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II 

SAMMANFATTNING 

Inledning  

Denna rapport ”Teori” utgör en del i ett projekt med namnet ”Modell för miljöteknisk 
bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. Projekt MGB syftar 
till att ta fram en enhetlig modell för användning i samband med mark- och 
anläggningsarbeten. Målsättningen med projektet är att utveckla en modell för 
implementering och användning av Banverket och Vägverket så att material och/eller 
tillämpningar som inte är acceptabla kan identifieras enkelt.  

Syfte med föreliggande rapport är att sammanfatta dagens kunskap och diskutera 
angreppssätt för utformning av en miljögeoteknisk modell för ban- och 
järnvägsbyggnadsmaterial och föreslå bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder med 
projektets definition beskriver underlag för att ta ställning till om en påverkan, effekt 
eller konsekvens av ett materialval är acceptabelt eller ej. 

Denna rapporten rekapitulerar först nuläget i projekt MGB. Därefter görs en 
sammanfattning av dagens kunskap avseende omgivnings- och användningsaspekter 
samt bedömningsgrunder. Sedan diskuteras angreppssätt utifrån miljöbalkens 
hänsynsregler och teori för modell. Diskussionen kring angreppssätt förs primärt med 
utgångspunkt från hur en verksamhetsutövare (som Vägverket och Banverket) kan ta 
ställning till de underlagsdata som inhämtats för bedömning, dvs det kan påvisas att ett 
materialval är acceptabelt eller ej. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten. 

Rekapitulering 

Projektets omfattning 

Med hänvisning till projektets syfte förväntas modellen behandla miljömässigt 
bedömningsunderlag hos en ban- eller vägkonstruktion rörande dess miljötekniska 
egenskaper, påverkan, effekt på mark, vatten och luft samt konsekvens för människors 
hälsa och miljö.  

Omgivnings- respektive användningsaspekter och samlad bedömning 
Materialvalet i en ban- eller vägkonstruktion kan förväntas ge upphov till någon form 
av effekt på omgivningen. Ett exempel på en geoteknisk effekt är sättningar i 
underliggande jordlager till följd av en tillkommande last på en geokonstruktion. På 
likartat sätt kan ämnen som frigörs från ett material i en geokonstruktion (Användning) 
ge upphov till en miljöteknisk effekt på angränsande mark (Omgivning) till exempel 
genom förändrade halter av vissa ämnen. I Figur 1 redovisas skillnaden mellan 
Omgivning och Användning enligt projekt MGBs definition. 
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Figur 1: Omgivning respektive Användning(ban- eller vägkonstruktion) 

I projekt MGB, se Svedberg et al (2002a), har en rad olika aspekter, som aktualiseras 
vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion, grupperats i Omgivnings- 
respektive Användningsaspekter. Varje aspekt beskrivs av olika parametrar. Parametrar 
kan vara av olika karaktär till exempel bestå av siffermässiga uttryck som hydraulisk 
konduktivitet eller utgöras av begrepp som industriområde eller geokonstruktion. Dessa 
underlagsdata (aspekter och parametrar) inhämtas som underlag för en bedömning. Det 
slutliga ställningstagandet ska sedan baseras på någon form av bedömningsgrund.  

Omgivningsaspekter: dagens kunskap 
För att ämnen överhuvudtaget ska kunna transporteras i någon nämnvärd omfattning i 
den mättade zonen ska:  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

det finnas en källa (koncentration/halt) 

det finnas vatten som kan lösa och transportera ämnet 

marken kunna transportera vatten i nämnvärd omfattning 

Förutsättningarna för att bedöma hydrogeologiska förhållanden i den mättade zonen 
(under grundvattenytan) är goda, å andra sidan är osäkerheterna större i den omättade 
zonen. Förutsättningarna mellan olika geologiska miljöer kan variera kraftigt, till 
exempel kan den hydrauliska konduktiviteten variera med en faktor på upp till 2 
miljoner mellan gånger olika hydrogeologiska typmiljöer se till exempel Vägverket 
(1998). I tätare jordar förväntas ämnestransporten att ske i mycket liten omfattning i 
relation till mer genomsläppliga jordarter. Retardationsmekanismer till följd av 
markkemiska förutsättningar kan bedömas baserat på till exempel innehåll och halt av 
lermineral och organiskt material. Det kan dock vara svåra att finna erforderligt 
underlag för detta i arbetsplan- eller järnvägsplanskedet.  
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De många olika potentiella exponeringsvägar och de olika recipienter som kan 
aktualiseras kan bedömas för dagens markanvändning men är svårare att göra för 
framtidens markanvändning. För att bedöma konsekvenser för människors hälsa finns 
det betydligt mer underlag med avseende på humantoxikologi jämfört med det som 
finns framtaget avseende ekotoxikologi, det vill säga miljön, Adrup (2002).  

Underlag att beskriva tillståndet hos undergrunden map på markkemiska parametrar 
finns inte att hämta i nuvarande planprocess. Det finns kunskap att beskriva recipienter 
men att ta ställning till vilken recipient som är begränsande faktor i olika ban- eller 
vägsträckningar kräver ett merarbete. 

Användningsaspekter, dagens kunskap 

Kunskapen är god avseende materialtekniska parametrar. Erfarenheten av att kombinera 
dessa aspekter med kunskap om miljöteknik är dock begränsad.  

Kunskapen om att ställa miljötekniska undersökningar på ett material i laboratorium i 
relation till vad som sker i fält är i allmänhet liten med hänvisning till begränsad 
uppföljning i genomförda projekt. Det finns idag många standardiserade metoder för att 
på laboratorium bestämma materials urlakningsegenskaper. De laktester som utförs på 
laboratorium baseras dock i regel på förhållanden i en mättad zon, där kontrollerade 
mängder vatten tillåts passera ett kornigt material, till skillnad från de omättade 
förhållanden som ofta råder i en ban- eller vägkonstruktion.  

Utformningen av en ban- eller vägkonstruktionen påverkar starkt den mängd vatten som 
kan perkolera genom konstruktionen, passera materialet och ge upphov till lakning av 
ämnen. För att uppnå en viss mängd perkolerande vatten kan 10 till 100 tals år skilja 
mellan en "öppen" och en "tät" konstruktion. 

Kunskapen om metaller är större än den för organiska ämnen. Vägverket och Banverket 
använder primärt stora volymer material med ytterst litet innehåll av organiska ämnen 
(krossat berg och grus). Kunskapen om enskilda ämnen är större än de många olika 
omvandlingsformer som oxider, hydroxider etc som är vanliga i jord. Inte heller är 
kunskapen särskilt stor om de samverkansfaktorer som finns mellan olika ämnen, se till 
exempel RVF Utveckling (2002), Naturvårdsverket (1999a) eller KEMI (1999).  

Bedömningsgrunder, dagens kunskap 

För att göra en samlad bedömning av det faktaunderlag som beskrivs av omgivnings- 
respektive användningsaspekter finns idag ingen enhetlig modell med allmän acceptans 
i Sverige. Antingen sker ingen bedömning alls eller så används olika system med olika 
bedömningsgrunder, Svedberg et al (2002a).  
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Projekt MGB behandlar inte nyttjande av naturresurser eller kretsloppsfrågor (LCA-
analyser), dessa ska möjligen behandlas enligt de metodbeskrivningar som finns hos 
Vägverket eller är under utarbetande hos Banverket, Kotake (2002). Förenklat kan 
sägas att det finns två typer av bedömningsgrunder:  

• Absoluta bedömningsgrunder där till exempel vissa halter eller mängder 
av ämnen ska innehållas. 

• Relativa bedömningsgrunder där man tar ställning till graden av en 
avvikelse.  

Exempel på absoluta bedömningsgrunder är Rikt- och gränsvärden, Normer för miljö- 
och hälsokvalitet och exempel på relativa bedömningsgrunder är Tillstånd, 
jämförvärden, BAT (Best Available Technology).  

För enbart att nyttja tillstånd och jämförvärden som bedömningsgrund behöver 
kunskapsbildningen utökas. Vilket innebär mer provtagning och att fler analyser 
kommer att erfordras. Används normer för hälsa och miljö, som till exempel 
dricksvatten- eller ytvattenkriterier kommer i många fall acceptabla halter hos väg- och 
järnvägsbyggnadsmaterial att upplevas som höga. Detta aktualiserar ytterligare 
bedömningsgrunder för ett ställningstagande, analogt med de generella krav som ställs i 
Vägverket (2001a) där man även har att värdera möjligheter till återbruk, kvarlämning 
eller en framtida deponering. 

Angreppssätt 

Med projekt MGB ska en bedömning göras med för att identifiera material som är 
acceptabla att nyttja med avseende på människors hälsa och miljö. Kärnan i innehållet i 
projekt MGB återfinns i miljöbalkens 2 kap 3§, SFS (1998a), som i sin helhet är 
formulerad:  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik”.  

Det föreligger alltså två mål att uppfylla, där det första är målet om att människor och 
miljö inte skall ta skada och det andra är målet om att bästa möjliga teknik skall väljas.  

Förslag till angreppssätt 

Den slutliga bedömningsmodell för Vägverket och Banverket föreslås ta sin primära 
utgångspunkt i en bedömning av ett tillstånd följt av normer för miljö- och hälsa. 
Dessutom bör kriterier avseende återbruk, kvarlämning och deponering implementeras i 
den kravspecifikation som föreslås. 
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Med detta som bas kommer olika typfall som till exempel typomgivningar och 
typanvändningar att kunna identifieras. Dessa kommer att underlätta bedömningen av 
material underhand erfarenheten ökar. De olika omgivningarna och användningarna 
kommer att vara relaterade till specifika värden. Vi föreslår att dessa värden 
representeras av en gräns som ansluter till miljölagstiftningen till exempel av begreppet 
"ringa föroreningsrisk" och / eller "utan risk för negativ miljöpåverkan", SFS (1998b). I 
de fall där förutsättningarna avviker från de som beskrivs av typfall och tillhörande 
specifika värden, tillämpas projekt MGBs bedömningsmodell, se Figur 2. 

 

Figur 2: Förslag till angreppssätt för en bedömningsmodell med miljögeoteknisk 
bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. 

Genom att räkna igenom olika fall, med projekt MGB som utgångspunkt, kommer man 
att kunna arbeta fram värden relaterade till viss användning i en viss omgivning. Som 
utgångspunkt för dessa beräkningar kommer kriterier att föreslås för vad som ska 
betraktas som acceptabelt.   

Det kommer också att vara viktigt att öka kunskapsbildning, speciellt avseende 
markkemiska parametrar, i järnvägsplan- och arbetsplanskedet, då detta kommer att 
vara centralt för att kunna ta ställning, speciellt i de fall där förhållanden avviker från de 
"normala”. 
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Utformning av modell 

Modellen baseras på ett ingenjörsmässigt angreppssätt, där man i princip följer ämnen 
från dess källa i användningen och dess vidare transport i omgivningen till en recipient. 
Det beräknade resultatet jämförs sedan mot en kravspecifikation för att ta ställning till 
om en lösning (en platsspecifik kombination av användning och omgivning) med det 
valda materialet kan nyttjas. Före en bedömning av om ett material är aktuellt eller ej 
för en bedömning ska materialet passera ett "filter" Filtret ska sortera bort såväl direkt 
icke önskade som lämpliga material.  

