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SAMMANFATTNING  
Etappen inventering utgör den första delen i projekt MGB "Modell för miljögeoteknisk 
bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial". Inom etappen inventering har 
tidigare en teknisk rapport upprättats, se Svedberg et al (2002), som bland annat 
redogjort för bedömningsmodeller i andra länder. Den här rapporten kompletterar den 
föregående tekniska rapporten och beskriver projektets närmare med avseende på 
definitioner av de begrepp som används, samhällets mål och styrmedel, projektets 
avgränsning och ger avslutningsvis förslag på fortsatta arbeten.  

I samband med frågeställningar rörande miljö är det en rad olika begrepp som nyttjas. 
Ibland används begreppen också med olika betydelse. Därför definieras olika begrepp 
som används eller kommer att användas i projekt MGB. Exempel på begrepp som 
beskrivs är påverkan, effekt, konsekvens och avfall, förorening mm.  

Olika mål, nationella såväl som verksamhetsanknutna mål har beskrivits. Sammantaget 
gäller att målen inte direkt påverkar utformningen av modellen. Å andra sidan kan 
projektet ses som en del i att innehålla de mål som föreslås, t ex det nationella 
miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö, Naturvårdsverket (2001c). Med styrmedel avses 
direktiv och lagar, dessa beskrivs och deras relevans för projektets utformning 
diskuteras i rapporten. I korthet gäller att den föreslagna modellen kommer att studera 
material oavsett dess ursprung, därmed kommer inte avfallslagstiftningen att direkt 
påverka utformningen. Däremot kommer material som kan hänföras till farligt avfall att 
betecknas som direkt olämpliga att använda i väg- och bankonstruktioner. Begreppen 
föroreningsrisk, ringa och utan risk för negativ miljöpåverkan, som hämtats från 
miljöbalken, SFS (1998h), och tillhörande förordningar, utgör centrala delar i ett 
bedömningsförfarande och föreslås relateras till projekt MGB. 

Vid en miljöbedömning är det en mångfald av frågeställningar som aktualiseras, såväl 
avseende kvantitativa bedömningsgrunder som av mera kvalitativa grunder. Genom att 
diskutera ett antal frågeställningar har projektets avgränsning preciserats till att 
behandla miljötekniska aspekter, primärt emissioner, hos material och/eller lösning 
under tiden för dess användning. Tiden för användning kan t ex relateras till 
anläggningens tekniska livslängd men ska anpassas till transportbilden och dess 
tillstånd. Med lösning avses här kombinationen av användningen (geokonstruktionen) 
och omgivningen (platsen). Modellen förväntas därmed bli av platsspecifik karaktär.  

I den nästa etappen "Teori" i projektet MGB kommer ett angreppssätt att föreslås för 
modellen. De fortsatta arbetena föreslås inriktas mot att beskriva dagens kunskap 
avseende underlagsdata inom de många aspekter som påvisas och använda dessa för att 
med vunna erfarenheter föreslå ett angreppssätt  
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1. INLEDNING 

Etappen inventering utgör den första delen i projekt " Modell för miljögeoteknisk 
bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial", fortsättningsvis betecknat projekt 
MGB. Inom etappen inventering har tidigare en teknisk rapport upprättats, se Svedberg 
et al (2002), som bland annat redogjort för bedömningsmodeller i andra länder. 
Föreliggande rapport kompletterar den föregående tekniska rapporten och avslutar 
etappen inventering.  

1.1. Syfte 

Denna rapport syftar till att beskriva projektets omgivning med avseende på samhällets 
mål och styrmedel, precisera projektets avgränsning och beskriva vanligt 
förekommande begrepp som nyttjas inom projektet.  

1.2. Metod 

De arbeten som redovisas i denna rapport tar sin utgångspunkt i de förslag på fortsatta 
arbeten som redovisas i den tekniska rapporten, Svedberg et al (2002), och det möte 
som hölls med projektets referensgrupp i februari 2002. Rapporten inleds med en kort 
rekapitulering och behandlar sedan definitioner, samhällets mål och styrmedel, 
avgränsning. Avslutningsvis ges en kort rekommendation för fortsatta arbeten.  

1.2.1. Definitioner 

”Kärt barn har många namn”, namn och nomenklatur för samma eller likartade saker 
finns ibland med stor omfattning och kan skapa osäkerheter. I rapporten beskrivs därför 
en rad olika vanligt förekommande begrepp som nyttjas i projektet. Beskrivningarna 
baseras på definitioner i litteratur och/eller personlig kommunikation med projektets 
olika grupper. Listan på olika definitioner kan sedan uppdateras under projektets gång. 

1.2.2. Samhällets mål och styrmedel 

Det finns en rad olika mål och styrmedel som är eller ska implementeras. De nationella 
miljökvalitetsmålen, se Naturvårdsverket (2001c), är exempel på mål och 
avfallslagstiftningen är exempel på styrmedel. I samband med ett referensgruppsmöte i 
projektet aktualiserades frågan om dessa mål och styrmedel, speciellt avfalls-
lagstiftningen kan förväntas påverka utformningen av modellen. För att studera detta 
har en inventering genomförts. Inventering har gjorts genom dialog och kontakt med 
sakkunniga och inhämtande av information som underlag för urval. Urvalet har skett 
genom att bedöma relevansen, med avseende på projektet. Där information som 
befunnits ha ”hög relevans” lett till att den aktuella punkten behandlats närmare. 
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1.2.3. Avgränsning 

En miljöbedömning är förknippade med en mångfald av frågeställningar som ska 
behandlas. Därför görs här en precisering av projektets avgränsning inför fortsatta 
arbeten. 
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2. REKAPITULERING 

2.1. Projekt MGB 

Projekt MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för bedömning av material för 
användning i samband med mark- och anläggningsarbeten. Målsättningen med projektet 
är att utveckla en modell för implementering och användning i mark- och 
anläggningsbyggande så att samlade bedömningar kan göras så att material och/eller 
tillämpningar som är direkt olämpliga att nyttja, kan identifieras tidigt och ej användas.  

Projektet genomförs vid Luleå tekniska universitet Institutionen för Väg- och 
Vattenbyggnad under ledning av professor Sven Knutsson. Civ. ing. Bo Svedberg utför 
arbetet som doktorand med handledning av Tekn. Dr. Josef Mácsik. Projekt MGB 
finansieras av Vägverket och Banverket. Arbetet följs av en styrgrupp och  
referensgrupp. Styrgruppen består av beställarrepresentanter från Vägverket och 
Banverket. Referensgruppen består av ledande sakkunniga och representanter från 
styrgruppen. Slutredovisning av projektet är planerat till 2003. 

2.2. Bakgrund 

I Sverige saknas idag modeller för bedömning av material med ett undantag för den som 
tagits fram av Miljögranskningsgruppen i Hallandsås med inriktning mot injekterings-
medel, MGG (1998). Det finns också exempel på företagsunika verktyg där ett exempel 
är den metodik som används av Scandiaconsult, Mácsik (2002), eller den ansats som 
Jernkontoret redovisat i MKB-mall för slagganvändning, Ledskog et al (2001). Det 
finns också flera exempel på näraliggande verktyg som t ex ”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet Förorenade områden” Naturvårdsverket (1999a), ”Bedömningsgrunder för 
förorenade massor” RVF Utveckling (2002) och den Miljömanual som tagits fram av 
Miljöstiftelsen för byggsektorn (2000). För att göra en bedömning kan bl a följande 
principer urskiljas:  

- Materialkaraktärisering map sammansättning och lakning relaterat mot 
framtagna rikt-/gränsvärden för vissa applikationer 

- Materialvarudeklaration och kontroll av sammansättning hos material 
mot olika ämnesdatabaser  

- Materialkaraktärisering, bedömning av spridningsförutsättningar och 
användningen i ett stegvist förfarande för att bedöma miljö- och 
hälsorisker  

Genom s k ”Mind-mapping” har en schematisk figur tidigare tagits fram i projektet, se 
Svedberg et al (2002) som beskriver mångfalden av frågeställningar som aktualiseras 
vid en miljögeoteknisk bedömning. Frågeställningarna har i Figur 1 grupperats i 
omgivnings och användnings relaterade frågor. 
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Figur 1: Schematisk bild av principen för en miljögeoteknisk bedömning, Källa: 
Svedberg et al (2002). 

Omfattningen av dessa frågeställningar, fortsättningsvis benämnda aspekter, är större 
än vad figuren visar, den ger dock en bild av att det är kunskap om såväl omgivningen 
som användningen som bör bedömas i samband med materialval. Varje aspekt skall 
beskriva förutsättningar som kan påverka bedömningen av konstruktionen där 
materialet skall användas. Dessa aspekter har tydliga likheter med de frågeställningar 
som berörs rapporten "Bedömningsgrunder för Miljökvalitet, Förorenad mark", se  
Naturvårdsverket (1999a) och åskådliggörs i Figur 2. 
 

 
Figur 2: Samlad bedömning med olika riskklasser map förorenade områden, Källa: 
Naturvårdsverket (1999a). 

Etappen inventering utgör den första delen i projekt MGB. Inom etappen har tidigare en 
teknisk rapport upprättats, se Svedberg et al (2002), som bland annat redogjort för 
bedömningsmodeller i andra länder. Föreliggande rapport kompletterar den föregående 
tekniska rapporten och avslutar etappen inventering. 
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3. DEFINITIONER 

Det är många begrepp som används och aktualiseras i samband med att ett 
miljögeotekniskt val av material skall göras, som t ex miljöbedömning, inert avfall, 
effekt mm. Det är viktigt att känna till dessa begrepp och deras betydelse i projektet. I 
detta kapitel redogörs kortfattat för olika begrepp, se Tabell 1. Denna sammanställning 
är en första ansats och kan underhand projektet fortskrider kompletteras. Definitionerna 
har, där möjligt, tagit sin utgångspunkt från lag- eller förordningstext men flera saknar 
en legal definition. I de fall en legaldefinition har påträffats hänvisas till den. Saknas 
källa eller legaldefinition är det projektets definition som beskrivs. 

