsköldsvik, 
intervjuer av personal från Botniabanan, litteraturstudier av Botniabanans miljöaspektregister, intervjuer 
av personal från Banverket och studier av MKB för Kiruna, ny järnväg. Förutom att ta del av redan utförd 
riskbedömning så har också egna slutsatser dragits utifrån ovan nämnda studier. De riskområden som 
identifierats presenteras under egna rubriker med en tillhörande grov riskidentifiering.  

5.3.1 Fordon 
Fordon som in
avseende på ålder, miljöklass, eventuella reningsåtgärder (t ex katalysator) samt andra miljöanpassningar. 
Drivmedel, oljor och smörjmedel ska vara godkända av Banverkets kemikalieråd. Service, rengöring och 
underhåll av fordon ska ske i verkstäder eller speciellt iordningsställda serviceplatser i fält (Botniabanan, 
2006). 
 

isk R
• 

eller maskiner som inte uppfyller Banverkets miljökrav. 

Användning av diesel med felaktig miljöklassning. 

• Det pressade tidsschemat kan innebära att service och underhåll utförs på platser där det inte är 
tillåtet. Detta kan i sin tur leda till utsläpp av skadliga ämnen till mark och vatten. 

För höga utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från fordon till luft på gru
tomgångskörning. 

Under byggskedet kan
för detta är anslutningarna mellan allmänna vägar och tillfälliga byggvägar.(Botniabanan, 2006) Därför 
krävs det tydliga riktlinjer och ständigt aktuell information, såväl till entreprenörer som till allmänheten, 
om pågående arbete.  Trafikolyckor kan förekomma både inom projektområdet och på det allmänna 
vägnätet. På grund av detta är det svårt att förutsäga vilken miljöpåverkan en eventuell trafikolycka kan 
tänkas ge upphov till. 
 
R

• 
medverka till stress hos trafikanterna och öka risken för trafikolyckor. 

Att entreprenörerna, på grund av det forcerade byggskedet, brister i si
en eventuell miljöskada till följd av en trafikolycka. 

ableringsytor, lager 
Alla ytor som entreprenörern
godkännas av Banverket. För att uppfylla kraven enligt ADR/ADR-S ska drivmedelstankar vara märkta 
och godkända och skyddade för trafik. Reglerna för ADR/ADR-S finns på Räddningsverkets hemsida, 
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http://www.srv.se/. Övriga kemikalier ska förvaras inlåsta när inget arbete pågår vid arbetsplatsen. Rester 
av olja, smörjmedel och kemikalier lämnas till miljöstation och hanteras som farligt avfall. 
  
Risk 

• Att felaktig typ av tankar tas i bruk under projektets gång. 

• Slarv med hantering av farligt avfall. 

5.3.4 Behandling av vatten från terrasseringar 
All verksamhet som kan medföra påverkan på vattendrag ska regleras i vattendom. Skyddsåtgärder som 
godkänns av Banverket måste vidtas innan arbeten påbörjas där misstanke finns för att det kan uppstå 
grumling i naturliga vattendrag, exempelvis vid terrassering i finkorniga jordar. Ett exempel på åtgärder 
för att begränsa spridning av grövre partiklar som exempelvis sand, grus och finsand är anläggning av 
fördröjningsmagasin och sedimentfällor. Syftet med dessa åtgärder är att förhindra grövre partiklar att nå 
de naturliga vattendragen. För att detta ska fungera ska de vara dimensionerade enligt Banverkets krav 
och tömmas på sediment när de är fyllda till max 50 %. Detta ska dokumenteras av entreprenörerna enligt 
en kontrollplan som reglerar hur skötsel och mängden tömt sediment hanteras (se bilaga 4). 
 
Risk 

• Kraftig och långvarig grumling kan skada reproduktionen av fisk under den tid bygget pågår 
(Rivinoja, Larsson, 2000). 

• Andra vattenlevande organismer kan också påverkas vid kraftig grumling. 

5.3.5 Behandling av vatten i samband med brobyggen 
Brobyggen medför risk för grumling och därför ska åtgärder i form av länsor2 och eventuellt, 
sedimentation av uppumpat vatten i exempelvis container, utföras i samråd med Banverket. Containrar 
ska tömmas på sediment när de är fyllda till max 50 %. Detta ska dokumenteras av entreprenörerna enligt 
en kontrollplan som reglerar hur skötsel och mängden tömt sediment dokumenteras  
 
Risk 

• Kraftig och långvarig grumling kan skada reproduktionen av fisk under den tid bygget pågår 
(Rivinoja, Larsson, 2000). 

• Andra vattenlevande organismer kan också påverkas vid kraftig grumling. 

• Byggande av brostöd och/eller erosionsskydd i, eller i närheten av, vatten riskerar att ge upphov 
till grumling (Rivinoja, Larsson, 2000). 

5.3.6 Behandling och mätning av vatten från tunnlar 
Som första steg ska avloppsvatten från tunnelbyggen sedimenteras och oljeavskiljas i en 
reningsanläggning innan det släpps ut till en av Banverket utsedd recipient. Reningsanläggningen ska 
skötas enligt kontrollprogram och tömmas när den är fylld till max 50 %. Sedimentet, mestadels 
bestående av borrkax, ska placeras på lämplig upplagsyta och flotatet (olja), som uppkommer genom 
läckage från maskiner, ska lämnas till miljöstation.  
 

                                                 
2 En länsa är en duk, typ presenning, som spänns upp runt t ex ett pålningsarbete. Det material som slammas upp från botten sprids då inte direkt ut i 
vattendraget, utan stannar kvar innanför länsan och kan återsedimentera när arbetet är avslutat. 
(http://www.botniabanan.se/templates/BotniaStandardPage.aspx?id=2388) 

 27

http://www.srv.se/
http://www.botniabanan.se/templates/BotniaStandardPage.aspx?id=2388


Avloppsvattnet ska analyseras kontinuerligt av ackrediterat laboratorium enligt ett, av Banverket, 
uppställt kontrollprogram som godkänts av miljömyndigheten. Provtagningen ska utföras och 
dokumenteras av entreprenören och redovisas kontinuerligt för Banverket. 
 
Eftersom tunnelvatten förmodas innehålla förhöjda halter toxiskt ammoniak så måste vattnet släppas ut i 
en stor recipient för att undvika giftiga koncentrationer. Andra alternativ för att behandla avloppsvattnet 
är rening genom infiltrering i myrmark vilket sänker pH-halten eller pH-justering innan utsläpp till 
recipienten. Om pH-värdet sänks så ombildas ammoniak till ofarligt ammonium. Vid pH 9,4 är 
förhållandet mellan ofarligt ammonium och toxiskt ammoniak ca 50:50 och vid pH 10,3, är förhållandet 
10:90. På motsvarande sätt förändras förhållandet i motsatt riktning när pH sjunker. Lägre pH ger en ökad 
andel ammonium i förhållande till ammoniak. Vid ett pH-värde av 6,9 uppstår endast 1 % av 
ammoniumkvävet i formen ammoniak. Mätningar av grundvatten som läcker in ska göras veckovis vid 
tunnelbyggen. För reella mängder ska mätningarna utföras måndagar eftersom bedömningen är att 
vattenflödet då inte innehåller processvatten.( Berg och Blom, 2001) 
 
Risk 

• Höga pH-värden i avloppsvattnet medför att kvävet förskjuts mot ammoniak. Fisk som utsätts för 
ammoniak längre tid får förändrad gälstruktur och därigenom försämrat syreupptag. Även nedsatt 
njurfunktion och försämrat immunförsvar har påvisats. 

• Genom pH-justeringen kan läckage av kväve till följd av sprängningsarbeten ha en försurande 
inverkan på mark och vatten. Om pH-värdet antar för låga värden uppstår biologiska störningar. 
Under ett pH-värde av cirka 5,5 sker exempelvis en utslagning av känsliga bottenlevande arter och 
fortplantningsförmågan hos vissa fiskarter blir nedsatt.  Vid pH-värden under cirka 5,0 uppstår 
stora negativa förändringar och utarmning av hela organismsamhällen (Botniabanan). 

• Vid låga pH-värden ökar flera metallers löslighet och därmed även giftighet i vatten. Exempelvis 
faller aluminiumkomplex ut ur karbonatsystemet vid pH 4,7, vilket är mycket farligt.  

• Grund- och ytvatten som leds bort från tunnelbyggen är ofta grumligt på grund av sitt innehåll av 
partiklar. Utsläpp av finare material, som inte sjunker så lätt, resulterar ofta i grumlingar av 
övergående natur som inte skadar vattendragen påtagligt. Om grumlingarna däremot blir kraftiga 
och långvariga kan exempelvis reproduktionen av fisk skadas under den tid bygget pågår 
(Botniabanan, 2006). 