Filter 

I ett första filter sorteras material som ej är aktuella att bedöma bort med ett antal 
frågor, som till exempel:  

 Är informationen tillräcklig för en bedömning? 
 

 Är det ett farligt avfall ? 
 Innehåller det farliga ämnen eller icke önskvärda ämnen ? 
 Specifika värden relevanta? 

 
 Fyller materialet en funktion (tekniskt eller miljömässigt)? 
 Kan materialets kvalitet garanteras? 

Karaktärisering 

Därefter sker en karaktärisering av omgivningen respektive användningen. 
Karakteriseringen av omgivningen sker med hjälp av fysikaliska parametrar såsom 
markanvändning, geologi, hydrologi, yt- och grundvattenkemi etc. Användningen 
karakteriseras i olika typer av väg- och järnvägskonstruktioner med beskrivning av 
lämpliga materialtekniska egenskaper och andra egenskaper.  

Klassificering 

På grundval av karaktäriseringen kommer klassificeringar i olika typfall och acceptabla 
lösningar att kunna göras så bedömningar underlättas framgent.  
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Samlad bedömning 

När erforderligt bedömningsunderlag görs sedan en samlad bedömning där den 
sammanställda informationen ställs mot en kravspecifikation. Kravspecifikationen 
baseras på miljö- och hälsokrav tillsammans med  bedömningsgrunder avseende 
återbruk, kvarlämning och deponering. Utifrån miljö- och hälsokrav klassificeras 
alternativen till exempel i kategorierna: 

 ”inte ringa föroreningsrisk” 

 ”ringa föroreningsrisk”   

 ”utan risk för negativ miljöpåverkan” 

Samtliga dessa är begrepp som ansluter till miljölagstiftning, SFS (1998b). De alternativ 
som klassificerats som ”utan risk för negativ miljöpåverkan” kan slutligen förordas. 
Finns det fler än ett alternativ som hamnar i denna kategori är det alternativet som fallit 
bäst ut i jämförelsen som bör väljas (bästa möjliga teknik). I det fall inget alternativ 
hamnar i denna klass måste alternativen förbättras och en ny bedömning påbörjas. En 
tänkbar form av förbättring kan vara att alternativet kompletteras med lämpliga 
skyddsåtgärder så att hela lösningen (alternativ + skyddsåtgärd) uppnår kravet ”utan 
risk för negativ miljöpåverkan”. En annan form av åtgärd kan vara att öka 
kunskapsnivån i det aktuella fallet och göra en mer objektsspecifik bedömning.  

Efter det att bedömningen med avseende på miljö- och hälsokriterier och tillstånd har 
utförts bör också ställning tas till en kravspecifikation baserad på återbruk, kvarlämning 
eller deponering. 

Fortsatta arbeten 

Projekt MGBs nästa etapp "Studie av modell" föreslås inledas med inhämtande av 
bakgrundsinformation och delas sedan in  två delar där den ena delen avser förslag på 
en kravspecifikation och tillhörande bedömningsgrunder och den andra delen studerar 
hur en bedömning utfallit i projekt med tillgång på miljöteknisk information. 
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1. INLEDNING 

Denna rapport ”Teori” utgör en etapp i projektet ”Modell för miljöteknisk bedömning 
av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. Projekt MGB syftar till att ta 
fram en enhetlig modell för användning i samband med mark- och anläggningsarbeten. 
Målsättningen med projektet är att utveckla en modell för implementering och 
användning av Banverket och Vägverket så att material och/eller tillämpningar som inte 
är acceptabla kan identifieras enkelt.  

1.1. Projekt MGB 
Projektet, fortsättningsvis förkortat MGB, genomförs vid Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad under ledning av professor Sven Knutsson. 
Civ. ing. Bo Svedberg utför arbetet som doktorand med handledning av Tekn. Dr. Josef 
Mácsik. Projektet finansieras av Vägverket och Banverket leds av en styrgrupp och följs 
en referensgrupp. Styrgruppen består av beställarrepresentanter från Vägverket och 
Banverket. Referensgruppen består av ledande sakkunniga och representanter från 
styrgruppen. Slutredovisning av projektet är planerat till år 2003. Projektet är indelat i 
etapperna Inventering, Teori och struktur på modell, Studie av modell, 
Sammanställning och slutredovisning. Tills dags datum har följande rapporter upprättats 
inom projektet:  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

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

Rapporten beskriver bedömningssystem och modeller för bedömning av 
material i mark- och anläggningsbyggande i Norge, Finland, Holland och 
Danmark samt näraliggande modeller i Sverige 

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

Rapporten behandlar definitioner, preciseras projektets avgränsning och 
studerar huruvida lagstiftning, primärt avfallslagstiftning, kan påverka 
utformningen av modellen. 

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

Rapporten behandlar förutsättningar för ämnestransport i mark i 
omgivningen på konceptuell basis och pekar ut styrande parametrar. 
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1.2. Bakgrund 

I Finland, Danmark och Holland finns sedan en kort tid tillbaka miljömässiga 
bedömningsgrunder på nationell nivå som beskriver hur material får användas i mark- 
och anläggningsbyggande. Bedömningsgrunderna omfattar primärt restprodukter och i 
vissa fall också traditionella material som krossat berg och grus.  

I Sverige finns idag inget system med bred acceptans för miljögeoteknisk bedömning av 
material. Det finns modeller för bedömning av material knutna till olika 
verksamhetsutövare som till exempel den som tillämpas av Miljögranskningsgruppen 
Hallandsås, MGG (1998) och den som föreslås av Banverket för jordmassor Banverket 
(2002). Det finns också exempel på näraliggande modeller som Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet, Förorenade områden av Naturvårdsverket (1999a) och 
Bedömningsgrunder för förorenade massor RVF Utveckling (2002) och MKB för 
slagganvändning, Ledskog et al (2001). 

1.3. Syfte 

Syfte med föreliggande rapport är att sammanfatta dagens kunskap och diskutera 
möjliga angreppssätt för utformning av en miljögeoteknisk modell för ban- och 
järnvägsbyggnadsmaterial baserat på en samlad bedömning av omgivnings- och 
användningsaspekter .  

Med angreppssätt avses den teori eller ansats som, efter dialog med Styrgrupp, 
Referensgrupp, ska studeras i påföljande etapp ”Studie av modell”.  

1.4. Målsättning 

Målsättning med denna rapport är att: 

⇒ 

⇒ 

Förorda ett eller flera angreppssätt för utformning av en miljögeoteknisk modell för 
ban- och järnvägsbyggnadsmaterial. 

Föreslå bedömningsgrunder för ställningstagande, det vill säga om ett materialval 
kan accepteras eller ej. 
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1.5. Metod /Genomförande 

I denna rapport diskuteras olika förfarandesätt att göra en samlad bedömning med 
hänvisning till projekt MGBs syfte, målsättning och dagens kunskap. Med detta som 
underlag föreslås sedan ett angreppssätt för en modell, det vill säga en teori för modell. 
Arbetet utförs som ett projektarbete och innefattar följande moment: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Introduktion/rekapitulering 

Sammanfattar kortfattat vad projektet omfattar och förklarar projektets nomenklatur 
avseende Omgivnings- och Användningsaspekter. Avslutningsvis förs en kort 
diskussion kring den miljögeotekniska modellens förväntade resultat. 

Omgivnings- respektive användningsaspekter  

Definierar olika exempel på Omgivnings- respektive Användningsaspekter och ger 
en kort sammanställning avseende dagens kunskap inom respektive aspekt. Därefter 
redovisas en rad exempel på olika parametrar. Syftet med projekt MGB har legat till 
grund för val av parametrar, det vill säga de parametrar som är viktiga för att kunna 
göra en enkel och repeterbar modell för bedömning av miljögeotekniska egenskaper 
av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. Till redovisningen av parametrar fogas en 
kommentar med avseende på dess kvalitet. 

Som exempel på kvalitet kan parametern hydraulisk konduktivitet användas. 
Parametern är relevant då den styr ämnestransport. Redan i tidiga skeden i 
byggprocessen kan den uppskattas med ledning av jordartskartor, hydrogeologiska 
typmiljöer och preciseras i samband med planskedet då närmare undersökningar 
utförts.  

Bedömningsgrunder 

Här beskrivs kort de bedömningsgrunder som finns idag för att ta ställning till de 
fakta som beskrivits av omgivnings- respektive användningsaspekter. Exempel på 
bedömningsgrunder är normer för miljö och hälsa, gränsvärden och jämförvärden. 

Angreppssätt 

Hur ska då all denna fakta sammanvägas för att uppfylla projektets syfte och 
målsättning och så att resultatet blir det förväntade? Denna del i rapporten beskriver 
olika angreppssätt för utformning av modellen med utgångspunkt från miljöbalkens 
hänsynsregler, diskuterar bedömningsgrunder och föreslår därefter ett angreppssätt.  
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

Teori för modell 

I denna del av rapporten beskrivs en metodik för närmare studier med betoning på 
de bedömningsgrunder som ska utgöra underlag för att Vägverket och Banverket 
ska kunna ta ställning.  

Fortsatta arbeten 

Kapitlet beskriver fortsatta arbeten inom etappen teori på modell. Bland annat 
beskrivs vilka typer av referensprojekt som är önskvärda och eventuella 
kompletteringar som erfordras. 

Avrapportering 

Avslutningsvis utförs avrapportering. Den sker i form av en rapport. 
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2. REKAPITULERING 

2.1. Projektets omfattning 

För att bygga, driva och underhålla anläggningar som vägar, järnvägar, broar och 
tunnlar nyttjas många material i olika applikationer. Därav följer att det också är många 
frågor som skall besvaras för att göra en miljömässig bedömning i samband med ett 
materialval. Med utgångspunkt från den första avgränsning som gjordes i projektets 
begynnelse och med vunna erfarenheter kan projekt MGB sägas omfatta miljömässigt 
bedömningsunderlag för vissa geokonstruktioner under en viss tid i byggprocessen.  

2.1.1. Miljömässigt bedömningsunderlag 

Med hänvisning till projektets syfte förväntas modellen behandla miljömässigt 
bedömningsunderlag hos en ban- eller vägkonstruktion rörande dess: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Miljötekniska egenskaper  

Beskriver till exempel materials sammansättning, emissioner / ämnen som kan 
frigörar, sorptionskapacitet m m. 

Påverkan, Miljö 

Beskriver den påverkan som ett materialval i en applikation förväntas ge på 
omgivningen för bedömning av effekt och sedan konsekvens, se Figur 3. 

Effekt på mark, vatten och luft,  

Beskriver förutsättningar för ämnestransport i omgivningen till exempel som halt 
och mängd av ett ämne. 