Tabell 1: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Antropogena 
ämnen 

Rapport 4638, 
Naturvårds-
verket (1997) 

Ämnen som är skapade av människan och inte 
förekommer naturligt. 

Applikation -  Användning av ett material i en viss tillämpning,  
t ex som förstärkningslager i en bankonstruktion 
eller lättfyllning i en vägkonstruktion, se också 
Geokonstruktion. 

Avfall Miljöbalken 15 
kap. 1§, SFS 
(1998h) 

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är skyldig att göra sig av 
med.  
Det spelar ingen roll om avfallet har ett 
ekonomiskt värde för den som gör sig av med 
avfallet eller om det saknar värde. Det spelar 
heller igen roll om avfallet har eller saknar värde 
för den som tar emot det. Även om något ska 
användas igen eller om materialet skall 
återanvändas är det fråga om avfall, Källa: 
Miljöbalksutbildningen (1998). 

Avfall eller inte ? Handboken om 
farligt avfall, 
Naturvårds-
verket (2001a) 

I TAC-kommitten, TAC (2001) pågår 
diskussioner om avfallsdefinitionen. Det har 
beslutats att man där skall försöka ta fram 
kriterier för när ett avfall upphör att vara ett 
avfall. Dessa kriterier kommer troligen att dröja 
enligt Andersson (2002). Det som blir avfall 
enligt definitionen är, med hänsyn till 
miljöbalkens tillämpningsområde och dess syfte, 
att betrakta som avfall till dess det har bearbetats 
behandlats så att en ny användbar produkt 
uppstått. 
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Fortsättning, Tabell 2: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Avfallshantering Miljöbalken 15 
kap. 3§, SFS 
(1998h) 

Med hantering av avfall avses en verksamhet 
eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 

Bakgrunds-
belastning 

Rapport 4638, 
Naturvårds-
verket (1997) 

Med avseende på förorenad mark avser en 
persons intag av ett ämne t ex via födan eller 
inandning. 

Bakgrundshalt Rapport 4638,  
Naturvårds-
verket (1997) 

Naturlig halt + antropogent diffust tillskott utan 
punktkällor. 

Biprodukt -  Restprodukt. 
Biologiskt 
nedbrytbart avfall 

Förordning om 
deponering av 
avfall, SFS 
(2001b) 

Allt avfall som kan brytas ned utan tillgång till 
syre (anaerobt) eller med tillgång till syre 
(aerobt). 

Bortskaffande Renhållnings-
förordningen, 
SFS (1998i), 
har upphört 

Bortskaffande av avfall innebär att man tar bort 
ett avfall ur materialkretsloppet och definieras 
som ngt av bortskaffningsförfaranden som anges i 
bilaga 4 till Renhållningsförordningen.  

Brännbart avfall Avfalls-
förordningen,  
SFS (2001a) 

Sådant avfall som brinner utan energitillskott 
efter det att förbränningsprocessen startat. 

Deponering Avfalls-
förordningen,  
SFS (2001a) 

Bortskaffningsförfarande som innebär att ett 
avfall läggs på deponi. 

Deponi Avfalls-
förordningen,  
SFS (2001a) 

Med deponi avses upplagsplats för avfall, men 
inte plats eller anläggning där avfall: 
1. omlastas för att beredas för vidare transport 

till annan plats där det skall återvinnas, 
behandlas eller bortskaffas, 

2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om 
lagringen sker för kortare period än tre år, 
eller,  

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen 
sker för en kortare period än tre år. 

Deponigas Förordning om 
deponering av 
avfall,  
SFS (2001b) 

Gas som genereras från det deponerade avfallet. 

Effekt Boverket 
(2000) 

Med utgångspunkt i emissioner avser effekten 
mängd och halt, se också Påverkan, Konsekvens 
och Figur 3.  
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Fortsättning, Tabell 3: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Farligt avfall Avfalls-
förordningen,  
SFS (2001a) 

Sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) 
i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall 
som har en eller flera av de egenskaper som anges 
i bilaga 3 till denna förordning. 

Farligt avfall eller 
inte ? 

Handboken om 
farligt avfall, 
Naturvårds-
verket (2001) 

Ett farligt avfall som behandlas så att det saknar 
samtliga farliga egenskaper enligt bilaga 3 till 
förordningen utgör inte längre ett farligt avfall 

Framställning Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 

Fabrikation (se också tillverkning) 

Flytande avfall Förordning om 
deponering av 
avfall, SFS 
(2001b) 

Allt avfall i flytande form, inbegripet spillvatten 
men med undantag för slam. 

Förorening - Icke önskad förekomst av ett ämne.  
Föroreningsrisk 
 
Ringa eller Inte 
ringa 

Förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd,  
SFS (1998f) 

Terminologin används i förordningen, men 
saknar definition där, dvs vad är föroreningsrisk 
och tillhörande gradering (ringa/inte ringa). 

Funktionell 
egenskap 

VÄG 94,  
Vägverket 
(2002) 

Egenskap som beskriver en produkts funktion och 
har betydelse för miljö, mm. 

Generellt 
riktvärde 

Rapport 4638, 
Naturvårds-
verket (1997) 

Se Riktvärde. 

Geokonstruktion Franzén (2002) En konstruktion eller konstruktionsdel som 
medför  förändringar av spänningarna i jord/berg 
och tar nytta av  dess egenskaper" . 

Grundvatten Knutsson et al 
(1995) 

Vatten som fyller den mättade zonen och vars 
portryck är högre än eller lika med 
atmosfärstrycket. 

Gränsvärde KEMI (1991) Siffermässiga uttryck för begränsning av hälso- 
eller miljöfarliga ämnen, som ett långsiktigt mål, 
rekommendation eller ett absolut villkor. 

Icke-farligt avfall Förordning om 
deponering av 
avfall, SFS 
(2001b) 

Avfall som inte är farligt avfall (enligt 2§ tredje 
stycket i förordningen). 
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Fortsättning, Tabell 4: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Inert avfall Förordning om 
deponering av 
avfall,  
SFS (2001b) 

Är ett avfall som inte genomgår några väsentliga 
fysikaliska, kemiska eller biologiska 
förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner 
inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på 
något annat sätt, inte heller bryts det ned 
biologiskt eller inverkar på andra material som 
det kommer i kontakt med på ett sådant sätt som 
kan orsaka skador på miljön eller människors 
hälsa. Den totala lakbarheten och det totala 
föroreningsinnehållet i avfallet samt 
ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara obetydliga 
och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller 
grundvatten.  

Kemisk produkt Miljöbalken 14 
kap. 2§,  
SFS (1998h) 

Kemiskt ämne och beredningar av kemiska 
ämnen. 

Konsekvens Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 
Boverket 
(2000) 

Logisk följd. 
 
 
Avser konsekvensen till följd av en effekt. Se 
också Påverkan, Effekt och Figur 3. 

Känslighet / 
Skyddsvärde 

Rapport 4918, 
Naturvårds-
verket (1999a) 

Bedömningsgrund för risker avseende hur 
människor, växter och djur kan exponeras för 
föroreningar ( i ett förorenat område) och hur 
allvarligt man ser på denna exponering. 

Lakvatten Förordning om 
deponering av 
avfall,  
SFS (2001b) 

Vätska som efter ha varit i kontakt med avfallet 
lämnar en deponi till en mottagare (recipient). 

Limit value - Se gränsvärde. 
Markanvändning - Det ändamål för vilket ett mark- eller 

vattenområde nyttjas eller kommer att nyttjas. 
Material-
återvinning 

Renhållningsför
ordningen, SFS 
(1998i), har 
upphört 

Materialåtervinning, materialet i en sak används 
för att tillverka en ny produkt. 

Mellanlagring Förordning om 
deponering av 
avfall,  
SFS (2001b) 

Avser yrkesmässig insamling och lagring av 
avfall på en plats där avfallet inte har uppkommit 
och där avfallet inte heller ska återvinnas eller 
bortskaffas.  
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Fortsättning, Tabell 5: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Miljö Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 

Omgivning (särskilt dess påverkan på människor)

Miljöteknisk 
aspekt 

Svedberg et al 
(2002) 

Frågeställning del i en miljöteknisk bedömning. T 
ex materialets lakbarhet, pH variation i 
applikationen, halt och mängd etc. 

Miljöbedömning Miljömanualen, 
Miljöstiftelsen  
(2000) 

Är ett vitt begrepp som är övergripande och 
omfattar påverkan på mark, vatten och luft, 
människors hälsa och miljö, energifrågor och 
naturresurshushållning etc men ej ekonomi.  

Miljöbelastning -  Politiskt ordval, med negativ laddning i och med  
”belastning”, jmfr  t ex ordet miljöduglighet. 

Miljögeoteknisk 
bedömning 

Svedberg et al 
(2002) 

En miljögeoteknisk bedömning, map på material, 
ingår som en ”delmängd” vid en miljöbedömning. 
Består av en miljöteknisk del och en geoteknisk 
del som sammanvägs. 

Miljöteknisk 
bedömning 

Svedberg et al 
(2002) 

Bedömer miljöteknisk funktion map 
användningen (materialval) och på omgivningen 
(mark, vatten, luft och människors hälsa och 
miljö). Exempel på miljötekniska egenskaper kan 
t ex vara ett materials innehåll av kemiska ämnen 
och deras egenskaper i olika miljöer.  

Miljökonsekvens - Konsekvens map miljön, jmfr Figur 3. 
Miljökvalitet - Ett objektivt eller subjektivt mått för att beskriva 

att en viss kvalitet uppnåtts i relativa eller 
absoluta tal. Jmfr t ex miljökvalitetsnorm för 
nitrat i grundvatten enligt Naturvårdsverket 
(2002). 