5.3.7 Val av bygg- och förbrukningsmaterial 
Val av bygg- och förbrukningsmaterial är kopplade till miljöbalkens produktvalsprincip vilket i praktiken 
innebär att de produkter som är minst skadliga alltid ska användas, förutsatt att de ger ett godtagbart 
resultat (Botniabanan). 
 
Risk 

• Risk för bioackumulering och utarmning av arter om skadliga ämnen läcker ut i mark och vatten 
(Botniabanan). 

5.3.8 Kemikaliehantering 
Entreprenören ska känna till och tillämpa miljöbalkens produktvalsprincip samt följa direktiven i 
miljöbalkens förordning (1998:941) om kemiska produkter (kemikalier) och övriga 
myndighetsföreskrifter som styr hanteringen av kemiska produkter. Kemikalier som används av 
entreprenörerna ska vara godkända av Banverkets Kemikalieråd. Dessa finns förtecknade på Banverkets 
hemsida www.banverket.se under ”Miljö/ Kemikaliegranskning”. De kemikalier som används av 
entreprenören ska vara förtecknade och ingå i entreprenörens miljöplan. Över dessa kemikalier ska 
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säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) finnas tillgängliga närheten av den plats där varan hanteras. I 
Miljöplanen ska beskrivning finnas över hanteringsrutiner för att minimera spill av sprängämne (kväve). 
Undantag kan ges för användning av kemikalier som inte finns förtecknade av Kemikalierådet men då 
endast för kemikalier som inte kan medföra risker för hälsa och miljö, exempelvis tvål och såpa 
(Botniabanan, 2006). Vid slutbesiktning ska entreprenören lämna en förteckning till Banverket som 
beskriver vilka mängder och typer av kemikalier, bränslen och smörjmedel som använts under byggtiden. 
Förteckningen ska vara underlag till den miljörapport som Banverket lämnar till miljömyndigheten efter 
avslutat projekt.  
 
Risk 

• Sprängning i berg medför alltid ett visst spill av sprängämnen, vilka är kvävebaserade. Slarv vid 
hantering av sprängämnen kan leda till förhöjda utsläpp av kväve (Berg och Blom, 2001). 

• Användning av kemikalier som inte är godkända av Banverket. 

5.3.9 Avfallshantering 
Avfall ska källsorteras och omhändertas enligt kommunens krav. De fordonsförare som ska transportera 
berg- och jordmassor på allmänna vägar ska vara anmälda till länsstyrelsen. Farligt avfall ska hanteras 
enligt gällande regler och lagras så att risk för utsläpp inte föreligger innan avlämning till miljöstation. 
Om transport till miljöstation sker på allmän väg ska föraren inneha tillstånd för transport av farligt avfall. 
Förorenad bark från serviceplats ska hanteras som farligt avfall (Botniabanan, 2006). 
 
Risk 

• På grund av det forcerade byggskedet finns en ökad risk för trafikolyckor, med miljöskador som 
följd, vid transporter av avfall och farligt avfall. 

5.3.10 Hantering av jord och berg 
Om det finns risk för grumling av vattendrag vid schaktarbeten ska samråd ske med Banverket innan 
arbete påbörjas. Avbaningsmassor används som toppskikt vid återställande av mark och ska förvaras 
åtskilt från övriga jordmassor för att inte riskera att blandas under byggtiden. Samma gäller för hantering 
av matjord när jordbruksmark tas i anspråk. Nyttjandet av marken ska ske på ett sånt sätt så att 
jordbruksmarken kan nyttjas med full funktion efter att matjorden lagts tillbaka. Uppläggning av jord- och 
bergmassor ska ske på, av Banverket, förutbestämda områden. Dessa områden ska uppfylla kraven på de 
skyddsåtgärder som framgår av myndighetens beslut. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att skred 
uppstår i finkornigt material (Botniabanan, 2006). 
 

För att förhindra att surt lakvatten sprids till omgivande mark eller vatten från upplag med sulfidhaltig 
jord ska sådan jord i första hand läggas under vattennivån. Om detta inte är möjligt ska den förorenade 
jorden läggas på upplagsytor som pålagrats av buffrande mineral, exempelvis kalk för att sedan täckas 
med jord eller morän. En ungefärlig tumregel är att det krävs cirka 30 kg kalk per m2 upplagsyta 
(Banverket, MKB, 2008). 
 
Om sulfidjord påträffas ska Banverket omedelbart underrättas. Banverket tar sedan kontakt med 
miljömyndigheten. 
 
Risk 

• Oxidation i jord i samband med störning av sulfidjordar eller myrmark kan leda till bildning av 
svavelsyra och utökat läckage av metaller. Det snabba byggförfarandet kan leda till att 
provtagning försummas och att sulfidjordar därigenom friläggs av misstag. Om detta skulle ske så 
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riskerar flora och fauna att påverkas genom en så kallad surstöt, det vill säga en hastig sänkning av 
pH-värdet i mark eller vattendrag. 

• Saknas buffrande mineral, exempelvis kalk, i schaktmassorna kan oxidationen leda till extremt 
lågt pH med ökad urlakning av järn och tungmetaller som följd. Hanteringen av sulfidhaltig jord 
kan således i värsta fall leda till spridning av ett surt vatten med förhöjda metallhalter. Järnoxiden 
ger en rödaktig utfällning i vatten, som kan påverka vattenlevande organismer. 

• Risk för ras och skred på grund av ett flertal skärningar och tunnlar vilket kan leda till skador på 
maskiner som i sin tur leder till miljöskador. 

5.3.11 Buller 
Krav som redovisats i eventuell byggbullerutredning ska uppfyllas i det område som avses (gäller 
vanligtvis inom tätort). 
 
Generellt gäller dock nedanstående: 
Vid byggnationer ska Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) 
följas. (Naturvårdsverket, 2004) 
 
Varje entreprenör är skyldig att upprätta en miljöplan som, innan byggstart, ska vara godkänd av 
Banverket. I denna ska redovisas: 

a. val av maskiner, metoder och arbetstider 
b. hur bullerkällan ska avskärmas  
c. kontroll av byggbuller genom egna mätningar 
d. hur de som blir utsatta för buller eller vibrationer informeras 

Inledningsvis, i samband med byggstart, ska entreprenören delta i Banverkets information till berörda. 
Där ska bland annat redovisas hur arbetet ska genomföras och särskilt med avseende på bullrande 
aktiviteter som exempelvis pålning, sprängning och spontning. Egenkontroll utförs av entreprenör men 
bullernivåer ska även kontrolleras av Banverket. Om kontrollmätningarna visar på för höga värden måste 
åtgärder vidtas för att klara överenskomna riktvärden. 
 
I kontraktshandlingarna ska det framgå vilka vägar som får trafikeras av entreprenörerna under 
projektarbetet. Detta gäller alla typer av väg som ska trafikeras det vill säga allmänna, enskilda eller 
tillfälliga arbetsvägar. Avsteg från detta får endast ske efter överenskommelse med Banverket 
(Botniabanan, 2006). 
 
Olika undersökningar har konstaterat att information till de kringboende om den störande verksamheten 
gör att de tolererar störningarna bättre. Informationen handlar då om vilken typ av verksamhet som 
kommer att bedrivas samt hur länge. Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas 
ge högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan.(Naturvårdsverket, 2004) 
 
Risk 

• Brister i kommunikationen mellan entreprenörerna och samebyarna kan innebära risk för störning 
av renskötseln. 

5.3.12 Vibrationer och luftstötar 
Banverket ska se till att vibrationsmätare med skrivare finns uppsatta på platser där det anses befogat med 
tanke på känsliga anläggningar samt byggnaders skick och avstånd från arbetsplatsen. Banverket ansvarar 
för instrumentens skötsel och entreprenören ansvarar för avläsning och dokumentation av mätresultaten. 
Ovanstående gäller även mätinstrument för luftstötvågor (Botniabanan, 2006). 
.  
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Risk 
• Bristande information till samebyarna kan leda till störning av renskötseln. 

5.3.13 Utbildning 
Samtliga, i byggskedet ingående entreprenörer och deras personal, ska ta del av de miljöutbildningar som 
Banverket håller. All berörd personal ska ha kunskap om hur tillbud och olyckor ska hanteras för att 
minimera miljöskadorna om olyckan skulle vara framme. Entreprenörens larmrutiner och 
nödlägesberedskap ska även omfatta miljöolyckor vilket bland annat innebär att saneringsmaterial för 
spill av driv- och smörjmedel samt andra kemikalier ska finnas lätt tillgängligt (Botniabanan, 2006). 
. 
Risk 

• Det föreligger risk att kunskapsöverföringen försummas under byggskedet om underentreprenörer 
tar in ny personal under byggfasen vilket kan resultera att den negativa påverkan av en 
miljöolycka blir onödigt stor. 