Människors hälsa och miljö 

Konsekvensen av en effekt, mätt som till exempel obetydlig miljöpåverkan, ringa 
eller inte ringa föroreningsrisk.  
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Figur 3: Påverkan, effekt och konsekvens, exempel med buller, Källa: Jonsson et al 
(2000). 

2.1.2. Geokonstruktioner 

Projektet MGB föreslås vidare avgränsas till följande geokonstruktioner, se även Figur 
4:   

• 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 pelare. Därmed exkluderas geokonstruktioner som pålning, spontning, 
vertikaldränering mm. 
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Figur 4: Delar i en väg- eller bankonstruktion som omfattas av projektet. 

2.1.3. Relevant tid i byggprocessen 
Ett materialval ger upphov till påverkan på miljön i flera skeden. Tiden för detta kan till 
exempel relateras till den tekniska livslängd som tillämpas för ban- och 
vägkonstruktioner, normalt mellan 20-100 år. Miljöpåverkan till följd av ett materialval 
är å andra sidan beroende materialets typ, användning och omgivningens 
förutsättningar. Potentialen för urlakning av ämnen från material är normalt större i 
inledningsvis å andra sidan tar det lång tid för lättlösliga ämnen att erhålla ett stationärt 
strömningstillstånd i en tätare undergrund. Ett sätt att behandla tidsaspekten kan vara att 
bestämma den tid under vilken ämnen frigörs i nämnvärd omfattning från ett material. I 
Holland har man till exempel accepterat en viss halthöjning under en viss period 
förutsatt att medelhalten under den ansatta livslängden är lägre än gränsvärdet enligt 
VROM (2002). Tiden blir också en viktig frågeställningen med hänvisning till framtida 
nyttjande, ska materialet återbrukas, lämnas kvar eller deponeras efter det att 
geokonstruktionen fyllt sin funktion ? 

Notera att olika material och deras ämnen har olika egenskaper varför tiden kan 
förväntas variera mellan olika ämnen som kan frigöras. 

2.1.4. Avgränsning 
I projektet ingår därmed inte att hantera frågeställningar avseende: 
 
• Dimensionering och utförande, drift- och underhållsaspekter 
• Geoteknisk funktion 
• Hållbar utveckling som till exempel naturresurshushållning och energifrågor 
• Juridiska frågeställningar, Ekonomi, Kvalitet 
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2.2. Omgivnings- respektive Användningsaspekter 
När man anlägger ban- eller vägkonstruktioner kommer de att passera genom många 
olika områden med en varierande omgivning bland annat med avseende på dess 
markanvändning och markens geologiska förutsättningar. I vissa fall kommer 
anläggningen att placeras på lera, andra gånger på morän eller berg och i de flesta fall 
på en kombination av olika material. De olika jordar som sträckningen passerar har 
olika egenskaper såväl med avseende på geotekniska som miljötekniska aspekter.  
 
Materialvalet i en ban- eller vägkonstruktion kan förväntas ge upphov till någon form 
av effekt på omgivningen. Ett exempel på en geoteknisk effekt är sättningar i 
underliggande jordlager till följd av en geokonstruktion. På likartat sätt kan ämnen som 
frigörs från ett material i en geokonstruktion (Användning) ge upphov till en 
miljöteknisk effekt på angränsande mark (Omgivning) till exempel genom förhöjda 
halter av vissa ämnen. I Figur 5 redovisas skillnaden mellan Omgivning och 
Användning enligt projekt MGBs definition. 

 

Figur 5: Omgivning respektive Användning (ban- eller vägkonstruktion) 

I projekt MGB, se Svedberg et al (2002a), har en rad olika aspekter som aktualiseras vid 
ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion grupperats i Omgivnings- respektive 
Användningsaspekter se Figur 6. Exempel på aspekter som identifierats är 
markanvändning, hydrogeologi, geoteknik och miljöteknik. Notera att det dessutom 
troligen finns ytterligare aspekter som inte identifierats och att flera av aspekterna dels 
”överlappar” varandra och dels kan nyttjas för att beskriva såväl Omgivning som 
Användning. Till exempel kan geotekniska egenskaper användas för att beskriva 
kornstorleksfördelning i Omgivningen såväl som i Användningen. 
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Figur 6: Aspekter att beakta vid en samlad bedömning. 

Med den inhämtade kunskapen inom respektive aspekt bör sedan en s.k. samlad 
bedömning kunna göras Figur 6. genom att väga kunskapen inom de olika aspekterna 
mot varandra. Ett exempel är en sammanvägning av Omgivningsaspekten hydrogeologi 
(som bland annat beskriver hur vatten kan transporteras i jord och berg) med 
Användningsaspekten miljöteknik (beskriver bland annat vilka ämnen som kan 
förväntas frigöras från ett material). Med den samlade kunskapen kan en bedömning 
sedan ske av de ämnen som frigörs från ett material och hur de transporteras i 
geokonstruktionen och vidare till omgivningen.  
 

2.3. Parametrar 

Varje Omgivnings- respektive Användningsaspekt beskrivs i sin tur av olika 
parametrar. Det finns en stor mångfald av olika parametrar, därav följer att utöver de 
som redovisas här finns troligen ytterligare parametrar som kan vara relevanta för en 
miljöbedömning. Parametrar kan vara av olika karaktär och till exempel bestå av 
siffermässiga uttryck som hydraulisk konduktivitet eller utgöras av begrepp som 
industriområde eller bebyggelse. 

Aspekten hydrogeologi beskrivs till exempel av parametrarna hydraulisk konduktivitet, 
hydraulisk gradient och aspekten miljöteknik till exempel av ett materials kemiska 
egenskaper,  fysikaliska egenskaper till exempel löslighet och dess kemiska egenskaper 
som till exempel pH och redoxpotential. Vissa parametrar kan användas för att beskriva 
flera olika egenskaper. Till exempel kan kornstorleksfördelning nyttjas för att uppskatta 
en jords hydrauliska konduktivitet och dess sorptionskapacitet.  

 



10 

2.4. Sammanställning av aspekter och parametrar 

I rapporten av Svedberg et al (2002c) behandlades parametrar i avseende på 
förutsättningar för ämnestransport i en ban- eller vägkonstruktions omgivning. Det 
kanske vanligaste spridningssättet för olika ämnen och substanser i löst fas (vatten), 
men det finns också andra transportsätt som avgång i gasfas (lättflyktiga ämnen) eller i 
fast fas med vatten eller luft (t ex partiklar, strålning). Parametrar som nedbrytning, 
fastläggning, utspädning och andra medverkar också till att styra omfattningen av ett 
ämnes spridning. I Tabell 1 sammanställs de styrande parametrar som identifierats för 
respektive aspekt i rapporten, Svedberg et al (2002c).  

Tabell 1:  Sammanställning av aspekter och parametrar 

Aspekt Exempel på parametrar 

Berggrunds-
geologi 

Bergart och mineral, Bildningssätt 

Jordartsgeologi Bildningssätt, Kornstorleksfördelning, Jordmineral, Jordmån,  
Geoteknik Jordmateriallära med densitet, vattenmättnadsgrad, porositet, 

lagringstäthet, organisk halt, kornstorlek och graderingstal, 
permeabilitet 

Hydrogeologi Vattens förekomst, Akviferer, In- och utströmningsområden. 
Grundvattennivå, Hydraulisk konduktivitet 

Hydrologi Avrinningsområde, Vattendelare-ytvattenflöden, Nederbörd 
Markkemi Fast fas: Mineralpartiklar, Lermineral, Organiskt material, 

Porgas, Porvatten: Fysikaliska och kemiska egenskaper, 
Markkemiska mekanismer: Sorption, Syra-bas, Redox-potential, 
Biokemi, Komplexbildning 

 
Det framgår av rapporten, Svedberg et al (2002c) att det finns några 
huvudfrågeställningar med avseende på transport av ämnen i den mättade zonen som 
måste vara uppfyllda för att ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon nämnvärd 
omfattning, till dessa hör att: 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

det finns en källa  
det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet 
marken kan transportera vatten i nämnvärd omfattning 

Dessa frågeställningar är primärt relaterade till aspekterna hydrologi och hydrogeologi 
samt jordartsgeologi. Finns det förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter, 
primärt markkemi, som styr om ämnet uppbromsas (retarderas) på något sätt, 
Gustafsson et al (2002). Detta kan till exempel ske genom fastläggning, nedbrytning 
eller omvandling. Den kanske viktigaste är sorption eller fastläggning som dels styrs av 
jordens kornstorleksfördelning (eg sammansättning map innehåll och typ av ler och 
organiskt material) och dels av markkemiska förutsättningar (pH, redoxpotential mm). 
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2.5. Förväntat resultat 

Avslutningsvis förs, i detta kapitel Rekapitulering, en kort diskussion kring projektets 
förväntade resultat med avseende på modellens tillämplighet, förväntat svar av en 
bedömning och hur det kan presenteras. 

Projekt MGB önskar söka svara på om ett materialval är acceptabelt med avseende på 
människors hälsa och miljön. Detta låter sig till exempel göras med en ingenjörsmässig 
ansats, jämför till exempel Hartlén et al (1999a, b) genom att följa ett ämnes väg från 
materialet i användningen genom omgivningen till recipienten (i detta fall människa och 
/ eller miljö). För att beskriva ett ämnes transport kan man använda kunskap om olika 
aspekter som geologi, hydrogeologi, markkemi etc. Under ämnets transport genom väg- 
eller bankonstruktionen och genom omgivningen kan det påverkas av en rad processer 
innan det slutligen når recipienten. Recipienten kan i vissa fall finnas i nära anslutning 
till objektet, till exempel en grundvattenbrunn, i andra fall längre bort. Recipientens 
läge för människa respektive miljö kan vara åtskild geografiskt. Därav följer att också 
effekten kan förväntas variera. När man sedan bestämmer var recipienten är lokaliserad 
kan en bedömning av konsekvensen för människors hälsa och miljön göras.  

2.5.1. Verksamhetsutövande 
Det finns många olika situationer som uppstår i byggprocessens olika skeden kopplat 
till materialanvändning. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller såväl 
enskilda som verksamhetsutövare. Verksamhetsutövande ger i sig upphov till olika 
juridiska situationer som får bedömas från fall till fall, se till exempel Banverket (2002). 
I vissa fall hänförs de till miljöfarlig verksamhet och skall prövas enligt förordningen, 
SFS (1998b), i andra fall hanteras frågeställningen inom ramen för en 
miljökonsekvensbeskrivning till exempel med stöd av projekt MGB, etc. Den centrala 
frågeställningen vid ett materialval för en verksamhetsutövare och den enskilde är inte 
materialets ursprung utan om:  

 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

konsekvensen för människors hälsa och miljön är acceptabelt eller inte. 
 