Miljöpåverkan - Jämför Påverkan. Materialval som leder till en 
förändring, dvs ett val ger upphov till en 
förändring av t ex halten As i grundvattnet. 

Miljöriktig - Miljöpolitiskt begrepp. 
Naturlig halt Rapport 4638, 

Naturvårds-
verket (1997) 

Med avseende på förorenade områden är den halt 
som skulle föreligga utan antropogen påverkan. 

Organiskt avfall Avfallsförordni
ngen, SFS 
(2001a) 

Sådant avfall som innehåller organiskt kol, 
exempelvis biologiskt avfall och plastavfall 
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Fortsättning, Tabell 6: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Persistenta ämnen Rapport 4638, 
Naturvårds-
verket (1997) 

Ämnen som är svårnedbrytbara i naturliga miljöer 
och därför ackumuleras i miljön.  

Producent Miljöbalken, 
SFS (1998h) 

En producent är någon som yrkesmässigt 
tillverkar, importerar eller säljer en vara eller en 
förpackning. Även den som alstrat sådant avfall i 
sin yrkesmässiga verksamhet som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl 
är en producent. Exempel på sådant avfall är 
processavfall och bygg- och rivningsavfall.  

Produkt Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 

Resultat av tillverkning. 

Påverkan Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 
Boverket 
(2000) 

Inflytande som leder till förändring 
 
 
Förändring från ett utgångsläge, se också Effekt, 
Konsekvens och Figur 3. 

Recipient Rapport 4918,  
Naturvårds-
verket (1999a). 

Vattenmiljö som slutligen tar emot ämnen som 
transporteras. 

Ren jord Allmänna Råd, 
Naturvårds-
verket (2000). 

Används i NV Allmänna råd 99:1, men saknar 
definition torde avse material med obetydlig 
föroreningsrisk. 

Restprodukt - Uppkommer sekundärt i tillverkningsprocess som 
syftar till att ta fram en produkt, t ex aska vid 
energitillverkning.  

Riktvärde 
 

Rapport 4918, 
Naturvårds-
verket (1999a) 

Med avseende på förorenade områden: 
1. Riktvärde; anger den halt av förorening över 

vilken risk för oönskade effekter på 
människor eller miljö kan föreligga.  

2. Generellt riktvärde; är ett riktvärde som gäller 
för hela landet. 

Riskklassning Rapport 4638, 
Naturvårds-
verket (1997) 

En bedömning av sannolikheten för och 
allvarligheten av de oönskade effekter på 
människor eller miljö som ett förorenat område 
kan ge upphov till.  
 Riskklassningen görs i ett inventeringsskede och 
objekten indelas i fyra riskklasser. 
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Fortsättning, Tabell 7: Definitioner av olika begrepp som används i projekt MGB 
Begrepp / ord Källa / 

legaldefinition 
Förklaring 

Samhällsnytta - Miljöpolitiskt begrepp, kan avse en 
sammanvägning av såväl tekniska, miljömässiga 
som ekonomiska som politiska faktorer. 

Skyddsvärde Rapport 4918, 
Naturvåds-
verket (1999a) 

Se Känslighet / Skyddsvärde. 

Target value - Se Riktvärde. 
Terrassyta VÄG 94, 

Vägverket 
(2002) 

Terrassytan bildar gräns mellan över- och 
underbyggnaden eller mellan överbyggnad och 
undergrund. 

Tillverkning Lexin, 
Skoldatanätet 
(2002) 

Framställning (av varor). 

Underbyggnad VÄG 94, 
Vägverket 
(2002) 

Del av vägkonstruktion mellan undergrund och 
terrassyta. I underbyggnad ingår i huvudsak 
tillförda jord- och bergmassor. 

Undergrund VÄG 94, 
Vägverket 
(2002) 

Del av mark till vilken last överförs från 
grundkonstruktionen för en byggnad, bro en 
vägkropp eller dylikt. 

Återanvändning Renhållningsför
ordningen, SFS 
(1998i) har 
upphört 

Innebär att man använder en sak igen. 

Återbruk - se Återanvändning 
Återvinning Renhållningsför

ordningen, SFS 
(1998i) har 
upphört 

Delas normalt in i tre begrepp 
1. Återanvändning, innebär att man använder en 

sak igen. 
2. Materialåtervinning, materialet i en sak 

används för att tillverka en ny produkt. 
3. Energiutvinning, innebär att man utvinner 

energin ur ett avfall. 
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I Boverket (2000) beskrivs hur miljön kan påverkas av en viss verksamhet i termerna 
påverkan, effekt och konsekvens. I Figur 3 nedan illustreras detta med utgångspunkt i 
buller. Men med hänvisning till projektet MGB kan man göra det med utgångspunkt i 
materialval där  

⇒ 
⇒ 
⇒ 

Påverkan avser att verksamheten/materialvalet t ex ger upphov till lakning 
Effekt avser omfattningen av denna lakning, t ex halt och mängd och  
Konsekvens följderna av denna omfattning på människors hälsa och miljön, t ex 
barn blir sjuka och sjöar försuras, eller barn blir friska och sjöarna levande. 

 

Figur 3: Påverkan, effekt och konsekvens (exempel med buller), Källa: Boverket (2000) 
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4. SAMHÄLLETS MÅL OCH STYRMEDEL 

I den föregående teknisk rapporten, Svedberg et al (2002), ges en rad exempel på olika 
modeller i andra länder och angränsande i Sverige. Det finns också andra ”yttre” 
faktorer som kan fungera som kan utgöra utgångspunkter inför förslag på utformning av 
modellen. I detta kapitel behandlas samhällets mål och styrmedel som en del i det 
underlag som finns i projektets omgivning, se Figur 4 och de markerade ramarna där 
”Samhällets miljömål”, ”Miljömål” och ”Samhällets styrmedel. 

 

Figur 4: MGB-projektets omgivning, de för kapitlet aktuella delarna är markerade med 
fet ram. 
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4.1. Mål 

Miljömål både på EU, nationell och lokal nivå tar ofta sin utgångspunkt i principen för 
hållbar utveckling som diskuterades inom ramen för Agenda 21 konferensen i Rio 1992, 
Naturvårdsverket (2002). På EU-nivå är de av mer politisk karaktär och markerar där en 
långsiktig målsättning. Ju mer lokala målen blir desto mer avgränsade och 
avpolitiserade blir målen. Nedan redogörs kortfattat för några olika mål på olika 
”nivåer”.  

Tabell 8: Olika mål och deras relevans för projektet. 
 Mål Relevans för 

projektet 
MGB  

Kommentar  

1 Banverkets miljömål,  
Banverket (2001) 

Måttlig Målen har ingen direkt påverkan 
på utformningen av projektets 
modell. 

2 EU miljömål,  
EU (2001) 
 
 

Låg  Av politisk karaktär, inte 
juridiskt bindande. 

3 Nationella 
miljökvalitetsmål,  
Regeringen (1997) 

Låg -  Hög Några av dessa som Giftfri 
miljö, God bebyggd miljö mfl. 
har hög relevans för projektet. 
De har behandlats tidigare i 
projektet (Teknisk rapport, 
Svedberg et al (2001)). 

4 Vägverkets miljömål,  
Vägverket (2001b) 
 

Måttlig Målen har ingen direkt påverkan 
på utformningen av projektets 
modell. 

4.1.1. Banverkets miljömål 

Med utgångspunkt i sin miljöpolicy beskriver Banverket (2001) sitt interna miljöarbete 
och tillhörande miljömål. Banverkets övergripande miljömål för 2001, var i korthet, att: 

⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 

Banverkets ledningssystem senast 2001 ska uppfylla kraven enligt standarden ISO 
14001. 
Användningen av kemiska produkter ska vara säkrad senast 2001. 
Alla inköp och upphandlingar ska senast 2001 vara miljösäkrade.  
Banverket ska senast 2002 ha dokumenterat förekomsten av bly, kvicksilver, 
kadmium, CFC/HCFC, PCB och bromerade flamskyddsmedel. 
Varje enhet ska påtagligen minska effekterna av de betydande miljöaspekterna i sin 
banhållning. 
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Banverket (2002a) beskriver i ett kompletterande bakgrundsmaterial som stöd för 
Banverkets verksamhetsplanering för år 2003 – 2005 ett antal mål på temat God Miljö, 
dessa är 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Energianvändningen för banhållningen ska effektiviseras 
Förekomsten av miljögifter ska minska i infrastrukturen 
Förorenade områden ska minska 

 

Kommentar 
Miljömålen inom Banverket medför ingen direkt påverkan på utformningen av 
modellen i projekt MGB. Förvisso kan de ovan nämnda målen ha lett till att projektet 
MGB som helhet har skapats men att deras påverkan på utformning av modellen i sig är 
dock begränsad. 

4.1.2. EU Miljömål 

Miljömålen för EU tar sin utgångspunkt i principen för hållbar utveckling. Den politik 
som EU genomför för att tillfredsställa dagens behov får inte drabba kommande 
generationer. EUs sjätte handlingsprogram för miljö lades fram 2001, EU (2001) och 
sträcker sig till år 2010. Det anger den politiska viljan hos medlemsstaterna och anger 
långsiktiga mål. Det är främst målen avseende klimatpåverkan, luftföroreningar, buller 
och vattenresurser som berör väg- och tågtrafiken.   

Kommentar 
Miljömålen inom EU har ingen direkt påverkan på utformningen av modellen i projekt 
MGB. Förvisso kan de ovan nämnda målen ha lett till att projektet MGB som helhet har 
skapats men deras påverkan på utformning av modellen i sig är dock begränsad. 