5.3.14 Skogsavverkning 
Den skog som ska stå kvar måste vara uppmärkt och skyddsvärd skog som exempelvis torrfuror eller 
gamla träd som ska stå kvar efter avverkning måste märkas upp tydligt. 
 
Risk  

• Om inte skyddsvärd skog märks upp tydligt så finns risk för felavverkning. 

• Felaktigt avverkad skog kan medföra risk för ras eller skred. 

5.3.15 Förändrade tillrinningsförhållanden 
Under hela byggskedet kommer regelbundna vattenanalyser göras där grundvatten kan påverkas, dels 
med avseende på kvantitet men även med avseende på kvalitet eftersom mängden grundvatten lokalt kan 
påverkas genom ändrade tillrinningsförhållanden och avsänkning till följd av markarbeten (Banverket, 
MKB, 2008).  
 
Risk 

• Det föreligger risk att det forcerade byggskedet medför att ökningen av provtagningsfrekvensen 
inte blir i paritet med den hastighet som bygget framskrider. 

5.3.16 Skapande av barriärer och riskmiljöer 
För att inte järnvägen ska bli ett vandringshinder för fiskar och smådjur är det viktigt att åtgärder vidtas 
för att undvika detta. Ett sätt är att se till att anläggning av trummor för vattendrag utförs på ett riktigt sätt 
samt att torra trummor för passage för exempelvis småvilt och grodor anläggs i anslutning till 
vattendragen (Botniabanan, 2006) 
. 
Det är också viktigt att kontrollera att rätade vattendrag inte ger upphov till fallhöjder som blir till 
barriärer för exempelvis fiskar. Genom att på konstgjord väg återmeandra3 rätade eller rörlagda 
vattendrag ökas den totala längden av vattendraget vilket ger en minskad hastighet av flödet. Detta 
underlättar för fiskvandring och den biologiska mångfalden samtidigt som det bidrar till en vackrare och 
naturligare landskapsbild (Botniabanan, 2006).  
 

                                                 
3 Återställande av rätade eller rörlagda vattendrag till sitt naturliga ursprung. Meandring ökar vattendragets totala längd 
samtidigt som flödeshastigheten minskar, vilket även gör att vattnets förmåga till självrening förbättras. 
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Risk 
• Trummor för vattendrag kan få felaktig placering och storlek på grund av det forcerade 

byggskedet och därigenom medföra att järnvägen blir en barriär för vandrande fiskar och djur.  

• Pressat tidsschema kan medföra ökad risk att glömma anläggande av trummor för passage av 
småvilt. 

• Grod- och kräldjur samt andra små djurarter riskerar att fängslas i kabelbrunnar om nödutgångar 
inte anläggs. 

• Rätade vattendrag kan medföra att fallhöjd och vattenhastighet blir en barriär för vandrande 
fiskarter.  

5.3.17 Ras, skred 
Ras och skred kan orsakas genom yttre påverkan som exempelvis överbelastning och underminering. 
Störst är risken för ras och skred vid besvärliga geotekniska förhållanden i kombination med sluttande 
terräng, branta älvbrinkar, djupare schakt och vid tunnelbyggen (Botniabanan).  
 
Risk 

• Nya belastningar på marken i samband med byggandet medför att risken för ras och skred som 
regel är störst under byggskedet.  

• Lokala variationer i markens jordsammansättning kan missas vid de geotekniska under-
sökningarna.  

5.3.18 Kollaps av konstruktion 
Kollaps av konstruktion uppstår genom bristande hållfasthet och stabilitet i den byggda konstruktionen, 
svåra markförhållanden eller på grund av en kombination av ovanstående. Precis som för ras och skred så 
är risken störst under byggskedet och orsakas genom yttre påverkan som exempelvis överbelastning och 
underminering där besvärliga geotekniska förhållanden råder (Botniabanan). 
 
Kraftiga flöden, vid exempelvis vårflod, kan också skapa problem med underminering, av 
järnvägsbanken, där den korsas av vattendrag. 
 
Risk 

• Ras och skred till följd av nya belastningar på marken i samband med byggandet medför risk för 
kollaps av konstruktion. Denna risk är störst under byggskedet. 

• Felaktigt dimensionerade trummor, i förhållande till vattenflöde, kan leda till vattengenombrott av 
järnvägsbanken och ge upphov till bortspolning eller underminering av järnvägskonstruktion. 

5.3.19 Översvämning 
Vårflod och kraftiga nederbördsperioder innebär påfrestningar på dammar med ökad risk för 
vattengenombrott som följd. 
 
Risk 

• Kraftig och långvarig grumling kan leda till skador av fisk och andra vattenlevande organismer. 

• Vid översvämningar riskerar grundvattnet att förorenas av skadliga ämnen. 

• Ett eventuellt dammbrott kan medföra erosionsskador och förändrad landskapsbild.  
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5.3.20 Explosion och brand 
När byggskedet är forcerat så ökar riskerna exempelvis vid transporter, hantering av brandfarliga 
kemikalier samt vid hantering av sprängmedel vid tunneldrivning. Sammantaget gör detta att riskerna för 
explosion och brand är större för ett forcerat byggskede än vid normalt byggförfarande.  
 
Risk 

• Det föreligger risk för stor miljöpåverkan genom spridning av brandrök.  

• Risk för spridning av skadliga ämnen till mark och vatten via släckvatten.  

5.3.21 Samordning – logistik  
Det är viktigt att i största möjliga mån samordna gods- och varutransporter för att minska trafikeringen av 
projektområdet. Onödig trängsel kan undvikas genom en fungerande kommunikation och väl planerad 
logistik.  
 
Risk 

• Brister i logistiken ökar risken för att entreprenörerna drabbas av väntetider vilket i sin tur leder 
till ökad risk för tomgångskörning. 

• Bristande logistik och kommunikation kan leda till stress och därigenom ökad risk för 
trafikolyckor på grund av att fordonen framförs i för höga hastigheter. 

5.3.22 Långa arbetsdagar – entreprenörer som inte följer arbetsmiljölagen 
Den relativt korta byggtiden och det faktum att barmarksperioden också är kort, och dessutom under 
semesterperioden, gör att kraven är stora på entreprenörerna. För att undvika att arbetsmiljölagen 
åsidosätts bör arbetstiderna kontrolleras regelbundet. 
 
 Risk 

• Vid pressade förhållanden föreligger risk för alltför långa arbetspass vilket därigenom leder till 
ökad risk för olyckor på grund av trötthet och bristande uppmärksamhet. 

5.3.23 Sabotage 
Stora infrastrukturprojekt kan innebära att enskilda personer, grupper av människor och/eller hela 
samhällen drabbas av påverkan som innebär livslånga förändringar. Detta gäller i högsta grad projektet 
med byggande av ny järnväg i Kiruna. Det är svårt att bedöma risker för sabotage men det har stor 
relevans eftersom endast en persons missnöje kan innebära risk för sabotage med stora konsekvenser. 
 
Risk 

• Sabotage som leder till skador på miljön. Stor påverkan under relativt kort tid innebär att riskerna 
för sabotage blir större. 
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6 Slutsatser 
Denna del ska visa på de viktigaste slutsatser som kan dras utifrån de tidigare avsnitten samt binda ihop 
dessa med projektproblemet. 
 
Forcerat byggskede är, för Banverket, en relativt ny och ovan företeelse vilket medför en rad 
osäkerhetsfaktorer. Denna rapport har fokuserat på vilken påverkan som det forcerade byggandet har med 
avseende på ökade risker för olyckor som leder till miljöskador. För att kunna genomföra en 
riskidentifiering måste först en plattform för detta skapas genom att delar i byggfasen kartläggs. Detta har 
gjorts, av projektgruppen, i form av litteraturstudier samt studiebesök vid Botniabanan och intervjuer av 
nyckelpersoner vid densamma. En grovanalys har sedan gjorts av de områden där den huvudsakliga 
riskidentifieringen vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna ska ske. Detta för att identifieringen ska 
kunna genomföras systematiskt och grundligt och med en fullständig identifiering av riskerna som 
resultat.  
 