Därav följer bland annat att avfallslagstiftningens definitioner INTE bör påverka 
utformningen av projektet MGB vilket bland annat diskuteras i Svedberg et al (2002b). 
Lagstiftningen avser inte och kan inte förväntas att i detalj reglera varje situation som 
uppstår för en verksamhetsutövare. Därav följer att de olika begrepp som nyttjats i 
många fall är övergripande. Begrepp som  

 
inte ringa föroreningsrisk 
ringa föroreningsrisk  
utan risk för negativ miljöpåverkan 

 
utgör central nomenklatur i miljöbalken och dess förordningar. Används dessa begrepp 
skall verksamhetsutövaren också kunna påvisa när det är ringa föroreningsrisk etc.  

 



12 

Ett sätt att dra gränsen är att nyttja absoluta tal som beskriver inom vilket begrepp man 
befinner sig. Dessa begrepp kan till exempel jämföras med de nationella riktlinjer som 
tillämpas i andra länder, Svedberg et al (2002a).  

2.5.2. Funktion 

Målsättningen med projektets modell är att den ska fungera som ett hjälpmedel för att 
med ett begränsat underlag kunna göra en samlad bedömning vid ett materialval med 
avseende på miljömässiga bedömningsgrunder i ban- eller vägkonstruktioner. Material 
och/eller tillämpningar som är farliga eller olämpliga att nyttja med avseende på 
människors hälsa och miljö ska kunna identifieras tidigt och ej användas i 
byggprocessen.  

 
Resultatet av en samlad bedömning ska kunna fungera som underlag för beslut om 
materialet kan användas i hela eller delar av ett ban- eller vägobjekt. Visar den samlade 
bedömningen att materialet inte kan accepteras finns självfallet en möjlighet att genom 
en fördjupad utredning närmare studera förutsättningarna och göra en mer detaljerad 
bedömning.  

På samma sätt som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 avseende Förorenad 
områden, Naturvårdsverket (1999a), gäller att det finns egentligen ingen begränsning på 
vilka aspekter och parametrar som ska samlas för en bedömning. Alla typer av ban- och 
vägkonstruktioner och material ska kunna bedömas. Därav följer att en 
bedömningsmodell ger principer som visar hur en bedömning bör göras. Det är 
samtidigt centralt att modellen görs så pass detaljerad att "transparans" erhålls, det vill 
säga den ska helst inte vara beroende av vem som utför bedömningen med syftet att en 
bedömning som är utförd av två olika personer, med likartad kompetens, ska leda till 
liknande resultat. 

Användare 

Det är viktigt att betrakta modellen ur de framtida användarnas perspektiv, det vill säga 
med avseende på dess tillämpbarhet och tillhörande kunskapskrav. Exempel på 
användare är konsulter och entreprenörer som ska göra materialbedömningar i mark- 
och anläggningsprojekt. Görs modellen för omfattande kommer den att bli komplex och 
tidskrävande och kommer troligen inte att nyttjas. Görs modellen för generell å andra 
sidan blir den troligen alltför konservativ. 

Kunskapsutveckling 

Det är också viktigt att modellen inte leder till att viktiga frågeställningar förbises och 
att den tillåter fördjupningar där så erfordras. Det vill säga det är en viktig faktor att den 
inte begränsar möjligheten att implementera och använda ny kunskap. Ett exempel på 
kunskap som måste kunna byggas in i ett senare skede är erfarenheter från 
långtidsuppföljning av miljöeffekter från olika genomförda projekt.  
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3. OMGIVNINGSASPEKTER 

I detta kapitel kommer Omgivningsaspekter och tillhörande parametrar att behandlas. 
Följande struktur tillämpas för respektive aspekt, se Tabell 2.  

Tabell 2: Struktur och innehåll för att beskriva dagens kunskap inom Omgivnings- 
respektive Användningsaspekter 

Underrubrik Innehåll 

Definition Beskriver vad aspekten behandlar. 
Dagens kunskap i 
generella ordalag 

Diskussion avseende dagens kunskap i övergripande 
ordalag eventuellt kompletterad med något exempel. 

Parameterexempel: 
 

Sammanställning av olika exempel på parametrar som 
beskriver aspekten i tabellform, se exempel i Tabell 3. 

Beskrivning Vad beskriver parametern ? 
Är parametern en viktig /styrande bedömningsgrund för att 
beskriva Aspekten mht till projektet ? 

Kommentar avseende 
kvalitet 

Beskriver parametrars: 
Tillgänglighet, dvs om underlagsdata avseende en 
parameter kan uppskattas i nuvarande informationsflöde ( i 
järnvägs- eller arbetsplaneskedet) respektive dess 
Känslighet, dvs spann, fördelning eller risk med 
underlagsdata 

Kommentar Diskussion med utgångspunkt i det som beskrivits för 
aspekten och dess parametrar 

Med tillgänglighet avses tillgång på underlagsdata och med känslighet avses en 
bedömning av relevansen hos det underlagsdata som påträffas. Notera speciellt att 
parametrarnas relevans som bedömningsunderlag kan förväntas variera mellan olika 
objekt. I vissa fall kommer till exempel den hydrauliska konduktiviteten att vara 
styrande som i grova jordar och i andra fall inte.  

Tabell 3: Exempel på sammanställning av en hydrogeologisk parameter 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Hydraulisk 
konduktivitet, 
k [m/s] 

 Beskriver vattnets 
transporthastighet i mark  

 Är en styrande parameter 

 Kan uppskattas bra baserat på 
kunskap om jordlager- och 
berggrundförhållanden som 
normalt finns i arbetsplanefasen 
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3.1. Markanvändning  

Definition 

Markanvändningsaspekten ska beskriva hur marken i anslutning till en väg- eller 
bankonstruktion används idag och avses nyttjas i framtiden. Aspekten, representeras 
normalt inte av siffermässiga uttryck utan har mer subjektiva parametrar som grund till 
exempel parametrarna användning av mark och vatten, tätort och bebyggelse. Dessa 
beskrivs i sin tur av andra aspekter, med tillhörande parametrar, där till exempel 
potentiella transportvägar för ämnen och inte minst de potentiella exponerings-
situationer som kan uppstå för människa och miljö idag och i framtiden kan beskrivas.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

I plan och bygglagen PBL, SFS (1987), åläggs varje kommun att beskriva och reglera 
vad olika områden ska nyttjas till, det vill säga områdens markanvändning. Detta görs 
framför allt i detalj- och områdesplaner. För att använda dessa olika planverktyg finns 
anvisningar, råd och vägledningar till exempel Planverket (1987a, b), Didón et al (1995) 
eller Boverket (1996). För att beskriva markanvändningen används inom planprocessen 
parametrar som användning av mark och vatten, utnyttjandegrad, värdefulla byggnader 
och områden, tätort, bebyggelse, industriområde m fl. Vid sammanställningen har 
avgränsade definitioner av dessa begrepp ej påträffats. 

I Naturvårdsverket (1999a) används till exempel kunskap om markanvändning med 
utgångspunkt i översiktplaner och detaljplaner som underlag för att bedöma risken map 
begreppen skyddsvärde och känslighet. Skyddsvärde behandlas närmare inom aspekten 
Ekologi.  

I Tabell 4 redovisas en kortfattad sammanställning av olika exempel på parametrar som 
beskriver aspekten markanvändning. För varje parameter ges en kort beskrivning och 
dess kvalitet diskuteras. 
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Tabell 4: Exempel på parametrar som beskriver aspekten markanvändning 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Användning 
av mark- och 
vatten 

 I en översiktplan beskrivs den 
huvudsakliga användningen 
eller ändamålet. 

 Ger bl a möjlighet att 
identifiera t ex 
vattenområden, skyddsvärda 
områden, planerad 
bebyggelse mm. 

 Kvaliteten hos denna parameter 
som tillämpas i översiktsplaner 
varierar och beror bland annat 
på vem som arbetat fram den 
och i vilket syfte 

 Ska behandlas i kommunala 
översiktplaner 

Tätort  Behandlar t ex utvecklingen 
av näringsliv, boende och 
service i tätorter. 

 Kan t ex ge en indikation på 
om exponerings-
förutsättningar kan förändras 
eller andra källor till 
ämnesbelastning t ex från 
industriområden 

 Kvaliteten hos denna parameter 
som tillämpas i översiktsplaner 
varierar och beror bl a på vem 
som arbetat fram den och i 
vilket syfte 

 Ska behandlas i kommunala 
översiktplaner 

Glesbygd  Behandlar t ex utvecklingen 
av landsbygden 

 Kan t ex ge en indikation på 
om exponerings-
förutsättningar kan förändras 

 Kvaliteten hos denna parameter 
som tillämpas i översiktsplaner 
varierar och beror bl a på vem 
som arbetat fram den och i 
vilket syfte 

 Ska behandlas i kommunala 
översiktplaner 

  

Kommentar – Markanvändning 

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplanen är avsedd för att behandla de långsiktiga, strategiska frågorna för 
markanvändning och byggande och ska vara programmässig och vägledande enligt 
Didón et al (1995). Detaljplaner upprättas primärt i tätbebyggda områden och är mer 
detaljerade än översiktplanen. Reglerna är likartade för detaljplan och 
områdesbestämmelser, däremot skiljer sig syfte och verkningar. Detaljplan ska göras 
vid större ändringar då närmare reglering erfordras för markens användning, för att 
varaktigt bevara bebyggelse och för att reglera förnyelse och ombyggnad av befintliga 
bebyggelseområden. Områdesbestämmelser ska kunna antas om kommunen vill 
säkerställa ett syfte i översiktsplanen. 
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Då en detaljplan föranleder en betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet, 
på miljön etc ska en miljökonsekvensbeskrivning MKB upprättas varför en sådan finns 
att tillgå i visa fall. Hur dessa ska utföras beskrivs bland annat av Jonsson et al (2000) 
avseende MKB för detaljplan. På motsvarande har Vägverket och Banverket (under 
utarbetande) handböcker för upprättande av MKB. Inom ramen för dessa 
miljökonsekvens-beskrivningar söker man vanligen att beskriva ett nuläge och bedöma 
den framtida situationen till följd av ett eller flera alternativ, till exempel olika 
markanvändning eller ban- eller vägsträckningar. Detta kan vara ett sätt att bedöma om 
människor i framtiden kan tänkas exponeras i ett område som idag inte nyttjas i stor 
grad. På samma sätt torde det kunna vara ett underlag för motsvarande resonemang om 
miljön.  

Att antropogen påverkan kan förväntas kan bedömas med ledning av en översiktsplan 
och en detaljplan men dess effekt torde vara svår att uppskatta på grundval av planerna, 
såvida inte förfinad information finns att tillgå i planunderlaget. Detaljplanerna är inte  
heltäckande varför den mer detaljerade informationsmängd som de representerar inte 
alltid finns att tillgå.  

Med ledning av aspekten markanvändning bör en bedömning kunna ske av eventuell 
påverkan men att beskriva effekt är begränsad.  

3.2. 
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Geologi 

Definition 

Geologi ger oss kunskap om jordens utveckling, om berggrundens, jordarternas och 
grundvattnets bildning, sammansättning och förändringar. Aspekten geologi innefattar 
subaspekter till geologi som kvartärgeologi, ingenjörsgeologi, geoteknik, hydrogeologi 
m fl. Exempel på aktuella parametrar är jordart, jords bildningssätt, permeabilitet, 
gradient som alla påverkar förutsättningar för ämnestransport. 