4.1.3. Nationella miljökvalitetsmål 

Regeringen angav femton miljökvalitetsmål i propositionen Svenska miljömål – 
miljöpolitik för ett hållbart Sverige, Regeringen (1997) och förslaget antogs av 
riksdagen den 28 april 1999. De femton miljökvalitetsmålen var allmänt formulerade 
varför en rad myndigheter fick i uppdrag att precisera dem genom att föreslå delmål och 
beskriva åtgärdsstrategier för hur målen ska nås. I september 1999 överlämnades en 
rapport för varje miljökvalitetsmål till regeringen, Naturvårdsverket (2002).  

Naturvårdsverket utvecklade därtill ett system för uppföljning av arbetet mot 
miljömålen. För varje miljökvalitetsmål föreslogs ett antal uppföljningsmått eller 
indikatorer som ska visa hur miljöarbetet fortskrider. Måtten valdes så att de speglar 
drivkrafterna i samhället, påverkan på miljön i form av t.ex utsläpp av föroreningar, 
tillståndet i miljön och dess konsekvenser, och slutligen åtgärder som vidtas för att 
komma till rätta med problemen.  
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Den 26 april 2001 lämnade regeringen en ny miljömålsproposition (Svenska miljömål – 
delmål och åtgärdsstrategier, Regeringen (2000) grundad på Miljömålskommitténs 
betänkande. Propositionen behandlades därefter i Miljö- och jordbruksutskottet 
(betänkande 2001/02:MJU3). I betänkandet noteras bland annat följande med avseende 
på svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. 

God bebyggd miljö / Uttag av naturgrus  
År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen 
återanvänt material utgöra minst 15 % av ballastanvändningen.  
 
Uttag av naturgrus 
Arbetet med att minska uttaget av naturgrus och att öka andelen återanvänt material bör 
fortsätta i samarbete med branschen. Sveriges geologiska undersökning, SGU, bör få i 
uppdrag att tillsammans med berörda intressenter och sektorsmyndigheter utveckla 
frivilliga överenskommelser. En utvärdering bör sedan tjäna som underlag för vidare 
överväganden. I uppdraget bör ingå att utveckla kravspecifikationer och metoder för att 
avgöra vilka hushållnings- och miljöaspekter som bör gälla för användningen av 
naturgrus och alternativa material.  
 
Avfall  
Omställningen till ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall bör fortsätta enligt 
tidigare riktlinjer, dvs. mängden avfall för slutlig behandling och avfallets farlighet bör 
minska samtidigt som avfallet bör behandlas utifrån dess inneboende egenskaper. Den 
totala mängden genererat avfall bör inte heller öka. Regeringen gör bedömningen att det 
finns goda möjligheter att nå delmålet att skapa säkra deponier med enhetlig standard. 
Styrinstrument för detta mål finns redan i form av EG-direktiv för deponering och 
avfall. Regeringen anser att redan vidtagna åtgärder i övrigt kommer att räcka för att 
bidra till att målet kan nås.  

 

Miljökvalitetsmålen och delmålen ska vara vägledande för statliga och andra 
samhällsaktörers åtgärder på miljöområdet. Vissa av de tidigare målen inlemmas i den 
nya strukturen, medan andra försvinner. Beslutet gäller inte så kallade sektorsmål som 
har beslutats inom särskilda politikområden, såsom jordbrukspolitiken, kulturpolitiken, 
skogspolitiken och transportpolitiken. För varje miljökvalitetsmål finns en ansvarig 
myndighet. Därtill ansvarar länsstyrelser och kommuner för utveckling av regionala 
respektive lokala mål som grundas på de nationella miljömålen. 

Riksdagen beslutade även att anta tre strategier för att målen ska kunna nås: En för 
effektivare användning av energi och transporter, en för giftfria och resurssnåla 
kretslopp och en för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. 
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Kommentar 
Miljökvalitetsmålen har behandlats tidigare i projektarbetet och har redovisats av 
Svedberg et al (2002). Några av målen, speciellt målet ”Giftfri miljö”, Naturvårdsverket 
(2001c), kommer att påverka utformningen av projektets modell. 

4.1.4. Vägverkets miljömål 

Vägverket har utarbetat ett nationellt miljöprogram för sin verksamhet med undantag 
för resultatenheterna. Programmet redovisat i Vägverkets publikation 2001:57, 
Vägverket (2001b), fastlägger övergripande och detaljerade miljömål. De övergripande 
målen är formulerade utifrån vägtransportsystemets kritiska miljöfrågor avser 
reducerade koldioxidutsläpp, miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, bullerreduktion och 
att det skall finnas mål och strategier för att klara de statliga vägarnas natur- och 
kulturkriterier.  

Under programperioden, 2002 till 2005, prioriterar Vägverket 9 inriktningsområden. 
Där område ”7. Miljöstyrning inom byggnation, drift och underhåll” ansluter till 
projektet MGB. Där står bl a att: 

”Vägverket skall utveckla miljöstyrning i bygg- och driftsverksamhet; främst 
genom att fortsätta utveckla upphandlings- och ersättningsmodellen för statlig 
väghållning, men också genom att se över de tekniska regelverken och följa upp 
att de efterlevs.” 

Utöver uppföljning avser Vägverket också att utveckla och följa 24 st miljöindikatorer 
för hur Vägverket respektive vägtransportsystemet utvecklas. 

 

Kommentar 
Dessa mål har i sig lett till att olika projekt, varav projekt MGB utgör ett, inletts och i 
vissa fall avrapporterats. Målen har ingen direkt påverkan på utformningen av projektets 
modell.  
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4.2. Styrmedel 

Med utgångspunkt från bland annat de olika miljömål som redovisats i det föregående 
kapitlet finns direktiv, lagstiftning mm som samhällets styrmedel för att uppnå de 
ställda målen.  

I projektet MGB skall ett verktyg för att göra en bedömning av material för ett väg- 
eller järnvägsbygge tas fram. Ett syfte med att studera styrmedel är att de kan komma 
att ansluta eller utgöra en del i den beslutsprocess som skall gås igenom vid en 
bedömning av material. Ett exempel på detta är lagstiftningen avseende farligt avfall 
som till vissa delar intuitivt borde kunna nyttjas i en bedömningsmodell. Då ett material 
som klassats som ett farligt avfall normalt inte torde vara acceptabelt att nyttja i 
anläggningssammanhang och då inte heller borde erfordra en ytterligare 
miljögeoteknisk bedömning.  

I Tabell 9 sammanställs olika styrmedel med fokus mot miljö- och avfallsfrågor. Till de 
utvalda styrmedlen görs en bedömning av dess relevans för projektet med tillhörande 
kommentar. Frågeställningen är om styrmedlet kan förväntas påverka utformningen av 
projekt MGB. De styrmedel som tilldelas måttlig till hög relevans beskrivs sedan 
kortfattat. Det finns många olika förordningar kopplade till Miljöbalken. Urvalet av de i 
tabellen redovisade förordningarna har gjorts med bakgrund av deras benämning och 
titel. Notera att i arbetet har INTE Vägverkets och Banverkets egna föreskrifter med 
tillhörande handböcker, metodbeskrivningar inkluderats. 

Lagar utfärdas av Riksdagen. En förordning är utfärdad av Regeringen emedan en 
föreskrift är utfärdad av en myndighet som t ex Naturvårdsverket. Både förordningar 
och föreskrifter är juridiskt bindande.  

Tabell 9: Styrmedel och dess relevans för projekt.  
Styrmedel Relevans för 

projektet 
MGB  

Kommentar  

Direktiv om avfall,  
EEG (1991a) 

Låg Infört i svensk avfallslagstiftning. 

Direktiv om farligt avfall,  
EEG (1991b) 

Låg Infört i avfallsförordningen, SFS 
(2001a).  

Direktiv om deponering av 
avfall, EG (1999) 

Låg Infört i förordningen om deponering av 
avfall SFS (2001b). 

Europeisk avfallskatalog, 
EG (1994)  

Låg Utgör underlag till den svenska 
avfallsförordningen, SFS (2001a).  

Byggproduktdirektivet,  
EEG (1998) 

Låg Avser primärt handel 
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Fortsättning på Tabell 4: Styrmedel och dess relevans för projekt.  
Styrmedel Relevans för 

projektet 
MGB  

Kommentar  

Lag om byggande av 
järnväg,  
SFS (1995) 

Måttlig Påverkar inte utformningen av projekt 
MGB. 

Lag om skatt på avfall,  
SFS (1999) 

Låg Påverkar materialval utifrån 
ekonomiska incitament. Påverkar inte 
materialval map miljögeotekniska 
frågeställningar. 

Miljöbalken, 
SFS (1998h) 

Måttlig – Hög Påverkar materialval i 
anläggningsprocessen och därmed 
också utformningen av modellen. (Jmfr 
projektets frågeställning, ger ett 
materialval  acceptabel påverkan på 
människors hälsa och miljön?) En rad 
olika förordningar* har meddelats med 
stöd av MB. 

Avfallsförordningen,  
SFS (2001a) 

Måttlig – Hög Påverkar materialhantering i 
anläggningsprocessen och kan komma 
att utgöra del i modellen som underlag 
för materialval, dock mer av juridisk 
karaktär. 

Förordningen om deponering av 
avfall,  
SFS (2001b) 

Måttlig Material som är aktuellt att deponera 
under kontrollerade former torde inte 
vara aktuellt att nyttja i byggande. 
Därav kan t ex klassning av 
material/avfall vara en del av 
bedömningsgrunderna för projektet. 

Förordningen om hushållning 
med mark- och vattenområden,  
SFS (1998d) 

Låg Behandlar hushållning med mark- och 
vattenområden. Påverkar materialval ur 
ett resursperspektiv men inte  
materialval ur ett miljögeotekniskt 
perspektiv. 