De risker som har identifierats ska sedan analyseras. Här används förslagsvis riskanalysmetoden 
”händelseträd” eftersom den på ett enkelt logiskt sätt strukturerar upp händelser och dess konsekvenser. 
Metoden är inte bara användbar vid analys av risker vid det forcerade järnvägsbygget i Kiruna, utan är väl 
applicerbar även vid andra riskanalyser såväl i planeringsskeden som vid analys av existerande 
förutsättningar. Analysen utgår från en oönskad händelse och följer händelseförloppet, genom 
förgreningar i trädet, framåt för att hitta möjliga konsekvenser av händelsen. För att kunna göra en 
fullständig beskrivning av risksituationen krävs att konsekvens beräknas tillsammans med sannolikhet. 
Detta kan göras genom att konsekvens av, och sannolikhet för, olyckshändelser uppskattas i olika 
kategorier och presenteras i en riskmatris, vilken sedan gör det möjligt att grovt rangordna de olika 
skadehändelsernas risknivåer.  
 
För att identifiera vilka risker ett forcerat järnvägsbygge i Kiruna kan ge upphov till är ett seminarium ett 
väl valt alternativ. Detta för att kunna ta till vara på information och kunskap som är spridd på flera 
personer och för att kunna belysa problemet ur olika infallsvinklar. Ett seminarium genererar även 
synergieffekter genom att deltagarna stimulerar och inspirerar varandra till ett resultat som överträffar 
enskilt arbete. Seminariet kommer att hållas i form av en halvdagsövning med en deltagarsammansättning 
om sex till åtta personer med olika bakgrund och kompetens. För att på ett effektivt sätt kunna tillvarata 
den kreativitet och kunskap som finns bland seminariedeltagarna kan metoden ”spånskiva” användas, 
vilket innebär ett spontant sätt att generera idéer och förslag. För att strukturera de idéer och förslag som 
framkommit kan verktyget ”släktskapsdiagram” används, vilket är att verktyg som är lämpligt då en stor 
mängd verbal information ska struktureras i närbesläktade grupper för att identifiera och beskriva 
problem och hitta bakomliggande orsaker.  
 
De slutsatser som grovanalysen av riskerna har gett är att vid ett forcerat byggskede ökar generellt sett 
alla risker på grund av att projektet är mycket tidskritiskt. Detta innebör stressade arbetsförhållanden som 
kan leda till brist på eftertanke och ökad benägenhet att ta genvägar. 
 

Områden Risker 
Fordon 
 

• Det föreligger risk att entreprenörerna under tidspress 
kompletterar maskinparken med fordon eller maskiner 
som inte uppfyller Banverkets miljökrav. 

• Användning av diesel med felaktig miljöklassning. 

• Det pressade tidsschemat kan innebära att service och 
underhåll utförs på platser där det inte är tillåtet. Detta 
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kan i sin tur leda till utsläpp av skadliga ämnen till mark 
och vatten. 

• För höga utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från 
fordon till luft på grund av otillåten tomgångskörning. 

Trafikolyckor 
 

• Långsamtgående fordon kan ibland behöva färdas på 
vägar med hög tillåten hastighet. Detta kan medverka till 
stress hos trafikanterna och öka risken för trafikolyckor. 

• Att entreprenörerna, på grund av det forcerade byggske-
det, brister i sin beredskap att ta hand om en eventuell 
miljöskada till följd av en trafikolycka. 

Etableringsytor, lager 
 

• Att felaktig typ av tankar tas i bruk under projektets 
gång. 

• Slarv med hantering av farligt avfall. 

Behandling av vatten från 
terrasseringar 
 

• Kraftig och långvarig grumling kan skada reproduktio-
nen av fisk skadas under den tid bygget pågår. 

• Andra vattenlevande organismer kan också påverkas vid 
kraftig grumling. 

Behandling av vatten i 
samband med brobyggen 
 

• Kraftig och långvarig grumling kan skada reproduktio-
nen av fisk skadas under den tid bygget pågår. 

• Andra vattenlevande organismer kan också påverkas vid 
kraftig grumling. 

• Byggande av brostöd och/eller erosionsskydd i, eller i 
närheten av, vatten riskerar att ge upphov till grumling. 

Behandling och mätning 
av vatten från tunnlar 
 

• Höga pH-värden i avloppsvattnet medför att kvävet för-
skjuts mot ammoniak. Fisk som utsätts för ammoniak 
längre tid får förändrad gälstruktur och därigenom för-
sämrat syreupptag. Även nedsatt njurfunktion och för-
sämrat immunförsvar har påvisats. 

• Genom pH-justeringen kan läckage av kväve till följd av 
sprängningsarbeten ha en försurande inverkan på mark 
och vatten. Om pH-värdet antar för låga värden uppstår 
biologiska störningar. Under ett pH-värde av cirka 5,5 
sker exempelvis en utslagning av känsliga bottenlevande 
arter och fortplantningsförmågan hos vissa fiskarter blir 
nedsatt.  Vid pH-värden under cirka 5,0 uppstår stora 
negativa förändringar och utarmning av hela organism-
samhällen. 

• Vid låga pH-värden ökar flera metallers löslighet och 
därmed även giftighet i vatten. 

• Grund- och ytvatten som leds bort från tunnelbyggen är 
ofta grumligt på grund av sitt innehåll av partiklar. 
Utsläpp av finare material, som inte sjunker så lätt, 
resulterar ofta i grumlingar av övergående natur som 
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inte skadar vattendragen påtagligt. Om grumlingarna 
däremot blir kraftiga och långvariga kan exempelvis 
reproduktionen av fisk skadas under den tid bygget 
pågår. 

Val av bygg- och förbruk-
ningsmaterial 
 

• Läckage av miljöskadliga ämnen från förbrukningsmate-
rial kan medföra bioackumulering och utarmning av 
arter samt försämrad kvalitet av mark och vatten. 

Kemikaliehantering 
 

• Sprängning i berg medför alltid ett visst spill av spräng-
ämnen, vilka är kvävebaserade. Slarv vid hantering av 
sprängämnen kan leda till förhöjda utsläpp av kväve. 
(Berg och Blom, 2001) 

• Användning av kemikalier som inte är godkända av 
Banverket. 

Avfallshantering 
 

• På grund av det forcerade byggskedet finns en ökad risk 
för trafikolyckor, med miljöskador som följd, vid trans-
porter av avfall och farligt avfall. 

Hantering av jord och berg 
 

• Oxidation i jord i samband med störning av sulfidjordar 
eller myrmark kan leda till bildning av svavelsyra och 
utökat läckage av metaller(MKB). Det snabba byggför-
farandet kan leda till att provtagning försummas och att 
sulfidjordar därigenom friläggs av misstag. Om detta 
skulle ske så riskerar flora och fauna att påverkas genom 
en så kallad surstöt, det vill säga en hastig sänkning av 
pH-värdet i mark eller vattendrag. 

• Saknas buffrande mineral (t ex kalk) i schaktmassorna 
kan oxidationen leda till extremt lågt pH med ökad 
urlakning av järn och tungmetaller till följd. Hanteringen 
av sulfidhaltig jord kan således i värsta fall leda till 
spridning av ett surt vatten med förhöjda metallhalter. 
Järnoxiden ger en rödaktig utfällning i vatten, som kan 
påverka vattenlevande organismer. 

• Risk för ras och skred på grund av ett flertal skärningar 
och tunnlar vilket kan leda till skador på maskiner som i 
sin tur leder till miljöskador. 

Buller 
 

• Brister i kommunikationen mellan entreprenörerna och 
samebyarna kan innebära risk för störning av rensköt-
seln. 

Vibrationer och luftstötar 
 

• Brister information till samebyarna kan leda till störning 
av renskötseln. 

Utbildning 
 

• Det föreligger risk att kunskapsöverföringen försummas 
under byggskedet om underentreprenörer tar in ny per-
sonal under byggfasen vilket kan resultera att den nega-
tiva påverkan av en miljöolycka blir onödigt stor. 

Skogsavverkning • Om inte skyddsvärd skog märks upp tydligt så finns risk 
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 för felavverkning. 

• Felaktigt avverkad skog kan medföra risk för ras eller 
skred. 

Förändrade tillrinnings-
förhållanden 
 

• Det föreligger risk att det forcerade byggskedet medför 
att ökningen av provtagningsfrekvensen inte blir i paritet 
med den hastighet som bygget framskrider. 

Skapande av barriärer och 
riskmiljöer 

• Trummor för vattendrag kan få felaktig placering och 
storlek på grund av det forcerade byggskedet och där-
igenom medföra att järnvägen blir en barriär för vand-
rande fiskar och djur.  

• Pressat tidsschema kan medföra ökad risk att glömma 
anläggande av trummor för passage av småvilt. 