Dagens kunskap i generella ordalag 

Geologi är ett vitt begrepp och omfattar många kunskaper. Vi väljer därför här att dela 
in det i en rad olika subaspekter som tillsammans beskriver stora delar av aspekten 
geologi.  

3.2.1. Berggrundsgeologi 

Definition 

Berggrundsgeologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, utvecklingshistoria och de 
processer som bildar och omvandlar bergarter. Viktiga ämnesområden inom 
berggrundsgeologin är mineralogi, petrologi, vulkanologi, sedimentologi, geokemi, 
strukturgeologi, malmgeologi, paleontologi och stratigrafi. Exempel på parametrar kan 
vara bergart och vittringsbenägenhet. 

Dagens kunskap i generella ordalag 

Berggrundsgeologi är en styrande aspekt med avseende på beskrivning av 
förutsättningar för ämnestransport i berg. Fastläggning, nedbrytning mm av olika ämnen 
är normalt begränsad i berg, speciellt ställt i relation till jords sorptionskapacitet, se 
även Svedberg et al (2002c). Då bergets förutsättningar för att retardera ämnen som 
transporteras med vattenströmmen bedöms som låga blir kunskapen om förekomsten av 
eventuella sprickzoner och deras förmåga att transportera vatten central. Då en 
spridning av ämnen i spricksystem är svåra att bedöma vad gäller utbredning i tid och 
rum bör situationer undvikas där en transport av ämnen förväntas ske i berg.  

I Tabell 5 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten berggrundsgeologi. För varje parameter ges en kort beskrivning och 
dess kvalitet diskuteras. 
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Tabell 5: Exempel på parametrar som beskriver aspekten berggrundsgeologi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Bergart / 
petrologi 

 Beskriver vilken bergart 
berggrunden utgörs av och av 
vilka mineral den är 
sammansatt av. 

 Ger en uppfattning  
markkemiska förutsättningar, 
normalt inte en styrande 
faktor map ämnestransport  

 Kan bestämmas mha 
berggrundskarta i stor skala.  

 Information finns i nämnda 
berggrundskartor, i vissa fall 
även i planskedet 

 

Mineral  Ger underlag för att bedöma 
bergartens kemiska 
sammansättning 

 Är normalt inte en styrande 
faktor map ämnestransport 

 Kan uppskattas med ledning av 
berggrundskartor 

 Information finns i nämnda 
berggrundskartor, i vissa fall 
även i planskedet 

Struktur-
geologi 

 Beskriver berggrundens 
struktur map begrepp som 
sprickor, bankning, 
lineament, stupning etc 

 Kunskapen om förekomsten 
av eventuella sprickor är 
styrande för ämnestransport 

 Baserat på strukturgeologiska, 
topografiska och i viss mån 
ekonomiska kartor kan en 
storskalig bild uttolkas. Närmare 
undersökning som kartering och 
kärnborrning i berggrunden görs 
normalt inte i planskedet (såvida 
det inte är en tunnel) 

 Känsligheten är stor, mindre 
spricksystem kan förekomma 
mellan de storskaliga systemen 
som kan vara vattenförande 

 

Kommentar - Berggrundsgeologi  

Kunskap om berggrunden och dess kemiska sammansättning kan komma till nytta även 
ur ett annat perspektiv. Här har vi konstaterat att Omgivningens förutsättningar 
påverkar ämnestransport primärt genom spricksystem i berggrunden och att 
berggrundens markkemiska förutsättningar normalt inte kan leda till en retardation av 
ämnen som transporteras i bergets spricksystem.  
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Å andra sidan kan kunskapen om bergets kemiska sammansättning vara central i 
samband med ianspråktagande av det som en råvara, till exempel ballast. Kunskap om 
mineralogin ger då möjligheter att bedöma tekniska och miljömässiga aspekter.  

3.2.2. Kvartärgeologi 

Kvartärgeologi är läran om jordens historia under de senaste ca 2 miljoner åren, den 
omfattar de lösa jordlagren, nedisningarnas förlopp, antropogen påverkan i olika 
tidsperspektiv samt i tillämpad form nyttjande av naturresurser. Exempel på parametrar 
är bildningssätt för olika jordarter. Aspekten behandlas inte mer här då de styrande 
parametrarna i huvudsak behandlas inom jordartsgeologi nedan. 

3.2.3. Jordartsgeologi 

Definition 

Jordartsgeologen studerar jordarternas fysikaliska och kemiska egenskaper samt 
jordmekaniska egenskaper enligt Uppsala universitet (2002). Kunskapsområdet ansluter 
till aspekterna kvartärgeologi och geoteknik. Exempel på parametrar är 
mineralsammansättning och bildningssätt. Aspekten jordartsgeologi beskriver många av 
de styrande parametrarna för ämnestransport.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Det stora flertalet av parametrar som aktualiseras inom aspekten jordartsgeologi 
beskrivs redan i dagens informationsflöde men där primärt med avseende på tekniska 
grunder (geotekniska). Vägverket och Banverket har till exempel flera olika 
handböcker, metodbeskrivningar etc som underlag för att beskriva parametrar som 
jordlagerföljd, kornstorleksfördelning, densitet etc.  

För att bedöma omgivningens förutsättningar för till exempel ämnestransport söker vi 
primärt beskriva markens förmåga att transportera vatten och markens förmåga att 
retardera ämnen, se också Svedberg et al (2002c) eller Gustafsson et al (2002). 
Förmågan att transportera ämnen med vatten i jord beskrivs av parametern hydraulisk 
konduktivitet (redovisas i aspekten hydrogeologi) som kan uttolkas med ledning av 
kunskap om till exempel jordens kornstorleksfördelning. Förmågan att retardera ämnen 
som transporteras med vatten i jord styrs bland annat av jordens innehåll av ler och 
organiskt material, se Gustafsson et al (2002). Dessa är exempel på parametrar som 
också omfattas av aspekten jordartsgeologi.  

I Tabell 6 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten jordartsgeologi. För varje parameter ges en kort beskrivning och 
dess kvalitet diskuteras. 
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Tabell 6: Exempel på parametrar som beskriver aspekten jordartsgeologi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Bildningssätt 
 

 Beskriver hur jordar har 
bildats och ger en indelning 
av jord efter dess 
bildningssätt 

 Kunskap om bildningssätt är 
central för att beskriva 
jordlagerföljd vilken ger  
förutsättningar för 
ämnestransport. 

 Baserat på jordartskartor o de 
geotekniska utredningar som 
normalt utförs inom ramen för 
planarbetet kan en bedömning 
göras av bildningssätt som 
underlag för att beskriva 
jordlagerföljd 

 Ytligare jordar kan bedöms med 
jordartskartor för att få en säker 
uppfattning om jordlagerföljden 
erfordras undersökningar i fält. 

Kornstorleks-
fördelning 
 

 Beskriver kornstorleks-
fördelningen hos en jord. 

 
 Utgör underlag för att kunna 

uppskatta en jords 
permeabilitet och i vissa fall 
också dess innehåll av ler och 
organiskt material. 

 Vedertagen metodik för att 
bestämma finns. Bildningssätt 
och benämning på jord ansluter 
till kornstorleksfördelning.  

 Osäker försörjning av 
information avseende 
bestämning av lermineral och 
organisk halt 

Jordmineral 
 

 Beskriver jordpartikelns 
kemiska sammansättning. 

 En leras mineral-
sammansättning styr dess 
sorptionskapacitet. 

 Att lera förekommer och i vilken 
mängd kan uttolkas med hjälp av 
ha en kornstorleksfördelning. 
Bestämning av lermineralets typ 
görs dock normalt inte i 
planprocessen. Metoder för att 
bestämma typen finns.   

 Vet man inte typen av ler blir 
tolkningen av 
katjonutbyteskapaciteten 
konservativ 
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Fortsättning av tabell från  föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Jordmån 
 

 Beskriver de ytligare 
jordlagrens uppbyggnad map 
markkemiska förutsättningar 

 Utgör en viktig parameter i 
de fall där ämnen kan 
förväntas transporteras 
genom de ytliga jordlager. 
Vidare utgör jordmån en del 
av beskrivningen av en 
recipient. 

 Normalt finns underlag för en 
bedömning av typ av jordmån att 
hämta i karteringsmaterial. Även 
också inom planarbetet mht till 
typ av markanvändning och 
jordlagerföljd. 

 Det finns mycket underlag 
avseende jordmånstyper, t ex det 
som sammanställts i den 
markgeokemiska karteringen. 

Vittring  Beskriver fysikaliska och 
kemiska förändringar hos jord 
eller berg 

 Ger en uppfattning om 
jordens markkemiska 
förhållanden, primärt i de 
ytligare lagren där vittring 
normalt sker i nämnvärd 
omfattning. Se även 
parametern jordmån ovan. 

 

 Känslighet beror av hur väl man 
 Potential för vittring kan 

uppskattas med ledning av 
kunskap om jordens 
mineralsammansättning. 

Jordmaterial-
lära 

 Ansluter till aspekten 
geoteknik, beskriver jord ur 
ett tekniskt perspektiv 

 Standardiserat förfarande finns 
 Parametrar bestäms ofta i 

planprocessen efter traditionella 
riktlinjer 

Kommentar – Jordartsgeologi 

Med kunskap inom jordartsgeologi och markkemi, kan effekten som halt och mängd för 
att göra en analys av konsekvensen bedömas. Analysen av konsekvensen görs där man 
bestämmer att recipienten är belägen, det vill säga där människors hälsa eller miljön 
påverkas av det ämne som transporterats. 

Kunskapen är god om parametrarna var för sig, med vissa undantag, men det är 
kunskapen att koppla samman parametrar med avseende på miljömässiga 
bedömningsgrunder som behöver utvecklas.  
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3.2.4. Geoteknik  

Definition 

Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid 
främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Bildningssättet, indelningen efter 
kornstorleksfördelning och organisk jord utgör bland annat grund för att beskriva jord 
till exempel en morän med avseende på geotekniska egenskaper som till exempel 
schaktbarhet, tjälfarlighet, permeabilitet mm. Andra exempel på geotekniska 
egenskaper är skjuvhållfasthet, friktionsvinkel, densitet, portal och organiskt innehåll.  

Jord- och bergmekanik, som är en del av geotekniken, behandlas ej då de bedöms ha låg 
relevans med hänvisning till att de är av teknisk karaktär och inte utgör underlag för att 
beskriva miljömässiga bedömningsgrunder. 

Dagens kunskap i generella ordalag 

Geoteknik är en sedan länge etablerad aspekt inom byggande där vedertagna metoder 
och etablerade rutiner att bestämma geotekniska egenskaper hos jord finns. På 
motsvarande sätt som för jordartsgeologin gäller det för projekt MGB att kunna dra 
nytta av de parametrar som är relevanta för miljömässiga bedömningsgrunder. Tydliga 
och tillika vedertagna parametrar är till exempel lermineral, organisk halt och porositet 
som är exempel på parametrar som påverkar förutsättningar för ämnestransport.  