Förordningen om 
miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft,  
SFS (2001c) 

Måttlig Avser kväve- och svaveldioxid, 
kväveoxider och bly i luft. Kan 
möjligen utgöra del i bedömnings-
modell map spridning i luft.   

Artskyddsförordning,  
SFS (1998a) 

 

- Ej påträffad 14/5/02 Torde ha låg 
relevans..men förordningen behandlar 
det som beskrivs av parametern 
”Skyddsvärde” i NV rapport 4918. 
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Fortsättning på Tabell 4: Styrmedel och dess relevans för projekt.  
Styrmedel Relevans för 

projektet 
MGB  

Kommentar  

Förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd,  
SFS (1998f) 

Måttlig – Hög Användningen av restprodukter / 
alternativa material hänförs i många 
fall till MB 9 kap. ”Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd”. Påverkar 
materialval ur ett juridiskt perspektiv. 

Förordningen om 
miljöriskområden  
SFS (1998g) 

Låg Tar sin utgångspunkt i ett område som 
redan är förorenat. Dvs påverkar ej 
materialval.  

Förordningen om kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer,  
SFS (1998e)  
 

Föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska 
produkter KEMI (2002) 

Måttlig - Hög Vissa av de produkter som har 
anmälningsplikt nyttjas i byggande.  
 
 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer.  
 
Påverkar materialval map kemiska 
produkter. Banverket och Vägverket 
har eller planerar införa riktlinjer som 
baseras på dessa föreskrifter. 

Förordningen om förbud mm i 
vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter,  SFS (1998c) 

Låg Kompletterar SFS 1998:941. Behandlar 
Cd, Hg, klorerade lösningsmedel, 
tungmetaller i förpackningar. Påverkar 
inte materialval.  

Förordningen om PCB,  
SFS (1985) 
 

Låg Påverkar inte materialval annat än att 
PCB förekomst skall utredas. 

Förordning om 
producentansvar 

 För förpackningar, SFS (1997b) 
för bilar, SFS (1997a) 
för däck, SFS (1994a) 

för returpapper, SFS (1994b) 
 

Låg Syftar till att produkter skall återvinnas 
eller återbrukas. Påverkar inte 
materialval. 
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Fortsättning på Tabell 4: Styrmedel och dess relevans för projekt.  
Styrmedel Relevans för 

projektet 
MGB  

Kommentar  

Föreskrifter om deponering 
av avfall,  
Naturvårdsverket (2001b) 

Låg Avser hantering på deponier, som t ex 
mottagning, deponigas, mätning av 
deponin. Påverkar inte projektet. 

Plan- och bygglagen,  
SFS (1987) 

Måttlig Påverkar materialval indirekt då den 
infordrar visa miljöbedömningar men 
förväntas inte påverka utformningen av 
modellen. 

Ramdirektivet om vatten,  
EG (2000) 

Låg - Måttlig Skall beskriva omgivningen map vatten 
och kan därvid komma att utgöra en del 
i bedömningsunderlaget. Direktivet har 
dock en bit kvar före det implementeras 
i Sverige. 

Väglagen,  
SFS (1971) 

Måttlig Påverkar materialval indirekt, jmfr 
PBL  

 

4.2.1. Lag om byggande av järnväg 

Med järnväg avses i lagen, SFS (1995), spåranläggning för järnvägstrafik.  

I lagen anges att ett urval av kapitel i miljöbalken skall tillämpas vid prövning av 
planläggning och byggande av järnväg.  

Av lagen framgår att den som planerar att bygga en järnväg skall genomföra en 
förstudie och om så erfordras en järnvägsutredning. Utredningen skall innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning utförd enligt ett urval av § i 6 kapitlet i miljöbalken.  

En järnvägsplan skall upprättas av den som avser att bygga en järnväg och skall bl a 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning på samma sätt som i en utredning skall vissa 
delar ur 6 kapitlet i miljöbalken tillämpas. De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
behövs för att förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller 
anläggningen skall anges särskilt i planen.  

Kommentar 
Av lagen framgår bl a att miljökonsekvensbeskrivningar skall upprättas där en 
järnvägsutredning och en järnvägsplan skall genomföras. I detta arbete kan en 
miljögeoteknisk bedömning aktualiseras som en fråga bland många andra. Banverket 
planerar att under hösten 2002 ge ut en handbok för MKB arbete enligt Abelsson 
(2002). Den handboken ersätter den tidigare MKB-handboken betecknad BVH 523.1, 
Banverket (1992). 
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Banverket har bl a infört ”Riktlinjer vid val av kemiska produkter med avseende på 
hälso- och miljöfarlighet (1999). Banverket tillämpar också en metodik avseende 
injekteringsmedel framtagen av miljögranskningsgruppen i Hallandsås, MGG (1998). 

4.2.2. Miljöbalken  

Miljöbalkens, SFS (1998) tillämpningsområde är direkt kopplat till målet om en hållbar 
utveckling. Balken är nämligen tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte 
är av försumbar betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse 
för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i den enskildes 
dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.  

Balkens tillämpningsområde har inte endast betydelse för i vilka situationer balken kan 
användas. Framför allt avgör det vilka typer av frågor som kan prövas i ett miljöärende. 
Ett villkor som med stöd av balken ställs för att en miljöfarlig verksamhet ska få 
bedrivas kan t.ex. avse vad som helst som gagnar en ekologiskt hållbar utveckling.  

I alla hänseenden är miljöbalkens mål centralt att ha i åtanke. I projektets fall handlar 
det om att göra en miljögeoteknisk bedömning av ett material som beslutsunderlag vid 
ett materialval. Av 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde framgår att:  

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att:  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Reglerna i miljöbalken ska gälla för miljö- och hälsopåverkande verksamheter och 
åtgärder även om dessa omfattas av annan lagstiftning. Miljöbalken är inte överordnad 
utan har samma status som andra lagar i allmänhet. En verksamhet som är förenlig med 
bestämmelserna i en annan lag kan förbjudas eller regleras enligt bestämmelser i 
balken. Nedanstående Tabell 10 är ett utsnitt från Miljöbalksutbildningen (1998) och 
visar exempel på direkt knytning mellan balkens bestämmelser i olika ämneslagar. 
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Tabell 10: Miljöbalkens koppling till olika ämneslagar 

MB / Ämneslagar Hänsynsreglerna Hushållnings-
reglerna 

MKB helt eller 
delvis 

Luftfartslagen - X X 

Väglagen X X X 

Lag om byggande av 
järnväg 

X X X 

Plan- och bygglagen - X - (egen MKB) 

 

 



24 

Miljöbalken har tidigare behandlats översiktligt i av Svedberg et al (2002).  I Tabell 11 
beskrivs översiktligt olika exempel med utgångspunkt från miljöbalkens 2 kapitel 
Hänsynsreglerna och ett urval av några paragrafers koppling till materialval. 

Tabell 11: Miljöbalken och materialval 
MB Regel / § Kommentar  

 
2 kap HÄNSYNSREGLERNA  

 1§, Bevisbördan Det är den som gör något som skall visa att 
reglerna följs. 
 

 2 §, Kunskapskravet Verksamhetsutövaren måste skaffa sig den 
kunskap (om materialet) som behövs med 
hänsyn till verksamhetens art eller åtgärdens 
art och omfattning för skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
kan ju givetvis infordras från leverantörer av 
material, entreprenader   
 

 3 §, Förorenaren betalar Det är den som riskerar att skada som betalar 
för att undvika skada. 

 Försiktighetsprincipen Redan risken för skador och olägenheter 
medför en skyldighet att vidta åtgärder. 

 Bästa möjliga teknik För yrkesmässig verksamhet ska bästa 
möjliga teknik nyttjas för att förebygga 
skador och olägenheter. 

 4 §, Lokaliserings-
principen 

En viktig åtgärd vid hantering av material är 
att välja en plats där störningarna blir så små 
som möjligt. Det kan handla om geologiska, 
geohydrologiska  förutsättningar likväl som 
social som människors rädsla och oro. 

 5 §, Hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
utnyttja möjligheter till återanvändning och 
återvinning. 

 6 §, Produktvals-
principen 

Man skall ersätta en kemisk produkt eller 
annan bioteknisk organism med en mindre 
farlig om sådan finns. 

 7 §, Skälighetsprincipen Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt 
motiverade utan att vara orimliga. 
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Kommentar 

De grundläggande bestämmelserna som målen och de allmänna hänsynsreglerna avser 
gäller alla som gör eller ska göra något som faller inom miljöbalkens tillämpnings-
område. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller därvid såväl enskilda som 
verksamhetsutövare.  

Ett materialbehov kan uppstå i en rad olika situationer i byggprocessen, t ex i samband 
med nybyggnad, ombyggnad, drift- och underhåll mm. Dessutom kommer många 
variabler att aktualiseras från fall till fall, t ex kommer materialbehovet, materialets 
egenskaper, omgivningens förutsättningar etcetera att variera.  

Av miljöbalken och tillhörande förordningar framgår när en verksamhet klassificeras 
som miljöfarlig och om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det åligger 
verksamhetsutövaren att bedöma huruvida tillstånds eller anmälningsplikten 
aktualiseras. I många fall, där en materialanvändning och en upplagssituation 
aktualiseras, är utgångspunkten om graden av föroreningsrisk är acceptabel. I 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS (1998), är gränsen mellan 
tillstånds- och anmälningsplikt för upplägg av inert material för anläggningsändamål 
huruvida risken för förorening är ringa eller ej.  

På samma sätt som ett prövningsärenden aktualiseras framgår när en åtgärd föranleder 
att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras. I vissa fall kommer därvid ett 
materialval att utgöra hela eller delar av en konsekvensbeskrivningen.  