• Grod- och kräldjur samt andra små djurarter riskerar att 
fängslas i kabelbrunnar om nödutgångar inte anläggs. 

• Rätade vattendrag kan medföra att fallhöjd och 
vattenhastighet blir en barriär för vandrande fiskarter.  

Ras, skred • Nya belastningar på marken i samband med byggandet 
medför att risken för ras och skred som regel är störst 
under byggskedet.  

• Lokala variationer i markens jordsammansättning kan 
missas vid de geotekniska undersökningarna. 

Kollaps av konstruktion • Ras och skred till följd av nya belastningar på marken i 
samband med byggandet medför risk för kollaps av kon-
struktion. Denna risk är störst under byggskedet. 

• Felaktigt dimensionerade trummor, i förhållande till vat-
tenflöde, kan leda till vattengenombrott av järnvägsban-
ken och ge upphov till bortspolning eller underminering 
av järnvägskonstruktion. 

Översvämning • Kraftig och långvarig grumling kan leda till skador av 
fisk och andra vattenlevande organismer. 

• Vid översvämningar riskerar grundvattnet att förorenas 
av skadliga ämnen. 

• Ett eventuellt dammbrott kan medföra erosionsskador 
och förändrad landskapsbild.  

Explosion och brand • Det föreligger risk för stor miljöpåverkan genom sprid-
ning av brandrök.  

• Risk för spridning av skadliga ämnen till mark och vat-
ten via släckvatten.  

Samordning – logistik  
 

• Brister i logistiken ökar risken för att entreprenörerna 
drabbas av väntetider vilket i sin tur leder till ökad risk 
för tomgångskörning. 
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• Bristande logistik och kommunikation kan leda till 
stress och därigenom ökad risk för trafikolyckor på 
grund av att fordonen framförs i för höga hastigheter. 

Långa arbetsdagar – ent-
reprenörer som inte följer 
arbetsmiljölagen 

• Vid pressade förhållanden föreligger risk för alltför 
långa arbetspass vilket därigenom leder till ökad risk för 
olyckor på grund av trötthet och bristande uppmärksam-
het. 

Sabotage • Sabotage som leder till skador på miljön. Stor påverkan 
under relativt kort tid innebär att riskerna för sabotage 
blir större. 
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7 Diskussion 
Här följer en diskussion angående de slutsatser som har dragits av projektet med återkoppling till teorin 
samt vilka styrkor och svagheter som uppkommit i arbetet. Även vilka eventuella nya frågor som bör lösas 
i framtiden redovisas här.  
 
Riskanalys i stora byggnadsprojekt är, från byggstarten, ett ständigt pågående arbete. Allteftersom bygget 
framskrider förändras förutsättningarna. Vissa risker minskar, eller försvinner helt, medan nya risker 
tillkommer beroende på var projektet befinner sig geografiskt och tidsmässigt. Även förändrade 
väderförhållanden och årstidsvariationer kan drastiskt ändra förutsättningarna och därigenom även 
påverka typer av risker samt deras frekvens och konsekvens. Det är därför viktigt att, exempelvis med 
hjälp av checklistor, upprätthålla en kontinuerlig riskidentifiering och analysering som löper parallellt 
med byggfasen (se bilaga 5). 
 
Kommunikation är ledordet för att kunna identifiera riskerna. Det är i gränssnitten mellan de olika 
entreprenörerna och projektdelarna som flest missförstånd kan tänkas förekomma och denna risk ökar för 
alla delar när tidsschemat är pressat och byggskedet därigenom blir forcerat. Det är därför av största vikt 
att kommunikationen fungerar i alla delar av projektet. För att säkerställa detta bör en stående punkt vara 
att kontrollera detta under de kontinuerliga möten som kommer att hållas för alla nyckelpersoner. Det är 
också av hög prioritet att Banverket ständigt håller personal uppdaterad, beträffande säkerhetsfrågor och 
miljökrav, genom återkommande utbildning. Detta ska gälla så fort ny personal tillkommer i projektet 
men det är även viktigt att hela tiden informera och utbilda befintlig personal om exempelvis nya förut-
sättningar, krav och material. Trots att byggtiden är kortare än normalt byggförfarande vid anläggande av 
järnväg rör det sig om ett stort infrastrukturellt projekt som löper under flera år. Under denna tid kan 
förutsättningar av olika slag förändras. Exempelvis kan lagkrav, miljönormer och forskningsresultat leda 
till ändring av materialval, kemikaliehantering, byggteknik med mera. 

7.1 Reliabilitet och validitet 
Om denna undersökning skulle göras om, av någon annan, på samma sätt som beskrivs i rapporten skulle 
med stor säkerhet resultaten skilja sig åt. Anledningen till detta är att riskhantering till en del består av 
subjektiva bedömningar. Vi har, i våra studier, strävat efter att få med alla risker som kan tänkas 
uppkomma vilket har medfört att vissa av våra bedömningar kan synas som triviala. Det är dock viktigt 
att poängtera att en till synes liten risk, med avseende på konsekvenser, kan leda till att andra risker med 
större konsekvenser kan uppkomma. Arbetssättet och undersökningsmetoderna har dock varit att 
objektivt undersöka och dra nytta av tidigare erfarenheter från liknande projekt. Resultaten har erhållits 
genom litteraturstudier och studiebesök av Botniabanan som i skrivande stund är ett pågående projekt och 
därigenom också har kunnat bidra med de senaste erfarenheter som finns inom järnvägsbyggande. Inter-
vjuer med nyckelpersoner från Botniabanans miljöarbete och det faktum att Botniabanan, på grund av 
fördröjningar av järnvägsdragningen, i ett Natura 2000-område, i nuläget befinner sig i ett forcerat 
byggskede gör att validiteten bedöms som god.  

7.2 Förslag till fortsatt arbete 
Det är viktigt att komma ihåg att riskidentifiering är subjektivt och att det därigenom kan vara svårt att, 
för två personer, lyckas kartlägga alla risker. För att få ett så heltäckande resultat som möjligt bör denna 
rapport ligga till grund för fortsatt arbete med riskidentifiering och analysering med efterföljande 
åtgärder. Examensarbetet är utformat som ett underlag till ett seminarium, i form av en halvdagsövning, 
som Banverket kommer att hålla. Seminariet är början på en riskanalys för det forcerade järnvägsbygget i 
Kiruna och ska resultera i en riskidentifiering samt bedömning av de identifierade riskerna. Det fortsatta 
arbetet kommer därför att bestå i att identifiera och värdera riskerna utifrån de verktyg och metoder som 
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föreslagits i examensarbetet samt presentera informationen i den iordninggjorda riskmatrisen. Underlaget 
som framtagits i denna rapport har endast fokuserat på risker i den yttre miljön och endast den del av 
byggskedet som rör banbygget. Vad som återstår att göra är därför att komplettera med andra områden 
som exempelvis arbetsmiljörisker och risker för bebyggelse och egendom samt de övriga delarna av 
byggskedet, el, signal och tele.  

 40



Referenser 
 
 (Ahlenius, 1999) 
Ahlenius E (1999) ”Om lönsam och effektiv riskhantering”, Väg- och Vattenbyggaren, 1:99  
http://www.syntell.se/files/Om lonsam och effektiv riskhantering.PDF  
(2008-05-11) 
 
(Banverket) 
Banverkets hemsida 
http://www.banverket.se/sv.aspx
(2008-05-08) 
 
(Banverket, 2008) 
Banverkets Miljöpolicy (2008) 
http://www.banverket.se/pages/6220/Miljopolicy.pdf
(2008-05-08) 
 
(Banverket, MKB, 2008) 
Banverket (2008) Kiruna, ny järnväg, Järnvägsplaner 01, 02 och 04, Miljökonsekvensbeskrivning 
 
(Botniabanan) 
Botniabanans hemsida, Betydande miljöaspekter 
http://www.botniabanan.se/templates/BotniaStandardPage.aspx?id=2419  
(2008-06-12) 
 
(Botniabanan, 2006) 
Botniabanan, Miljöprogram för Byggskedet, Granskningshandling 2006-07-13 
 
(Berg och Blom, 2001) 
Berg R och Blom L (2001) Kartläggning av kväve- och pH-nivåer vid tunneldrivning i Hjältakullen, 
Mitthögskolan, Örnsköldsvik [online] 
http://www.botniabanan.se/upload/pdf/miljo/Kvave_och_pH_i_Hjaltatunneln.pdf
(2008-06-05) 
 
(BV – FS 1996:1) 
Banverkets författningssamling, BV – FS 1996:1, ISSN 1102-1314 [online] 
http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=828&epslanguage=SV
(2008-06-11) 
 