Exempel på geotekniska parametrar är densitet, portal, organisk halt mm. Flera av de 
parametrar som beskrivs styr förutsättningar för ämnestransport, till exempel utgör 
permeabilitet och organiskt innehåll viktig kunskap som underlag för att bestämma 
spridningsförutsättningar för ämnen i jord.  

I Tabell 7 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten geoteknik. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

Tabell 7: Exempel på parametrar som beskriver aspekten geoteknik 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Densitet  Beskriver jords massa per 
volymsenhet. 

 Kvoten mellan porositet och 
torrdensitet är en faktor i 
distributionskoefficienten, Kd 

 Beroende av lagringstäthet och 
vatteninnehåll kan densiteten 
variera något. 

 Information om olika jordarters 
densitet finns sammanställt i 
olika handböcker som underlag 
för tekniska beräkningar. 

 



23 

Fortsättning av tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Vattenkvot  Beskriver andelen vatten i en 
jordart som förhållandet 
mellan vattnets massa och 
den fasta fasens massa. 

 Styr t ex förutsättningar för 
ämnestransport. 

 Känsligheten hos vattenkvoten 
beror av aktuell jordart. 

 Bestäms ofta i planskeden för att 
utreda schakt- och 
packningsbarhet i ban- eller 
väglinjen.  

Vatten-
mättnadsgrad 

 Anger hur stor del av 
porvolymen som är fylld med 
vatten, 100 % för 
vattenmättad jord. 

 Beskriver om mättade eller  
omättade förhållanden råder 
vilket styr bl a 
ämnestransport 

 Vattenmättnadsgraden varierar 
stort med jordart, rådande 
hydrogeologiska förhållanden 
och årstid (nederbörd). 

 Bestäms i begränsad omfattning 
i planskedet. 

Porositet / 
Portal 

 Beskriver porvolym i relation 
till total respektive fast fas 
volym. 

 Styr bl a distributions-
koefficienten och vattnets 
effektiva hastighet i en 
vattenmättad jord. 

 Kan bestämmas grovt mha 
jordartskartor och preciseras 
genom kompletterande 
undersökningar i planskedet. 

 Bestäms i begränsad omfattning 
i planskedet. 

Organisk halt  Viktförhållandet mellan 
organisk massa och total fast 
massa, ms.  

 Styr adsorption, observera 
dock att den ej beskriver 
halten organiskt kol. 

 Liten känslighet 
 Bestäms normalt för jord i linjen 

som ska användas  

Kornstorlek 
och 
graderingstal 

 Kan nyttjas för att bedöma   
bl a kapillaritet och 
permeabilitet hos jord. 

 Styr förutsättningar för 
permeabilitet och 
fastläggning. 

 Beror av variationen hos 
jordlagerföljden, ensartad jordar 
möjligt att gott uppskatta 
permeabilitet, jmfr t ex 
hydrogeologiska typområden 

 Jordlagerföljd bestäms normalt i 
planskedet dock inte regelrätta 
permeabilitetstest annat än där 
djupare schakter ska göras 

Permeabilitet, 
hydraulisk 
konduktivitet 

 Styr vattens hastighet genom 
jord, varierande i horisontal 
respektive i vertikalled. 

 Se kornstorleksfördelning och 
graderingstal 

Kommentar – Geoteknik    
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Aspekten geoteknik ligger nära aspekten jordartsgeologi. Geoteknik beskriver jord ur 
ett tekniskt perspektiv efter ett standardiserat och vedertaget förfarande. Flera av 
parametrarna kan uppskattas på grundval av kunskap om jordlagerföljd och 
kornstorleksfördelning som normalt finns att tillgå i ett planskede. Vissa, som t ex halt 
ler o organiskt material, kan erfordra komplettering av traditionella utredningsprogram. 
Flera av de geotekniska parametrarnas nytta begränsas inte till teknik utan kan också 
nyttjas för som miljömässiga bedömningsgrunder, som till exempel permeabilitet. 

3.2.5. Hydrogeologi 

Definition 

Hydrogeologi behandlar grundvattnets förekomst och uppträdande i berg och jord. Med 
hydrogeologi avses en gren inom geologin som behandlar vatten under markytan. 
Vatten uppträder i alla tillstånd under markytan, fast, fritt och i gasfas. Dessutom finns 
vattnet i en mängd olika former, från kemiskt bundet till fritt strömmande vatten.  

Aspekten innefattar flera styrande parametrar med avseende på ämnestransport, jämför 
förutsättningar för vattenföring som permeabilitet, hydraulisk gradient och kemisk 
sammansättning. Aspekten är central för transport av ämnen i såväl omgivningen som i 
användningen. I projektet behandlas kemiska och fysikaliska egenskaper inom aspekten 
markkemi och till delar inom yt- och vattenkemi. Den första aspekten markkemi 
behandlar porvatten / grundvatten och den senare behandlar primärt ytvatten som sjöar 
och vattendrag.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Vatten är ett utmärkt lösnings- och transportmedel för många ämnen. Hydrogeologisk 
kunskap ger därvid underlag för att bedöma ämnestransport med vatten. Kunskapen om 
hur vattnets transport i jordlager är god, det vill säga hur flöden sker map utbredning i 
tid och rum kan uppskattas väl med dagens kunskap i den vattenmättade zonen se 
Svedberg et al (2002c). Med datorbaserade verktyg som utvecklats för att beskriva 
vattenströmning ges också en god möjlighet att detaljerat simulera vattentransport enligt 
Jonasson (2002). Enklare räkneövningar baserade på Darcys lag ger också en god bild 
av vattenströmning i enhetliga jordlager. Däremot är underlaget för att bedöma transport 
i den omättade zonen mer komplex, Espeby et al (1997). Hur vattnets kemi förändras 
under transporten är också komplext, detta behandlas dock under aspekten markkemi. 
Vid Lunds tekniska högskola drivs ett projekt som syftar till att, för vissa ämnen, 
studera lakningsresultat med uppmätta förhållanden i fält, Flyhammar (2002). 

Det finns flera exempel på gruppering av hydrogeologisk information, ett sådant är 
Vägverket indelning i olika hydrogeologiska typområden, Vägverket (1998), där varje 
område har åsatts karaktäristiska egenskaper. Genom att studera omgivningen skulle 
möjligen denna gruppering kunna nyttjas för projektet MGB.  
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I Tabell 8 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten jordartsgeologi. För varje parameter ges en kort beskrivning och 
dess kvalitet diskuteras. 
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I redovisas en kortfattad sammanställning av olika exempel på parametrar som 
beskriver aspekten hydrogeologi. För varje parameter ges i tabellen en kort beskrivning 
och en kommentar av dess kvalitet diskuteras. 

Tabell 8: Exempel på parametrar som beskriver aspekten hydrogeologi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Vattens 
förekomst 

 Beskriver indelning av 
jordlager i omättad respektive 
mättad zon. 

 Styr förutsättningar för 
ämnestransport och även 
markkemiska förutsättningar 
(syre, pH, redox mm). 

 Varierar mycket men kan ofta 
kopplas till topografiska och 
jordlagerförhållanden.  

 Kan uppskattas bra i ett 
planskede.. 

Akvifer  Beskriver en geologisk 
bildning där grundvatten kan 
utvinnas. 

 Ett ämne som transporteras 
till en akvifer påverkar 
vattnets sammansättning till 
ngn grad, vilken är 
konsekvensen. 

 Varierar mycket men kan ofta 
kopplas till topografiska och 
jordlagerförhållanden. 

 Erfodrar kompletterande 
undersökningar. 

In- och 
utströmnings-
områden 

 Beskriver områden där in- 
resp utströmning av vatten 
sker. Ger en storskalig 
uppfattning om hur vatten 
transporteras i en jordprofil 
som komplement till vattens 
förekomst och akvifer.  

 Utströmningsområden kan 
vara sk recipient såväl för 
människa som miljö. 

 Kan uppskattas utifrån kunskap 
om jordlager och topografi,  
information finns i 
planprocessen. 

 Områdens centrum kan normalt 
preciseras, avgränsning av 
utbredning är svårare att 
uppskatta. 

 

Hydraulisk 
konduktivitet,
k [m/s] 

 Parameter som beskriver en 
jords förmåga att släppa 
igenom en viss vätska, 
tillsammans med kunskap om 
gradient kan hastigheten hos 
en vätska i jord bedömas.  

 Styrande parameter för 
vattenströmning 

 Kan uppskattas med ledning av 
kunskap om jordlagerföljd, 
kornstorleksfördelning och 
grundvattenytans lutning 

 Darcys lag tillämpbar enbart i 
den mättade zonen, dvs under 
gvy. Svår att enkelt bedöma vid 
växlande  jordlagerföljder 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Hydraulisk 
gradient, i  

 Parameter för att beskriva 
grundvattnets strömning 

 Styrande parameter 

 Kan uppskattas i flackare 
områden 

 Relevant i enhetliga geologiska 
bildningar med inte alltför stor 
gradient 

Grundvatten- 
bildning / 
Utspädning 

 Beskriver en koncentrations-
ändring till följd av t ex 
tillskott av perkolerande 
vatten under vattenströmning 

 Utspädning reducerar 
koncentration av ämnen och 
kan påverka effekten av 
ämnestransport 

 Vedertaget begrepp, som kan 
uppskattas i mer permeabla 
jordar 

 Tillgång på data finns ofta i 
planprocessen. 

Yt- och 
grundvatten-
nivå 

 Beskriver yt- och 
grundvattenytans läge. 

 Ger gränsen för mättad 
respektive omättad zon. 

 Känsligheten beror fler faktorer 
som aktuell jordart, årstid, mm. 
Påverkas också av antropogena 
aktiviteter. 

 
 Vedertagen parameter, bestäms 

normalt i planprocessen och 
uppskattas mht 
byggnadstekniska åtgärder.   

Kommentar – Hydrogeologi 

Kunskapen om transport av vatten i den omättade zonen är begränsad, men normalt 
gäller att den sker långsammare än den i den mättade zonen. Frågeställningen är mer av 
karaktären att kunna kvantifiera denna strömning under de varierande förutsättningar 
som normalt råder i en omättad zon, jämför till exempel de situationer som uppstår till 
följd av varierande nederbörd under olika årstider, klimatfaktorer och inte minst 
sammansättning hos perkolerande vatten. 