Begreppen föroreningsrisk, ringa och utan risk för negativ miljöpåverkan utgör centrala 
delar i ett bedömningsförfarande och föreslås därför kopplas till projektet MGB. Frågan 
är, återigen, vad avses med dessa begrepp. Inom ramen för miljöbalken finns begreppet 
miljökvalitetsnormer som förkortas till MKN. MKN är föreskrifter om viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt i ett geografiskt område. Nedan 
följer ett kort stycke om MKN.   

4.2.3. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett nytt styrmedel i det svenska miljöarbetet som 
regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska 
uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna 
genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna för kvävedioxid/kväveoxider, 
svaveldioxid, bly och partiklar (PM 10) i utomhusluft samt för fisk- och musselvatten.  

Kommentar 
Enligt Wik (2002) och Brömssen (2002) kommer detta inte att bli verklighet, i vart fall 
inte i en nära framtid som skulle påverka projektet.  
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Avfallsförordningen  

Är materialet ett avfall eller inte ett avfall ?, med avfallskategorier enligt 15 kap 1§ i 
miljöbalken skall förstås de kategorier och tillhörande avfall som anges i 
Avfallsförordningen SFS (2001a). Exempel på avfallskategorier är  

Q2   Produkter som inte uppfyller ställda krav. 
Q8  Restprodukter från industriprocesser (t ex slagg, 

destillationsåterstoder) 
Q16 Samtliga material, ämnen eller produkter som inte omfattas av någon 

av ovanstående kategorier.  

Exempel på avfall som hör till de olika avfallskategorierna enligt bilaga 1 redovisas 
nedan. Avfall markerade med asterisk (*) avser farligt avfall. 

 10   Avfall från termiska processer 
10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som 

anges i 10 01 04) 
   10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä 
   10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning 

 
16 Avfall som inte anges på annat plats i förteckningen 
  16 01 03 Uttjänta däck 
 
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade  

områden) 
  17 01 01 Betong 
  17 02 02 Glas 
  17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 
  17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03* 
  
18 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa 

avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten 
för industriändamål.  
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen 
19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 

11*. 
 
 
Kommentar 
Avfallsförordningen behandlar avfall och dess hantering. För vissa avfallsslag (t ex 
farligt avfall) finns ytterligare bestämmelser i andras förordningar. I bilaga 1 till 
avfallsförordningen anges avfallskategorier och tillhörande avfallsslag. I princip alla 
materialslag omfattas av de avfallsslag som förtecknas i förordningen.  

Av kategorierna framgår att uttjänta produkter eller produkter som inte uppfyller ställda 
krav är att betrakta som avfall. Då torde motsatsen också gälla att produkter som 
uppfyller ställda krav inte är avfall.  
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Gränsdragningen mellan vad som är avfall eller inte är dock inte specificerad. På detta 
funderar TAC-kommitteen, TAC (2002), och besked kommer troligen att dröja enligt 
Andersson (2002). I Renhållningsverksföreningens, RVF:s rapport 
"Bedömningsgrunder för förorenade massor", RVF-Utveckling (2002), föreslås när s.k. 
förorenade massor ska anses utgöra farligt avfall. 

För Banverket och Vägverket torde det centrala vara huruvida ett materialval ger 
upphov till en acceptabel eller oacceptabel påverkan på människors hälsa och miljön. 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Förordningen gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS (1998f) enligt 9 
kapitlet i miljöbalken och beskriver de verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Enligt 5 § i förordningen är det bland annat 
förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken släppa ut eller lägga upp fast avfall eller 
andra fasta ämnen om åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till förordningen.  

Vid varje slag av miljöfarlig verksamhet där tillstånds- eller anmälningsplikt gäller 
enligt en förteckning i förordningen skall tillstånd sökas eller anmälan göras. För 
prövningsnivå A gäller att tillstånd skall sökas hos miljödomstol, för B hos 
Länsstyrelsen och C hos den kommunala nämnden. Följande SNI-koder kan hämtas 
från bilaga till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS (1998f) 
tillämpliga vid t ex uppläggning av: 

- inert avfall för anläggningsändamål, 
- muddringsmassor eller 
- inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet,  
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte är endast ringa.  (SNI kod 90.007-1 och prövningsnivå B) 
 
I Naturvårdsverkets läsanvisningar som finns på Naturvårdsverkets hemsida 
www.naturvardsverket.se, Naturvårdsverket (2002) till förordningens bilaga står bland 
annat följande med avseende på vad koden omfattar: 
- användning av lämpligt inert avfall vid anläggningsarbeten t ex i bullervall, i 

vägbank för markutfyllnad eller vid efterbehandling av grustäkter. Även tillfällig 
uppläggning i avvaktan på sådan användning omfattas. 

eller uppläggning av 

- inert avfall för anläggningsändamål, 
- muddringsmassor eller 
- inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet,  
på ett sätt som kan  förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken är ringa. (SNI kod 90.007-2 och prövningsnivå C) 
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Kommentar 
Förordningen SFS (1998f) gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 
miljöbalken kapitel 9. I förordningens bilaga avseende verksamheter finns INTE väg- 
eller järnvägsbyggande redovisade som separat verksamhet. Däremot anges att tillstånd 
eller anmälan erfordras beroende på ”graden” av föroreningsrisk (se ovan) för viss 
uppläggning för anläggningsändamål. De nivåerna som avgör huruvida det blir ett 
ärende eller ej är  
 
- ringa föroreningsrisk eller   
- inte ringa föroreningsrisk.  
 
I Naturvårdsverkets Allmänna råd, Naturvårdsverket (2000) till förordningen, SFS 
(1998f) anges te x att uppläggning av ren jord eller sten utan risk för negativ 
miljöpåverkan inte kräver tillstånd eller anmälan.  

  

Förordningen om deponering av avfall  

Förordningen om deponering av avfall, SFS (2001b) syftar till att förebygga och minska 
de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön 
under en deponis hela livscykel. Deponier delas in i tre klasser, deponi för farligt avfall, 
icke- farligt avfall och inert avfall.  

En deponi skall vara lokaliserad så att den inte utgör någon allvarlig risk för miljön. Allt 
lakvatten efter driftsfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftsfasen skall uppfylla 
krav på transporttid för respektive deponiklass. För inert avfall gäller att transporttiden  
genom barriären skall vara minst 1 år. 

Kommentar 
Idag pågår arbete, hos olika aktörer, med syfte att definiera gränser mellan olika 
avfallsklasser. Till exempel arbetar en så kallad TAC - kommitté (Proposal for 
leaching-based values for inert waste landfills), TAC (2002), med att ta fram 
lakningsbaserade gränsvärden för inert avfall. I  Sverige har på likartat sätt 
Renhållningsverksföreningen redovisat en rapport som ger ett förslag på 
bedömningsgrunder för förorenade massor, RFV Utveckling (2002).  
 
Materialbehov uppstår i en rad olika situationer i byggprocessen, t ex i samband med 
nybyggnad, ombyggnad, drift- och underhåll mm. I varje situation aktualiseras många 
olika frågeställningar som t ex materialbehov, materialegenskaper, omgivnings-
förutsättningar m fl.  
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Lagstiftningen avser inte och kan inte förväntas att i detalj reglera varje situation. Därav 
följer att de olika begrepp som nyttjats som olägenhet för människors hälsa, obetydlig 
miljöpåverkan, ringa föroreningsrisk etc. många gånger är övergripande. Av 
miljöbalkens 9 kap 1§ framgår bl a att med miljöfarlig verksamhet avses användning av 
mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa och miljön. 

Genom att tillämpa terminologin från Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, SFS (1998f), kan föroreningsrisken bestämmas i samband med ett 
materialval. Detta görs oaktat materialets ursprung, då förordningen omfattar fast avfall 
eller andra fasta ämnen. Då får vi A- veta mer om föroreningsrisken och B- veta om det 
föreligger tillstånds- eller anmälningsplikt.  

Syftet med Förordningen om deponering av avfall SFS (2001b) är att förebygga och 
minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på 
miljön. Tillämpar vi den får vi veta, i händelse av att något skall deponeras, A- vilket 
avfall vi har och B- till vilken typ av deponi vi skall föra avfallet.  

Med ett materialval (map teknik och miljö) som utgångspunkt kan vi sedan göra en 
schematisk jämförelse mellan begreppen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd respektive de olika deponiklasserna, se Figur 5. Av den framgår teoretiskt 
att ett avfall eller materialval å ena sidan kan hänföras till en deponi för icke farligt 
avfall men samtidigt vara förknippat med ringa föroreningsrisk. 

 

 

Figur 5: Schematisk jämförelse mellan deponering av avfall och begrepp i miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
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Det finns många olika situationer som uppstår i byggprocessens olika skeden kopplat 
till materialanvändning. Verksamhetsutövande ger i sig upphov till olika juridiska 
situationer som får bedömas från fall till fall. I vissa fall hänförs de till miljöfarlig 
verksamhet och skall prövas, i andra fall hanteras frågeställningen inom ramen för en 
miljökonsekvensbeskrivning, etc. Ur ett juridiskt perspektiv är detta intressant. 
Begreppen ”inte ringa föroreningsrisk”, ”ringa föroreningsrisk” och ”utan risk för 
negativ miljöpåverkan” utgör central nomenklatur i miljöbalken och tillhörande 
förordningar. Det finns därmed nytta med att dessa begrepp ansluter till projektet. 
Frågan är, återigen, vad avses med dessa begrepp och vilka är gränsdragningarna. 
Används begreppen skall man också kunna visa när det är ringa föroreningsrisk etc. 