(Davidsson, 2003) 
Davidsson G (2003) Handbok för riskanalys, Statens räddningsverk, Karlstad 
 
(Grimvall et al., 2003) 
Grimvall G, Jacobsson P, Thedéen T (2003) Risker i tekniska system, Studentlitteratur, Lund 
 
(Holme och Solvang, 1997) 
Holme I M, Solvang B K (1997) Forskningsmetodik (2 uppl.), Studentlitteratur, Lund 

 41

http://www.syntell.se/files/Om%20lonsam%20och%20effektiv%20riskhantering.PDF
http://www.banverket.se/sv.aspx
http://www.banverket.se/pages/6220/Miljopolicy.pdf
http://www.botniabanan.se/templates/BotniaStandardPage.aspx?id=2419
http://www.botniabanan.se/upload/pdf/miljo/Kvave_och_pH_i_Hjaltatunneln.pdf
http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=828&epslanguage=SV


(Klefsjö et al., 1999) 
Klefsjö B, Eliasson H, Kennerfalk L, Lundbäck A och Sandström M (1999) De sju ledningsverktygen, 
Författarna och Studentlitteratur, Lund 
 
(Lamberg, 2007) 
Lamberg S (2007) Riskanalys i järnvägsutredningar – anbudsstadiet och genomförandet, Luleå tekniska 
universitet [online] 
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2007/148/LTU-EX-07148-SE.pdf
(2008-04-01) 
 
(Nationalencyklopedin, 2008) 
Nationalencyklopedin (2008) [online] 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=fals
e&t_word=forcera&btn_search=S%F6k
(2008-06-05) 
 
(Naturvårdsverket, 2004)  
Naturvårdsverket (2004) Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15 
[online] http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_15.pdf  
(2008-06-05) 
 
(Rivinoja, Larsson, 2000) 
Rivinoja P och Larsson S, 2006-06-20, Effekter av grumling och sedimentation på fauna i strömmande 
vatten – En litteratursammanställning, Institutionen för vattenbruk, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 
http://www.botniabanan.se/upload/pdf/miljo/Effekter_av_grumling.pdf
(2008-06-12) 
 
(Saunders et al, 2007) 
Saunders M, Lewis P och Thornhill A, 2007, Research Methods for business Students (4 uppl), Prentice 
Hall 
 
(SFS 1995:1649) 
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg, SFS1995:1649 [online] 
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19951649.htm
(2008-06-12) 
 
(STD, 2002) 
Svensk Teknik och Design (2002) Rapport till Regeringens Byggkommission, Stockholm 
 

 42

http://epubl.ltu.se/1402-1617/2007/148/LTU-EX-07148-SE.pdf
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=forcera&btn_search=S%F6k
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=forcera&btn_search=S%F6k
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_15.pdf
http://www.botniabanan.se/upload/pdf/miljo/Effekter_av_grumling.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19951649.htm


 

Bilaga 1 
 
Kiruna, ny järnväg - alternativa järnvägsdragningar 
Banverkets samrådshandling ”Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg” innehåller en presentation av tre 
tänkbara järnvägsdragningar genom och förbi Kiruna stad, en noggrann utredning av för och nackdelar 
med respektive förslag samt en detaljerad och bra presentation av hela projektet inklusive en diskussion 
om övriga infrastrukturprojekt såsom flyttning av staden och omdragning av E10. 
 
Järnvägsutredningen beskriver ett antal alternativ för korridoren. Nollalternativet skulle innebära stora 
begränsningar i Kirunas utveckling och anses av utredningen inte vara realistiskt. SGU delar denna 
uppfattning eftersom utvinningen av järnmalm skulle försvåras. 
Alla tre alternativ till järnvägsdragning genom Kiruna gör intrång på riksintresset enligt 3 kap 7 § 2 st. 
miljöbalken. Inom riksintresset finns det områden som kan klassas som mer eller mindre 
prospekteringsintressanta och vid planerandet av bästa möjliga järnvägsdragning genom Kiruna bör dessa 
områden ingå i bedömningsunderlaget. 
 
Inom området går det lätt att urskilja tre malmpotentiella stråk, Kirunastråket, Viscariastråket och 
Pahtohavare-Rakkurijärvistråket. Att dessa tre områden på kartan har markerats utesluter inte att även 
andra´områden kan innehålla malmmineraliseringar. 
 
Kirunastråket inkluderar Kirunamalmen samt områdena strax söder om dagbrottet i Kiruna och sträcker 
sig i nordlig riktning till Henrymalmen i norr. På markytan består denna zon av ett flertal malmkroppar 
men vi vet inte om de sitter ihop eller blir större mot djupet. Denna zon kan på markytan väl avgränsas 
med hjälp av magnetiska mätningar.  
 
Viscariastråket utgör de mineraliserade lagren inom de så kallade Kirunagrönstenarna. Dessa lager har 
påborrats i Pahtohavare i söder, har brutits i Viscaria åren 1982-1996 och har påborrats flera kilometer 
norr om E10, i höjd med den föreslagna JT-dragningen. Zonen som stryker i nordöstlig riktning går att 
identifiera med flygmätningar, magnetiska metoder och slingram, och har påvisats i borrhål. Bergarterna 
inom Viscariastråket är vanligtvis sulfidförande vilket gör dem mindre lämpliga att använda som ballast. 
 
Pahtohavare-Rakkurijärvi-stråket är det senast påvisade malmstråket i Kiruna. Zonen utgörs av en 
tektonisk zon som sträcker sig i nordvästlig riktning från sjön Rakkurijärvi, där en kopparmineralisering 
borras just nu av Lundin Mining, över gruvorna i Pahtohavare som bröts under åren 1990-1997. Zonens 
fortsättning i nordväst är bara delvis känd däremot vet man att flera mineraliseringar finns i zonens 
strykning. 
 
Alternativ Jägarskolan – Tuollavaara 
Denna korridor kommer att dras över en bearbetningskoncession vid Luossavaara 
järnmalm och över ett antal järnmalmsfyndigheter som finns nordöst och norr om Luossavaara. Dessutom 
går korridoren över områden med undersökningstillstånd för koppar och guld i Viscariastråkets 
förlängning mot norr. 
 
Alternativ Kiirunavaara 
Detta alternativ innebär att korridoren dras söder om Kiirunavaara. Den berör områden med 
undersökningstillstånd för koppar öster om Rakkurijärvi och vid Viscariamalmen. 
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Alternativ Mettäjärvi – Viscaria 
Korridoren går via Rakkurijärvi och fortsätter strax norr om fyndigheten Pahtohavare och därefter vidare 
mot Viscariamalmen. Den dras därmed igenom ett malmpotentiellt område som är helt täckt av 
undersökningstillstånd där aktiv prospektering efter koppar och guld pågår. 
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Bilaga 2 
 
Arbetsgång vid spånskiva  
 
En person i gruppen bör ta rollen som handledare för spånskivan med uppgift att hjälpa deltagarna att 
fokusera på problemet och samtidigt bevara kreativiteten. Det är också till fördel med en sekreterare med 
enda uppgift att dokumentera de idéer som framkommer. (Klefsjö et al., 1999) 
 
Arbetsgången för en spånskiva kan sammanfattas genom följande punkter: 

1. Sammankalla en grupp om fyra till åtta personer med lämpliga och varierande kompetenser och 
erfarenheter.  

2. Utforma en bra arbetsplats där alla kan se vad som skrivs men inte nödvändigtvis varandra.  
3. Utse en handledare och en sekreterare.  
4. Se till att problemformuleringen är klar, öppen och tydlig.  
5. Under arbetets gång ska handledaren se till att gruppen följer fyra regler, nämligen; ingen kritik 

eller debatt, vänta med bedömningen till senare, det finns inga gränser, även originella och 
ovanliga förslag är välkomna, kvantitet är viktigt, ju fler idéer som kommer fram desto större är 
chansen att hitta en lösning på problemet, blanda och kombinera, spinn vidare på varandras idéer, 
ändra och blanda för att hitta lösningar.  