Ansätter man att grundvattenytan ligger i nära anslutning till markytan kommer 
strömning i omättad zon primärt ske i anslutning till Användningen det vill säga själva 
applikationen. Därefter kommer strömning i huvudsak att ske i en mättad zon. Å andra 
sidan om djupet till grundvattenytan är stort kommer strömning att ske under omättade 
förhållanden till stor del. Frågeställningen är hur en bedömning av vattentransport i den 
omättade zonen ska göras och vidare om den kan göras enkelt? Av Espeby et al (1997) 
framgår bland annat att den hydrauliska konduktiviteten i den omättade zonen beroende 
av årstiden och att konduktiviteten avtar mycket snabbt med alltefter att de större 
porerna töms på vatten. 
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3.2.6. Ingenjörsgeologi 

Aspekten ingenjörsgeologi beskriver ett utdrag av geologiska kunskaper som kan 
nyttjas inom ingenjörsvärlden på ett flertal områden, vanligtvis sker detta map på 
tekniska frågeställningar som till exempel bärighet,  deformation och stabilitet. 
Föreliggande arbete, det vill säga projektet MGB, som helhet är en form av 
ingenjörsgeologisk tillämpning med inriktningen miljö. Det finns flera exempel på 
rapporter med ingenjörsgeologisk karaktär till exempel Lindgren (1998), Hartlén et al 
(1999a, b) m fl. Ur dessa rapporter finns mycket information att hämta avseende flera 
olika geologiska och andra aspekter. Rapporterna som helhet har en ingenjörsgeologisk 
karaktär men den information som nyttjas kan hänföras till andra aspekter. Aspekten 
ingenjörsgeologi behandlas därför inte fortsättningsvis.  
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3.3. Hydrologi 

Definition 

Hydrologi är läran om vattnet i naturen, dess förekomst och egenskaper. Exempel på 
parametrar är avrinningsområde, nederbörd, kemisk sammansättning hos nederbörden 
mm. Detta innebär att hydrologi bl a ger information om tillgång på vatten som kan 
transportera ämnen. Kemisk sammansättning hos vatten behandlas utförligare inom 
ramen för aspekten markkemi respektive yt- och grundvattenkemi.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Den hydrologiska cykeln för ett avrinningsområde sammanfattas av en 
vattenbalansekvation, P = Q + E + ∆M. Denna allmänna vattenbalansekvation beskriver 
att nederbörden är lika med summan av avrinningen, den totala avdunstningen och 
förändringen i magasin. Ett avrinningsområde begränsas i sin tur av en eller flera 
vattendelare. Kunskapen om avrinningsområden ger förutsättningar att studera var 
ämnen kan transporteras, men också vilka andra källor som kan komma att påverka yt- 
och grundvatten.  

Enligt Naturvårdsverket (2002a) kommer det sk vattendirektivet 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, alltså 
naturens egna gränser för vattnets flöde. För Sveriges del innebär det en tvingande 
helhetssyn på både skydd och nyttjande av vattenresurser och att samhällets 
organisation för vattenplanering kommer att ses över. Det återstår fortfarande mycket 
arbete innan en definitiv modell för Sveriges arbete enligt ramdirektivets intentioner 
och föreskrifter har klarnat, Naturvårdsverket (2002a). Med ledning av den kunskap 
som finns om vattendirektivet idag kommer det att framgent påverka en 
bedömningsmodell typ den projektet MGB representerar. Detta då omgivningen, med 
betoning på yt- och grundvatten, kommer att få ett nytt fokus framgent. Till exempel 
med avseende på att man i ett avrinningsområde kommer att söka sammanväga flera 
eller alla källor som kan påverka människors hälsa eller miljön. 

I Tabell 9redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten hydrologi. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 
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Tabell 9: Exempel på parametrar som beskriver aspekten hydrologi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Avrinnings-
område 

 Ett avrinningsområde 
beskriver hur vatten 
transporteras inom ett 
avgränsat område 

 Det är en styrande parameter 
för att identifiera potentiella 
transportvägar och möjliga 
recipienter 

 Kan normalt bedömas med 
ledning av topografiska kartor 
och kunskap om jordlagerföljd, 
ansluter också till aspekten 
markanvändning (t ex dagvatten)

 Ger en storskalig uppfattning, i 
detalj styrs flöden av lokala 
begränsade avrinningsområden 
vilket ger ett stort tolknings-
utrymme. 

Vattendelare  Beskriver den gräns där 
ytvatten och möjligen 
grundvatten)  avdelas och 
strömmar till olika 
avrinningsområden 

 Erfordras för att kunna 
beskriva ett avrinnings-
område och beskriva lokala 
förhållanden 

 Kan normalt bedömas med 
ledning av topografiska kartor 
och kunskap om jordlagerföljd, 
ansluter också till aspekten 
markanvändning (t ex dagvatten)

 Ger en storskalig uppfattning i 
detalj styrs flöden av lokala 
begränsade avrinningsområden, 
vilket ger ett stort tolknings-
utrymme. 

Nederbörd  Beskriver sammansättning 
och olika effekter som 
mängd, intensitet, när i vilken 
form etc 

 Relevant för att uppskatta 
grundvattenbildning o 
utspädning 

 Kan normalt bedömas med 
ledning av data från t ex SMHI. 

 Baserad på många års 
mätningar. Nederbörden varierar 
inom ett relativt begränsat 
område i Sverige 

Infiltration  Beskriver hur nederbörden 
som faller fördelas mellan 
ytvattenavrinning och 
grundvattenbildning. 

 Styrande för att uppskatta hur 
mycket vatten som perkolerar 
genom eller längs ett material

 I öppna konstruktioner sker stor 
infiltration (t ex banvallar). I 
tätare konstruktioner 
(asfaltbelagd väg) begränsas 
infiltrationen kraftigt och beror 
starkt av t ex sprickor mm 

 Kan uppskattas grovt. 

 

 



31 

Kommentar - Hydrologi 

Kunskap om hydrologi och till exempel tillskottet av nederbörd till en ban- och 
vägkropp (användningen) respektive dess omgivning kan ge en bild av de förväntade 
vattenvolymer som ska perkolera genom den omättade zonen respektive transporteras i 
den mättade zonen. Ett exempel på olika hydrologiska förutsättningar är 
nederbördsskillnaden mellan orterna Abisko och Riksgränsen som ligger ca 40 km ifrån 
varandra i Norrbottens län. Årsnederbörden är ca 300 mm per år i Abisko och ca 1 000 
mm år i Riksgränsen. Detta visar att förutsättningarna kan variera på relativt korta 
sträckor, i detta fall med avseende på mängd vatten som teoretiskt kan förväntas 
tillföras ett avrinningsområde. På motsvarande är det intressant att kunna bedöma hur 
stor del av nederbörden som kan förväntas passera genom en väg- eller bankonstruktion 
och därmed kunna frigöra ämnen och transportera och utspäda dessa ämnen till 
omgivningen. 

3.4. Markkemi  

Definition 

Markkemi behandlar markens oorganiska och organiska beståndsdelar, deras kemiska 
sammansättning och struktur samt betydelsen av dessa egenskaper för flödena av 
grundämnen mellan mark och ytvatten eller grundvatten. Under ämnens transport 
genom marken sker interaktion mellan vattnet och jord- och bergmediet. Vatten är det 
dominerande transportmediet för ämnen men också luft i mark interagerar och styr 
ämnens transport. Markkemi är en styrande aspekt map ämnestransport, speciellt med 
avseende på retarderande effekter för ämnens transport som omvandling, fastläggning 
och nedbrytning.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Det framgår av Svedberg et al (2002c) att det finns några huvudfrågeställningar med 
avseende på transport av ämnen i den mättade zonen som måste vara uppfyllda för att 
ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon nämnvärd omfattning, till dessa hör att 
det finns en källa , det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet och att marken 
kan transportera vatten i nämnvärd omfattning. Dessa frågeställningar är primärt 
relaterade till aspekterna hydrologi och hydrogeologi samt jordartsgeologi. Finns det 
förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter som styr om ämnet uppbromsas 
(retarderas) på något sätt. Detta kan till exempel ske genom fastläggning, nedbrytning 
eller omvandling. Den kanske viktigaste processen är sorption eller fastläggning som 
dels styrs av jordens kornstorleksfördelning och dels av markkemiska förutsättningar.   
Ovanstående resonemang hänförs till ämnestransport och ett annat sätt att nyttja 
markkemisk kompetens kan vara att beskrivs markens status, detta görs ofta med de 
parametrar som samtidigt beskriver förutsättningar för ämnestransport. Det finns också 
flera exempel, till exempel Naturvårdsverkets rapportserie ”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet”, Naturvårdsverket (1999a-f) där exempel på jämförvärden ges för olika 
områden som sjöar och vattendrag, skogslandskapet, odlingsslandskapet m fl.  

 



32 

I Tabell 10 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten markkemi. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

Tabell 10: Exempel på parametrar som beskriver aspekten markkemi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Mineral-
partiklar 

 Beskriver  jordpartiklarnas 
kemiska sammansättning 

 Styr bland annat sorptions-
egenskaper, primärt ler-
partiklar 

 Jordens mineralsammansättning 
bedöms normalt inte, här 
erfordras kompletterande 
undersökningar 

 Känsligheten hos data bedöms 
som stor, variationen hos olika 
jordlager varierat också 

Ler  Beskriver ler utifrån olika 
delar som halt, mängd och 
typ av lermineral.  

 Parameterns styr bl a 
sorptionsegenskaper 

 Halten bestäms normalt, 
mängden kan sedan uppskattas. 
Typ av mineral bestäms normalt 
inte. 

 Lerhalten kan uppskattas relativt 
gott, däremot krävs 
kompletteringar för att 
bestämma typ av lermineral  

Organiskt 
material 

 Beskriver halt, mängd och typ 
av organiskt material. 

 Parametern styrande för att 
bedöma sorptions-
egenskaper. Är den del av 
jord som normalt har störst 
potential att fastlägga ämnen. 

 Halt bestäms normalt för 
jordmaterial i väg/ban-
sträckningar. För omgivningen 
görs det i begränsad omfattning. 
Andelen organiskt kol är 
centrala indata som normalt inte 
bestäms.  

 Mängden kan uppskattas med 
ledning av halter. Beskriver 
förhållanden i ytligare jordlager. 

Porgas  Beskriver porgasens 
sammansättning och 
egenskaper 

 Parametern relevant i de fall 
ämne kan transporteras i 
gasfas. Exempel på dessa är 
primärt organiska ämnen, 
VOC.  

 Stor känslighet 
 Mäts normalt inte, möjligen 

radongas men då i anslutning till 
byggnader där människor kan 
vistas eller för organiska ämnen. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Porvatten  Beskriver porvattnets eller 
grundvattnets kemiska och 
fysikaliska egenskaper.  

 
 Styrande parameter för att 

beskriva förutsättningarna för 
markkemiska processer, t ex 
map pH, redox, organiskt 
innehåll, sammansättning av 
ämnen mm. 

 Bestäms normalt inte. För att 
erhålla relevanta data erfordras 
kompl mätning. 

 Referensdata kan erhållas från 
andra källor, t ex 
Naturvårdsverket (1999b). 
Kompletterande provtagning kan 
t ex utgöra underlag för att 
bestämma om porvattnets 
sammansättning är representativ.