Är det relevant att utifrån ett materialval diskutera vilken avfallskategori eller typ av 
deponi där ett avfall skall deponeras ?  Det centrala torde, återigen, vara för 
verksamhetsutövaren och den enskilda att graden av påverkan på människors hälsa och 
miljön till följd av ett materialval är acceptabel och inte materialets ursprung. Med detta 
resonemang som bas skulle i så fall avfallslagstiftningen INTE påverka utformningen av 
projektet MGB, däremot kan den till delar komma till nytta för projektet. De gräns- eller 
riktvärden som tas fram kan möjligen utgöra en del i ett inledande steg i en 
bedömningsmodell. Det är knappast aktuellt att nyttja farligt avfall i en väg- eller 
bankonstruktion. Samtidigt kan de tillhörande bedömningsmetoderna också utgöra 
underlagsdata till projektet MGB. Detta trots att metoderna i flera avseenden inte är 
anpassade för de aspekter som aktualiseras i ett väg- eller järnvägsbygge. 

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer  

Kemisk produkt definieras enligt miljöbalken 14 kapitlet 2§ som ett kemiskt ämne och 
beredningar av kemiska ämnen. I förordningen om kemiska produkter och biotekniska 
organismer, SFS (1998e), finns beskrivet att vissa kemiska produkter och biotekniska 
organismer skall registreras i ett produktregister. Med stöd av förordningen har 
Kemikalieinspektion, i KEMI (2002), bland annat föreskrivit om skyldighet att lämna 
varuinformationsblad till yrkesmässig användare.  

Kommentar 
Förordningen kan påverka utformningen av modellen i projekt MGB där kemiska 
produkter och biotekniska organismer innefattas. Den skulle t ex kunna användas som 
RVF föreslår i Bedömningsgrunder för förorenade massor, RFV Utveckling (2002). 
Den av Miljögranskningsgruppen i Hallandsås framtagna bedömningsmodellen MGG 
(1998) tar sitt ursprung i denna lagstiftning och tillhörande förordningar. Banverket har 
också infört riktlinjer för val av kemiska produkter, Banverket (1999).  

4.2.4. Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen SFS (1987) som ofta förkortas PBL beskriver bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar bl a till att 
främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för 
kommande generationer.  
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Av 2§ i PBL framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 
av mark- och vatten. Kommunerna skall ha en översiktplan för hela kommunen och där 
så erfordras en detaljplan. För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av 
detaljplan får områdesbestämmelser tillämpas om så erfordras. 

För byggande och rivning av byggnader samt schaktning, fyllning, trädfällning och 
skogsplantering fordras tillstånd i form av bygglov, rivningslov respektive marklov i 
den omfattning som beskrivs i lagen. Notera att planläggning, förutom att den skall 
främja bl a goda miljöförhållanden i övrigt, inte får medverka till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet i miljöbalken överträds.  

Kommentar 
I PBL 5 kapitel 18§ anges att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas, om 
detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser. MKB ska möjliggöra en samlad bedömning.  
 
PBL bedöms inte påverka utformning av modellen. Däremot kan modellen användas i 
syfte att följa PBL.  

4.2.5. Direktivet om vatten 

Ett nytt samlande EG-direktiv för vatten antogs i december 2000, EG (2000). Tills nu 
har det funnits ett flertal EG-direktiv som rör vattenskyddet ur olika aspekter. I Sverige 
har arbetet påbörjats med att överföra bestämmelserna till svensk lag. 
Miljöbalkskommittén har fått i uppdrag att till 30 november 2002 se över svensk 
lagstiftning jämfört med främst direktivets bestämmelser om miljömål, åtgärdsprogram 
och utsläpp till vatten.  

Enligt Naturvårdsverket (2002) kommer ramdirektivet att innebära förändringar jämfört 
med hur man i Sverige tidigare arbetat med vattenfrågorna. Den viktigaste förändringen 
är att arbetet nu ska läggas upp efter avrinningsområden, naturens egna gränser för 
vattnets flöde. För Sveriges del innebär det en tvingande helhetssyn på både skydd och 
nyttjande av våra vattenresurser och att vår organisation för vattenplanering måste ses 
över. Enligt Naturvårdsverket (2002) återstår fortfarande mycket arbete innan en 
definitiv modell för Sveriges arbete enligt ramdirektivets intentioner och föreskrifter 
har klarnat  

Kommentar 
Med ledning av den kunskap som finns om direktivet idag kommer den framgent 
troligen att påverka en bedömningsmodell typ den projektet MGB representerar. Detta 
då omgivningen, med betoning på yt- och grundvatten, kommer att få ett nytt fokus 
framgent. T ex med avseende på att man i ett avrinningsområde kommer att söka 
sammanväga flera eller alla källor som kan påverka människors hälsa eller miljön. Idag 
bedöms dock påverkan på utformning av modellen och materialval som begränsad. 
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4.2.6. Väglagen 

Väglagen, SFS (1971) gäller allmän väg. Av den framgår att byggande av väg omfattar 
anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg. Den 
som planerar att utföra en väg skall utföra en förstudie. Visar förstudien att alternativa 
sträckningar skall bedömas skall en vägutredning genomföras. Vägutredningen skall 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. För byggande av väg skall sedan en 
arbetsplan upprättas. Den skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt urval av 
paragrafer i miljöbalkens 6 kap. I vissa fall får förfarandet med en arbetsplan förenklas.  

Kommentar 
Miljökonsekvensbeskrivningar för väg är alltså reglerat i väglagen och är kopplat till 6 
kap. i miljöbalken. Inom ramen för ett vägprojektet kan finnas underordnade projekt 
som kräver särskilda utredningar eller miljökonsekvensbeskrivningar. Jämför till 
exempel ett brobygge, (11 kap. miljöbalken Vattenverksamhet), och användning av 
inert avfall (9 kap. miljöbalken, SFS (1998h), Miljöfarlig verksamhet). I Vägverkets 
handbok för miljökonsekvensbeskrivningar, Vägverket (1995), framgår bland annat att 
hänsyn ska tas till de effekter som vägkroppen ger på omgivningen. Det framgår även 
att hushållning med naturresurser ska främjas och att man ska sträva efter massbalans 
inom projektet.  
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5. AVGRÄNSNING 

Det är en mångfald av olika frågeställningar som aktualiseras vid en miljöbedömning, 
såväl avseende bedömningsgrunder men också av rationell och som av emotionell 
karaktär. I projektet gjordes en inledande avgränsning, med vunna erfarenheter är det 
önskvärt att precisera projektets avgränsning inför nästa etapp ”Teori”. Genom att ställa 
frågor kopplat till den verksamhet där modellen skall nyttjas förs en diskussion nedan 
som underlag för ett förslag på avgränsning. Den preciserade avgränsningen som 
presenteras här har också förankrats med projektets styrgrupp. 

5.1. Vilka frågeställningar ska besvaras? 
För att bygga, driva och underhålla anläggningar som vägar, järnvägar, broar och 
tunnlar används olika material i form av produkter och kemikalier. Dessa material som 
baseras på råvaror kan orsaka miljöpåverkan både lokalt och globalt. Användningen av 
material i väg- och järnvägsbyggande spänner över många kompetensområden. Vid en 
miljöbedömning är det många frågeställningar som aktualiseras. Av Figur 6 framgår att 
det bland annat är frågor rörande: 
• Påverkan på mark, vatten och luft, människors hälsa och miljö 
• Naturresurshushållning och energifrågor 
• Dimensionering och utförande, drift- och underhållsaspekter 
• Miljötekniska egenskaper och geotekniska egenskaper hos materialet  
• Samhällsnytta, livscykelanalyser, juridik 
• Ekonomi, kvalitet och funktion 
• Etc 
 
som sammanvägs vid ett materialval.  
 

 
Figur 6: Frågeställningar som aktualiseras i samband med materialval, Källa: 
Svedberg et al (2002). 
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Med hänvisning till projektets syfte kan därvid projektet förväntas innefatta frågor 
rörande: 
 
• Miljötekniska egenskaper  
  Beskriver ett materials miljötekniska egenskaper som t ex sammansättning och  
  förutsättningar för att ämnen frigörs på olika sätt, dvs emissioner. 
• Funktion, Miljö 
  Beskriver funktionen hos ett materialval i en lösning som underlag  
  för bedömning av påverkan på omgivningen. 
• Effekt på mark, vatten och luft  

 Den effekt som lösningen förväntas ge, mätt t ex som  mängd och halt av 
ämnen som frigörs och transporteras. 

• Konsekvens för hälsa och miljö 
  Konsekvensen av en påverkan, mätt som t ex obetydlig påverkan, ringa eller  
  inte ringa föroreningsrisk med avseende på hälsa och miljö.   
 
Projektets styrgrupp har tidigare också föreslagit att bedömningen skall utföras med 
fokus mot miljötekniska aspekter och att geotekniska aspekter därmed ska behandlas 
översiktligt. Den bedömningsmodell som tas fram kan tjäna som underlag för att ta fram 
rikt- eller gränsvärden. 

5.2. Vilken användning? 

Ett kompletterande sätt att avgränsa projektet kan vara att relatera den till olika 
materialslag. Då torde vara av vikt att verktyget kan hantera de voluminöst största och 
mest frekvent använda materialen inom väg- och anläggningssektorn, men också de 
material som kan förväntas ge upphov till störts miljöpåverkan. De vanligast 
förekommande kan primärt antas vara material med geologiskt ursprung, dvs jord och 
berg men också andra granulära material som slaggrus, krossad betong och hyttsten m 
fl. I projektet har dock styrgruppen uttryckt önskemål om att göra bedömningsverktyget 
materialoberoende.  