6. Se till att alla får möjlighet att säga sitt.  
7. Skriv ned föreslagna idéer synligt, till exempel på whiteboard eller blädderblock.  
8. När idéerna börjar sina är det dags att diskutera de förslag som kommit fram. Det är oftast bättre 

att utveckla och optimera de framkomna idéerna än att fortsätta leta.  
9. Slutligen är det dags att utse det bästa förslaget, antingen genom konsensus eller genom 

omröstning. (Klefsjö et al., 1999) 
 
För vidare bearbetning, såsom strukturering och prioritering, används sedan något eller några av de sju 
ledningsverktygen. (Klefsjö et al., 1999) 
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Bilaga 3 
 
Arbetsgång vid släktskapsdiagram 
 
Förberedelser:  
För att arbetet med släktskapsdiagrammet ska gå smidigt är en gruppsammansättning om fyra till sju 
personer att föredra. Gruppmedlemmarna bör ha kunskap och kompetens om det aktuella området och 
gärna komma från skilda områden och professioner eftersom problemet då kan bli belyst ur olika 
infallsvinklar. Material som kommer att behövas är självhäftande lappar, till exempel post-it-lappar, i ljus 
färg och med en storlek på minst 12×7 cm, blädderblock, tejp, blå och svart whiteboardpenna, limstift 
samt en röd, en svart och en grön penna till varje gruppmedlem. (Klefsjö et al., 1999) 
 
Arbetsgång: 

1. Tejpa samman tre blädderblocksark med långsidorna mot varandra och häng upp dem på en vägg. 
Placera ut stolar för gruppmedlemmarna i en halvcirkel framför bladen. Dela ut lappar och pennor 
till medlemmarna. 

2. Formulera ett tema för analysen och skriv detta med svart whiteboardpenna högst upp till vänster 
på de hoptejpade arken. Temat bör vara utformat som en fråga, till exempel ”Vad är det som gör 
att…?”, ”Hur genomför vi bäst…?”, ”Vad hindrar oss från…?”, ”Varför kan vi inte…?”. 

3. Diskutera temat i gruppen under några minuter och se till att alla har förstått innebörden. Ingen 
kritik får förekomma här och det är viktigt att alla får tillfälle att komma till tals. Detta är ett sätt 
att få igång och stimulera kreativiteten.  

4. Gruppmedlemmarna skriver ner vad de anser svara på temafrågan med blå penna på de 
självhäftande lapparna. Svaren ska uttryckas i en fullständig mening och inte vara alltför lång. 
Direkt någon skrivit ned ett svar sätts lappen upp till vänster på de hoptejpade arken. Detta för att 
ge övriga gruppmedlemmar uppslag att spinna vidare på. Det är viktigt att lappskrivandet går 
snabbt och utan att diskutera och kritisera varandras lappar. Tänk inte alltför logiskt utan låt 
intuitionen tala. Ett lappantal på 25–30 stycken är lämpligt. 

5. Handledaren tar en lapp åt gången, placerar den på det mittersta arket och läser svaret. Se till att 
alla har förstått innebörden. Om inte får författaren förklara vad som menas med svaret. Syftet 
med detta moment är att klargöra att samtliga gruppmedlemmar har samma tolkning av svaret. 
Om texten inte är nog tydlig kan svaret justeras eller formuleras om. Lappen placeras slutligen på 
det högra arket. När lappar med samma innebörd kommer upp kan en av dubbletterna tas bort.  

6. Blanda lapparna och sprid ut dem över arken så att eventuella tankemönster bryts.  
 
Grupperingsnivå ett: 

7. Gruppera lapparna genom att placera svar med liknande innebörd under varandra i kolumner om 
högst tre lappar, i undantagsfall fyra. Tänk på att gruppera med avseende på syfte och inte 
speciella ord. Det gör inget om det finns lappar som inte passar in i någon kolumn, låt dessa 
”ensamvargar” stå för sig. Grupperingen bör ske under tystnad och det är viktigt att alla deltar. En 
gruppering gjord av en gruppmedlem är inte bestämd utan kan ändras av andra gruppmedlemmar. 
Ensamvargar behöver ingen rubrik.  

8. Grupperingen kan ge upphov till förslag på nya lappar och svar som anses som viktiga kan då 
tilläggas. 

9. Formulera en övergripande rubrik för varje kolumn. Rubrikerna ska skrivas med svart penna på de 
självhäftande lapparna och placeras överst i kolumnen. De ska formuleras som en mening och 
sammanfatta innehållet i kolumnens lappar.  
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Grupperingsnivå två: 
10. Flytta ihop lapparna i kolumnerna på så vis att endast rubrikerna blir synliga eller flytta tillfälligt 

bort alla andra lappar än rubriklapparna från arbetsytan. 
11. Gruppera rubrikerna på liknande vis som i steg 7. Placera rubriker med liknande innebörd under 

varandra i kolumner och försök även gruppera in ensamvargarna.  
12. Formulera en rubrik för varje ny kolumn. Skriv rubrikerna med grön penna på självhäftande 

lappar och placera dessa överst i kolumnerna.  
 
Grupperingsnivå tre: 

13. Flytta om kolumnerna så att kolumner som påverkar varandra är placerade bredvid varandra. 
14. Rita pilar med svart penna på självhäftande lappar och placerar dessa så att eventuell påverkan 

mellan kolumnerna visas, se figur 4 ovan. I de fall relationen mellan grupperna är otydlig kan 
detta steg med fördel utelämnas.  

15. Placera ut alla lapparna och justera dessa så att de olika grupperingsnivåerna blir tydliga. Markera 
grupperingsnivåerna genom att rita ramar runt kolumnerna med blyerts.  

 
Iordningställande: 

16. Klistra fast lapparna med limstift och rita ut pilarna direkt på arket med svart whiteboardpenna.  
17. Markera ramen runt kolumner som har grön rubrik med röd whiteboardpenna och markera ramen 

runt kolumner som har svart rubrik med blå whiteboardpenna.  
18. Genomför en röstning om lapparna på mellannivå, svart rubrik, för att utse vilket område som 

anses som viktigast för att lösa temafrågan. Varje medlem disponerar ett antal poäng, exempelvis 
3+2+1 poäng, där trean ges till det viktigaste området, tvåan till det näst viktigast och så vidare. 
Härigenom erhålls en prioritering av de olika områdena. Röstningen genomförs genom att 
medlemmarna samtidigt anger sina poäng med streck i blyerts direkt på lapparna. Omröstningen 
sker på mellannivån för att hitta orsaker som inte är alltför detaljerade men inte heller alltför 
omfattande.  

19. Efter sammanräkning av poängen snedstreckas den viktigaste kolumnen med blå white-
boardpenna, den näst viktigaste prickas med grönt och den tredje viktigaste kryssas med röd 
penna.  

20. Sammanfatta analysen genom att formulera en kort mening som svarar på temafrågan och skriv 
den med blå penna högst upp till höger på arken.  

21. Datera och signera arken med samtliga gruppmedlemmars namnteckning med grön penna längst 
mer till höger. Genom detta förfarande bekräftas att alla står bakom resultatet. (Klefsjö et al., 
1999) 

 
Efter varje moment är det bra att markera att gruppen är överens genom att till exempel ställa sig upp och 
säga ”överens” med hög röst för att markera att medlemmarna är beredd att gå vidare. (Klefsjö et al., 
1999) 
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Bilaga 4 

Kontroll av sedimentfällor 

Beskrivningen av de olika momenten nedan är kopplat till det protokoll för kontroll av 
sedimentfällor som bifogas. 
Obligatorisk kontroll: 

• Datum 
• Väderlek 
• Fylld >50%?1 
• Eventuella kommentarer/åtgärder 

1. Mätning av fyllnadsgrad 
Om slamfällan är fylld med sediment till mer än 50 % av fällans volym bör den tömmas för att 
inte försämra dess funktion. En uppskattning på detta kan göras genom att med en mätsticka 
känna djupet på olika ställen i fällan, då vetskap finns om fällans djup innan sedimentering. De 
flesta fällor bör från början ha ett djup på omkring 2 m vilket medför att tömning krävs vid 1 
meters djup. 
Vid påtagligt grumligt vatten ut från sedimentfällan görs följande: 

• Flödesuppskattning2 
• Grumlighetsbedömning3 
• Ev. siktning4 
• Eventuella kommentarer/åtgärder 

2. Flödesuppskattning 
Flödet kan enkelt mätas genom att hålla en hink mitt i vattenflödet och mäta hur lång tid det tar 
för hinken att fyllas, (antal liter/antal sekunder). Kom ihåg, om hinken inte tar upp hela 
vattenflödet, att multiplicera flödet med antal hinkar som skulle behövas för att mäta på hela 
vattenflödet. Detta kan enkelt uppskattas om flödet mäts i överfallets vattenridå. 
 
3. Grumlighetsbedömning 
Ser vattnet grumligt ut kan ett enkelt grumlingstest göras. Vatten samlas då upp i en liten PET-
flaska (1kr pant) utan etikett. Kan normalstor skrift ses på vitt papper igenom flaskan och det 
inte samlas några korn på botten på kort tid anses vattnet inte vara grumligt och ingen åtgärd av 
sedimentfällan krävs. Annars bör uppskattning av mängd grovkornigt material ut från 
sedimentfälla göras enligt nedan. 
 
4. Siktning (uppskattning av mängd grovkornigt material ut från sedimentfälla) 
20 liter vatten ut från sedimentfällan hälls igenom en sikt med maskvidd på 90 μm (finns på 
Botniabanans projektkontor), för att avskilja sedimenterande kornstorlekar. Om mängden 
material som fastnar i sikten uppskattas vara maximalt ca 1 ml (motsvarar ett kryddmått) 
bedöms fällan fungera tillfredsställande och inga åtgärder behöver vidtas. Om mängden 
material överstiger 1 ml kraftigt måste åtgärder vidtas för att förbättra sedimentfällans funktion. 
Förbättring av fällans funktion kan göras antingen genom att öka fällans volym eller att bygga 
ytterligare en sedimentfälla i anslutning till den första. 
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Kontroll av sedimentfällor  
Sedimentfälla:_________________ 

Datum Väderlek Fylld 
>50%? 
(Ja/Nej) 

Flöde 
(l/s) 

Grumligt
? (Ja/Nej) 

Siktning 
Grovt mtrl, 

>1 ml 
(Ja/Nej) 

Kommentar/åtgärd 
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Bilaga 5 
 
Miljörond - genomförande 
 
I samband med besök ute på arbetsplatserna utnyttjas checklistan ”Beställarens miljörond” som 
hjälpmedel vid granskning av entreprenörernas miljöarbete. Checklistan innehåller frågor som berör 
miljöarbetet i allmänhet, fordonskrav, krav rörande hantering av jord- och bergmassor, avfall och farligt 
avfall, kemikaliekrav, reningsanläggningar, buller och vibrationer mm 
 
Hela eller delar av listan kan användas beroende av tid och/eller behov. Krav som ej är tillämpliga för 
entreprenaden följs naturligtvis inte upp. Resultatet av ronden redovisas till entreprenören samt följs upp 
vid t ex byggmöten. 
 

Tid: 
 
Plats: 
 
Närvarande: 
 
 
Delges: 
 
Med utfall avses: 
A = avvikelse 
OK = godkänt 
OBS = observeras vid kommande ronder 
ER = ej relevant 
Tom ruta = ej kontrollerat 
 
Punkt nr Kontroll Utfall Kommentar 
 ALLMÄNT   
1 Är miljöplan med checklistor aktuell och 

godkänd av BBAB? 
  

 Har miljöplanen även överförts i tillämpliga 
delar till UE? 

  

2 Har erforderliga anmälningar skett till 
myndigheterna avseende t ex kross, 
avloppsvatten? 

  

3 Är entreprenören informerad om relevanta 
myndighetsbeslut gällande BV/BBAB? 

  

4 Bedöms arbetena ske enligt vad som angivits i 
BBAB`s ansökningar och anmälningar? 

  

5 Hanteras de miljödokument som ingår i 
entreprenadens slutredovisning på tillförlitligt 
sätt? 

  

6 Finns förteckning där det framgår vilka som 
genomgått utbildningen ”Botniabanan och 
miljön”? 

  

7 Är beredskapsplanen för miljöolyckor och 
incidenter anslagen och känd? 

  

8 Är avvikelserapporter inom miljöområdet 
hanterade enligt miljöplanen? 

  

 FORDON   
9 Finns entreprenadspecifik förteckning upprättad 

över fordon och maskiner där miljöklass, 
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reningsutrustning och annan miljöanpassning 
framgår? 

10 Används diesel MK1 och bensin MK2?   
11 Är smörjmedel godkända enligt BV´s 

kemikalielista? Används miljöanpassade 
smörjmedel (Ren Smörja) i närheten av 
vattendrag eller vid arbeten på vattentäkter? 

  

12 Finns serviceintyg tillgängliga?   
13 Finns saneringsmedel lätt tillgängligt ?   
14 Används serviceplats på avsett sätt?   
15 Sker helrengöring av fordon i servicehall med 

oljeavskiljare? 
  

16 Finns instruktioner upprättade för undvikande 
av tomgångskörning? 

  

 ARBETSOMRÅDE, UPPLAG, AVFALL   
17 Håller sig entreprenören inom angivet 

arbetsområde? 
  

18 Förekommer någon synlig nedskräpning?   
19 Förekommer något synligt oljespill på mark?   
20 Förvaras tankar på säker plats och är de 

skyddade för påkörning? 
  

21 Är tankar ADR/ADR-S godkända? 
(godkännande gäller 2,5 år från kontrolldatum) 

  

22 Hanteras avbaningsmassor och matjord på 
angivet sätt? 

  

23 Transporteras jord- och bergmassor till angivna 
uppläggningsytor? 

  

24 Har anmälan skett om transport av avfall 
utanför arbetsområdet? 

  

25 Finns märkta containrar uppställda för 
källsortering av avfall? 

  

26 Omhändertas avfallet av godkänd transportör 
(tillstånd på arbetsplatsen)? 

  

27 Finns miljöstation tillgänglig på arbetsplatsen 
för hantering av farligt avfall? 

  

28 Om transport av farligt avfall måste ske längs 
allmänna vägar – finns då tillstånd för transport 
av farligt avfall? 

  

29 Uppfyller FA containern ställda krav 
(läckageskydd, låst för obehöriga, uppmärkta 
behållare)? 

  

30 Har rätt fraktioner placerats i avsedda 
behållare? 

  

31 Har sulfidhaltig jord, förorenade jordmassor 
eller annat förorenat material påträffats?  

  

32 Om ”Ja” på ovanstående fråga – Har detta 
anmälts till BBAB? 

  

 KEMIKALIER   
33 Finns förteckning över samtliga kemikalier (inkl 

drivmedel och smörjmedel) som nyttjas inom 
entreprenaden? 

  

34 Finns det dokumenterat att kemikalierna är 
godkända enligt BV`s kemikalielista? 

  

35 Har ev kemikalier som ej återfinns på BV´s 
kemikalielista anmälts till BV´s kemikalieråd? 

  

36 Finns relevanta ock kompletta 
säkerhetsdatablad tillgängliga på arbetsplatsen? 
(ej äldre än 3 år) 

  

37 Vet personalen var databladen finns och vad de,   
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i stora drag, innehåller? 
38 Är entreprenören medveten om att en 

kemikalieförteckning med typ och mängd av 
kemikalier som förbrukats inom hela 
entreprenaden (inkl UE) under entreprenadtiden 
ska redovisas till BBAB? 

  

39 Förvaras kemikalier i godtagbara 
kemikalieförråd? 

  

40 Är kemikalierna märkta?   
41 Förvaras gasflaskor i uppmärkta containrar?   
42 Finns rutiner för att minska sprängämnesspill 

om sådana nyttjas? 
  

 RENINGSANLÄGGNINGAR   
43 Har reningsanläggningar dimensionerats enligt 

BBAB`s riktlinjer? 
  

44 Finns rutiner för regelbunden och dokumenterad 
okulär kontroll av avloppsvatten, dagvatten mm 
som rinner ut i recipient ? 

  

45 Dokumenteras tömningar och töms 
anläggningarna på angivet sätt? 

  

46 Görs provtagningar av avloppsvatten enligt 
angivna kontrollprogram ? 

  

47 I samband med tunneldrivning – 
mäts/uppskattas inläckande grundvatten, uttag 
av processvatten och totalt avlett vatten på 
tillfredsställande sätt? 

  

48 Finns handlingsberedskap för åtgärder i 
samband med t ex kraftiga grumlingar? 

  

 BULLER, VIBRATIONER, LUFTSTÖTAR   
49 Har bullerdämpande åtgärder genomförts i 

rimlig omfattning? 
  

50 Följs buller upp på angivet sätt?    
51 Överskrids bullervillkoren?   
52 Följs vibrationer upp på angivet sätt?   
53 Innehålls kraven avseende vibrationer?   
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54 Har det förekommit klagomål från närboende 

avseende buller, vibrationer, luftstötar? 
  

55 Om ”ja” på ovanstående fråga  - Har 
korrigerande åtgärder vidtagits för att lindra 
störningarna? 

  

56 Kontrolleras och dokumenteras gällande 
arbetstider? 

  

 ÖVRIGT   
57 Iakttas förbud mot eldning?   
58 Är tillfälliga skydd av t ex mark, vegetation, 

berghällar, fornlämningar mm tillräckliga? 
  

59 Finns behov av dammbindning?   
60 Har något särskilt iakttagits på arbetsplatsen 

som kräver speciell hänsyn; t ex stor förekomst 
av grod- och kräldjur, rovfågelbon? 
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