Då skulle t ex en avgränsning kopplas till de olika funktioner och tillhörande 
applikationer som ingår i en ban- eller vägkropp vara aktuell. Vägverket och Banverket 
har separat utvecklat egen terminologi för delar i en väg- eller bankonstruktion. Detta är 
kopplat till den eftersträvade tekniska funktionen hos respektive applikation varför 
likheter finns. En vägkropp består av överbyggnad och underbyggnad, Vägverket 
(2002). Bankroppen består av spåröverbyggnad, överbyggnad  underbyggnad, 
Banverket (2002). Undergrund är del av mark till vilken last överförs från en 
grundkonstruktion, väg- eller bankropp. I vissa fall förstärks undergrunden genom t ex 
stabilisering eller utskiftning.  
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Avgränsningen föreslås göras till  konstruktionsdelarna överbyggnad, underbyggnad 
och undergrund, se Tabell 12. Projekt MGB föreslås vidare avgränsas till följande 
geokonstruktioner i en:  

• Överbyggnad: Alla delar, dock exklusive slitlager i en vägkonstruktion. 
• Underbyggnad och undergrund: Omfattar utskiftning, lättfyllning och 

stabilisering av jord i underbyggnaden. Med stabilisering avses in-situ 
inblandning av bindemedel för att förändra en jords egenskaper såväl massivt 
som i kolumner. Därmed exkluderas geokonstruktioner som pålning, 
spontning, vertikaldränering mm. 

Tabell 12: Väg- och bankonstruktion, delar som omfattas av projektet MGB i fet och 
kursiv stil. 
Banverket 
Term. 

 
Lager 

Vägverket 
Term. 

 
Lager 

Bankropp    
Spåröverbyggnad Spåranläggning Överbyggnad Slitlager 
Överbyggnad Ballastlager  Bärlager 

Bundet /obundet 
 Underballastlager  Förstärkningslager 
 Underballastlager  Skyddslager 
Underbyggnad Bankfyllning  Underbyggnad 
 Förstärkt bankfyllning Undergrund  
Undergrund Jord eller berg   
 Förstärkt jord eller berg   

En grafisk presentation av samma avgränsning redovisas i Figur 7. 

 

Figur 7 (koncept): Delar i en väg- eller bankonstruktion som omfattas av projektet 
MGB. 
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5.3. Tidsaspekter? 

Ett materialval ger upphov till påverkan i flera skeden. Från det att de tillverkas, 
appliceras, används i applikationen och efter dess användning påverkas omgivningen på 
olika sätt. I samband med tillverkningen uppstår t ex damm och buller. Vid utförandet 
av geokonstruktionen kan materialet damma, fräta eller på andra sätt påverka 
omgivningen. Efter användningen kan ämnen fortsätta att frigöras och ge upphov till 
påverkan. 

Arbetsmiljöfrågor torde utgöra självklar del i de indata leverantörerna av material ger 
till byggprocessen. Ska modellen behandla arbetsmiljö? Detta hanteras idag separat 
inom Vägverkets respektive Banverkets egna processer, t ex i samband med 
upphandling, Vägverket (2001a). Möjligen kan modellen tidigt i bedömningsprocessen,   
t ex i ett första filter, säkerställa att arbetsmiljöaspekter har beaktats före en bedömning 
genomförs. 

Miljöpåverkan till följd av ett materialval kan bestå också under tiden efter användning. 
Inte minst beroende av materialtyp och aktuell omgivning. Den faktor man normalt 
förknippar med miljöpåverkan, utlakning är ett sätt att beskriva en halt/mängd ämnen 
som kan transporteras över tiden. Potentialen för urlakning från ett material är normalt 
större initialt. Detta beror bl a av att majoriteten av tillgängliga ämnen normalt sitter på 
partiklarnas ytskikt som först exponeras för perkolerande vatten. Av detta följer att 
påverkan kan förväntas variera beroende på utformningen av geokonstruktionen och på 
omgivningen. Ett sätt att behandla tidsaspekten kan därför vara att bestämma den tid 
under vilken ämnen frigörs i nämnvärd omfattning från ett material. Till 
frågeställningen hör då också vilken typ av material som är aktuellt och de enskilda 
ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper.  

En bedömning kan med ovanstående resonemang delas in i tre delar, tiden före, under 
och efter användning. Avgränsningen i tid föreslås, efter dialog med projektgruppen, 
göras till tiden för användning. Tidsramen föreslås relateras till den tekniska 
livslängden som tillämpas för ban- och vägkonstruktioner eller till ett minsta värde som 
relateras till intensiteten för hur ämnen frigörs eller hur lång tid som erfordras för att 
transportbilden ska nå stabila förhållanden, så kallat "steady state". 

5.3.1. När ska verktyget användas ? 

Verktyget föreslås utformas så att det kan användas i hela byggprocessen, d.v.s. såväl i 
planerings- som bygg- och drift- och underhållskedet samt återbruksskedet, se figur . 
Detta kan t ex åstadkommas genom att presentera verktyget som en teknisk handbok 
eller en metodbeskrivning. 
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Figur 8: Schematisk bild av byggprocessen, Källa: Scandiaconsult (2002). 

Samtidigt är den information som finns tillgänglig som underlag för bedömningar 
normalt varierande i byggprocessens olika skeden. Planering av ett ban- eller vägobjekt 
fram till att det byggs delas normalt in i olika faser som förstudie, väg- eller 
järnvägsutredning, järnvägs- eller arbetsplan och bygghandling. Informationen som 
inhämtas i dessa olika skeden varierar från objekt till objekt och beror av fler faktorer 
knutna till det enskilda objektet såväl som tekniska och politiska. En del objekt är små 
och belägna i glesbebyggda områden andra är stora och passerar tätorter eller kanske 
kulturhistorisk mark, etc.  

I projektet MGB är målsättningen att verktyget ska kunna nyttjas tidigt i byggprocessen. 
I fasen arbetsplan är informationsmängden normalt betydligt större än i de två 
föregående samtidigt som järnvägs- eller arbetsplanefasen genomförs relativt långt före 
ett bygge påbörjas.  

Syftet med en järnvägs eller arbetsplan är att identifiera en lämplig sträckning inom en 
tidigare föreslagen korridor. Vidare ska arbetsplanen innefatta en redovisning av 
genomförda samråd och en miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas av 
Länsstyrelsen. Dessutom beskriver Vägverket (1995) i sin handbok för 
miljökonsekvensbeskrivning av vägar att de förändringar som respektive 
utbyggnadsalternativ ger upphov till med hänvisning till människors hälsa och miljö. 
Även de effekter som uppstår till följd av byggandet, vägkroppen mm ska uppskattas 
och jämföras med det sk nollalternativet. Med bakgrund av att det finns mer 
information, det är normalt en längre tid kvar till byggandet och att materialvalet utgör 
en del av många frågeställningar som ska beaktas i en MKB föreslås den fasen, dvs 
planfasen, utgöra utgångspunkt. 
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5.4. Vem ska använda verktyget ? 

Beroende på hur modellen slutligen utformas kommer vissa kunskapskrav att ställas på 
den som avser nyttja verktyget. En ansats kan vara att material med obetydlig 
miljöpåverkan skall kunna bedömas av verksamma. Men material förknippade med 
föroreningsrisk skall erfordra sakkunnighet i aktuella aspekter för en samlad 
bedömning. En annan, kanske mer perifer ansats är att användaren skall ha 
dokumenterad kunskap inom ämnesområdet, jämför konstruktion av broar. I den senare 
ansatsen blir det sannolikt svårt att i mindre projekt motivera en miljöbedömning av 
materialen. På motsvarande sätt gör den första ansatsen att det kan ”slinka” igenom 
material som inte är lämpliga med hänvisning till den kunskap som finns hos nyttjaren. 
Denna problematik beskriver ju å sin sida en situation som bör kunna hanteras av 
projektets modell. Det vore därför önskvärt att de material som är direkt lämpliga eller 
för den delen direkt olämpliga snabbt kan utsorteras utan behov av sakkunskap. Emedan 
material eller lösningar förknippade med större emissioner ska erfordra sakkunnighet. 

5.5. Nomenklatur och indelning baserad på miljöteknisk funktion? 

Nomenklatur och indelning är idag uppbyggd efter teknisk funktion. Framgent torde det 
kunna finnas en poäng att göra motsvarande fast med avseende på miljömässig 
funktion. Då skulle omgivningen tydligare kunna relateras till konstruktionen, jämför 
till exempel en väg- eller bankropp över en vattentäkt, se Figur 9, med en konstruktion 
på lera. 

 

Figur 9: Exempel på typområde för grundvatten, Källa: Naturvårdsverket (1999b). 

I Naturvårdsverket (1999a), introduceras t ex begreppen känslig markanvändning KM 
och mindre känslig markanvändning, MKM. Med utgångspunkt från förutsättningar för 
ämnestransport skulle man här kunna använda begreppen som t ex små, måttliga till 
stora och mycket stora, eller gröna, gula eller röda material och lösningar. 
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6. FORTSATTA ARBETEN 

Etappen inventering har i korthet beskrivit modeller i andra länder och näraliggande 
modeller i Sverige, definierat en rad begrepp, identifierat olika mål och styrmedel samt 
preciserat projektets avgränsning. I den nästa etappen i projektet, benämnd Teori, ska 
ett angreppssätt föreslås. De fortsatta arbetena föreslås där inriktas mot att: 

 Beskriva dagens kunskap avseende underlagsdata inom de många aspekter som 
påvisas. 

 Baserat på vunna erfarenheter är det sedan aktuellt att föreslå ett angreppssätt  
 Det föreslagna angreppssätt diskuteras och förankras med projektets styr- och 

referensgruppen före det avrapporteras.  
 Näraliggande projekt bedrivs på flera håll, såväl i Sverige som utomlands. Det är  

viktigt att också ta hänsyn till projekt här som kan påverka utformningen av 
modellen. 

 
En jämförelse mellan ett naturvetenskapligt betraktelsesätt kontra ett ingenjörsmässigt 
kan vara ett sätt att diskutera hur påverkan, effekter och tillhörande konsekvenser skall 
behandlas. Här finns tydliga skillnader i uppfattning hur den framkomliga vägen skall 
vara hos olika aktörer för att avgöra vad som ska betraktas som acceptabelt eller inte 
med avseende på hälsa och miljö.  
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