Sorption  Beskriver processer som 
fastlägger ämnen i jord 
genom interaktion mellan fast 
fas, porvatten och porgas. 
Distributionskoefficienten Kd 
beskriver fördelningen mellan

 Styrande parameter för att 
bedöma ämnens retardation.  

 Kan bestämmas genom att 
undersöka halt och typ av ler 
och organiskt material. Görs 
normalt inte i planprocessen. 

 Längs sträckningar och mot 
djupet kan förutsättningarna 
variera , Kd värdet varierar 
kraftigt för vissa ämnesgrupper 
med t ex pH. 

Syra-bas  Syra-bas beskriver 
tillsammans med redox den 
dominerande markkemiska 
processen som sker i jord 

 Styrande parameter för 
många processer, beskrivs bl 
a av pH och alkalinitet. 

 T ex porvatten, för att beskriva 
parametern erfordras kompl 
undersökningar. 

 Referensdata kan erhållas från 
andra källor, jämför 
Naturvårdsverket (1999b) 
Grundvatten. Kompletterande 
provtagning kan t ex utgöra 
underlag för att bestämma om 
porvattnets sammansättning är 
representativ. 

Redox  Beskriver den dominerande 
mark-kemiska processen som 
sker i jord. 

 Styrande parameter för 
många processer, beskrivs bl 
a av pE, redoxpotential. 

 Jmfr porvatten, för att beskriva 
parametern erfordras kompl 
undersökningar. 

 Svårt att beskriva enhetligt över 
längre sträckor utan omfattande 
mätning. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Biokemiska 
processer 

 Beskriver en mångfald av 
olika processer som drivs av 
mikroorganismer. 
Omfattningen styrs av pH, 
redox, alkalinitet, vatten- och 
näringstillgång 

 Styrande parameter. 
 

 Ofta används porvattnets och 
den fasta fasens sammansättning 
för att beskriva parametern. 

 Summa parametrar används för 
att bestämma egenskaper, stor 
variation över året mht till 
klimatsituation i ytliga vatten. 

Komplexbild
ning 

 Beskriver hur komplex bildas 
 En viktig kemisk process, hög 

humushalt i vatten ger t ex 
potential för komplex-
bindning av metaller. 

 Mycket varierande 
förutsättningar beroende av 
ämne, pH, redox etc. 

 Kan uppskattas men inte i detalj 
bedömas. 

 

Kommentar - Markkemi 

Alla partiklar i jorden kan i princip bidra till sorption men partiklar med stor specifik 
yta och laddning har större möjlighet till detta. Kapaciteten att adsorbera metalljoner 
beror av kornstorleken (mindre partiklar större specifik yta), mängd och typ av 
organiskt material samt oxid och hydroxidhalter samt laddning. I verkligheten 
förekommer pH-fluktuationer, olika ytor och konkurrens mellan ämnen, svårbedömd 
komplexbildning etc enligt Espeby et al (1997). Det finns flera enkla empiriska 
samband för att bestämma sorptionen men enligt Espeby et al (1997) är de trubbiga 
instrument med hänvisning till omgivningens komplexitet. Med kunskap om det 
organiska materialets fysikaliska egenskaper är dock halten organiskt material en 
potentiell och styrande parameter för att konservativt kunna uppskatta sorption, Mácsik 
(2002). 

En möjlig bedömningsgrund skulle kunna ha sin utgångspunkt i nuvarande eller 
”naturliga” förhållanden i omgivningen till en väg- eller bankonstruktion. Med 
kännedom om de ”naturliga” förhållandena kan effekten på omgivningen ställas i 
relation till dess ”naturliga” förhållanden, sk jämförvärden, se till exempel 
Naturvårdsverkets rapportserie map Bedömningsgrunder för miljökvalitet, 
Naturvårdsverket (1999a-f). Som exempel skulle då ett område kunna beskrivas med en 
siffra,  säg 10, till följd av ett materialval skulle då siffran i nära anslutning till väg- och 
bankonstruktionen kunna vara 15 för att på ett begränsat avstånd vara 10 igen, eller 
”naturligt”. Det man då har att ta ställning till är om 15 är acceptabelt eller ej inom det 
området. Dessa ”naturliga” förhållanden beskrivs närmast av aspekten markkemi och 
yt- och grundvattenkemi.  
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I Vägverket (2001b) föreslås schablonhalter för dagvatten av olika ämnen med 
utgångspunkt från olika källor som antropogena källor tillsammans med en bedömning 
av utlakning från skogsmark. Syftet med detta är att utgöra underlag för en bedömning 
av föroreningsbidraget från vägar uppskattas och jämföras med bidraget från andra 
föroreningsskällor i ett avrinningsområde. Detta angreppssätt, där man bedömer effekt i 
stora drag som underlag för en jämförelse är likartat med de modell som tillämpas av 
Naturvårdsverket (1999a). Vägverket (2001b) identifierar också några av de 
”flaskhalsar” som finns med avseende på bestämning av jämförvärden där de viktigaste 
parametrarna är pH, halter av ämnen i berg- och jord, andelen humus och områdets 
hydrologi. Beräkningarna i Vägverket (2001b) visar sammantaget att den största 
föroreningskällan [gram/ha och år] avseende dagvatten är industriområden och vägar. 
Grovt beräknat är halten från dessa källor 10 gånger högre än metallhalterna från 
naturligt lakvatten. Rapporten noterar dock, vilket kan vara centralt också för projekt 
MGB, att avrinningsområdets storlek och arean av angränsande marktyp (ett exempel 
på en annan källa till ämnen) till exempel natur- eller industriområden bidra med 
betydande mängder av en recipients sammanlagda belastning av ämnen.    

 



36 

3.5. Yt- och grundvattenkemi 

Definition 

Aspekten yt- och grundvatten omfattar mark- och naturvattenkemi både under ostörda 
och antropogent påverkade omständigheter. Aspekten behandlar till exempel 
interaktioner mellan fasta faser och vattnet med betydelse för vattnets beskaffenhet och 
användbarhet. Exempel på parametrar är redox, pH, sammansättning mm. 

I denna aspekt sker en inriktning mot ytvattenkemi, det vill säga sjöar och vattendrag, 
då grundvattenkemi primärt behandlas inom aspekten markkemi, se porvatten, men 
också till delar inom hydrogeologi och hydrologi. Notera också att ekologiska 
parametrar som plankton , alger mm inte behandlas här utan under aspekten ekologi / 
biologi. 

Dagens kunskap i generella ordalag 

Med ytvatten avses här vatten i sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket (1999e) har i sin 
rapport 4913, ”Sjöar och vattendrag” sammanställt viktiga faktorer som beskriver 
vattenområdens status. Till de fysikaliska och kemiska faktorer som betraktas som 
styrande hör näringsämnen/eutrofiering, syretillstånd och syretärande ämnen, 
ljusförhållanden, surhet och metaller. I rapporten beskrivs också underlag för 
bedömning av biologiska förhållanden. De parametrar som beskrivs av 
Naturvårdsverket (1999e) är de som bedömts som de viktigaste för att beskriva 
vattenkvalitet i en ”vid mening”.  Noterbart är att för att beskriva ett ytvatten erfordras 
för det stora flertalet av parametrar mätningar och analyser under en längre tid (1-3 år).  

I Tabell 11 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten yt- och grundvatten. För varje parameter ges en kort beskrivning och 
dess kvalitet diskuteras. Parametrarna är utvalda med ledning av Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag och grundvatten, Naturvårdsverkets (1999b, e). Ekologiska och 
biologiska parametrar som plankton, bottenfauna, fisk etc behandlas inte. 

Tabell 11: Exempel på parametrar som beskriver aspekten yt- och grundvattekemi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Ljusförhållan
den 

 Beskriver vattnets grumlighet 
(turbiditet) och t ex siktdjup 

 Påverkar livsförhållanden för 
många organismer. 

 Kräver omfattande mätningar 
under flera år, görs normalt inte i 
planprocessen möjligen initieras 
detta av vattendirektivet, EU 
(2000). 

 Tillgänglighet sannolikt låg mht 
krav på mätningar. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 
Närings-
ämnen / 
eutrofiering 

 Beskriver innehåll och 
tillförsel av näringsämnen, 
kväve – fosfor. 

 Reglerar växtsamhällens 
utveckling i vatten och 
därmed också organismers 
förutsättningar. 

 

 Kräver omfattande mätningar 
map tid, 3 år. Svårt att beskriva 
med enhetliga värden till följd 
av stora naturliga variationer. 
Görs normalt inte i 
planprocessen möjligen initieras 
detta av vattendirektivet. 

 Tillgänglighet sannolikt låg mht 
krav på omfattning av 
mätningar. 

Syretillstånd 
och  
syretärande 
ämnen 

 Beskriver förutsättningar för 
förekomsten av syre. 

 Central för mikrobiella och 
kemiska processer 

 Kräver omfattande mätningar 
map tid, 3 år. Svårt att beskriva 
med enhetliga värden till följd 
av stora naturliga variationer. 
Görs normalt inte i 
planprocessen möjligen initieras 
detta av vattendirektivet. 

  Tillgänglighet sannolikt låg mht 
krav på omfattning av 
mätningar. 

Surhet och 
försurning 

 Beskrivs av kemiska 
parametrar som pH och 
alkalinitet. 

 Central för vattenlevande 
organismer och reglerar även 
i vilken form olika ämnen 
förekommer. 

 Alkaliniteten är stabilare som 
mått jämfört pH, kräver 
omfattande mätningar map tid 
för att beskriva ett ytvatten. 
Utförs normalt inte i 
planprocessen möjligen initieras 
detta av vattendirektivet. 

 Enkelt att mäta, men 
omfattningen gör sannolikt att 
det saknas underlag. 

Metaller  Beskriver metallers 
förekomst i vattendrag.  

 Flera av metallerna är 
centrala för biologiska 
funktioner. 

 God kunskap om analys av 
metaller i vatten och sediment. 
För att beskriva ett vatten 
erfordras mätningar under lång 
tid, flera år. 

 Tillgänglighet sannolikt låg mht 
krav på mätningar. 
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Kommentar – Yt- och grundvattenkemi  

I Vägverket (2001b) har dagvattenbelastningen på sjöar och vattendrag (dvs ytvatten) 
från olika föroreningsskällor studerats och beskrivits med schablonhalter. Detta ger 
underlag att bedöma föroreningsbidraget från vägar i relation till andra källor. De källor 
som studerats är vägar, tätorter, industrier, skogsmark, jordbruksmark samt 
luftdeposition. De utförda beräkningarna visar att störst föroreningsutsläpp, räknat per 
ytenhet, sker från industriområden och vägar, grovt räknat bedöms metallhalterna från 
denna typ av ytor vara 10 gånger större än från naturligt ”lakvatten”. I denna 
bedömning har inte  bidrag från vägkonstruktionens material urskiljts. 

 

3.6. Biologi 

Biologi behandlas inom ramen för ekologi eftersom biologiska processer ingår i system 
som ofta är svåra att särskilja från varandra. Ekosystem består av biologiska byggstenar 
vars uppbyggnad och funktioner ofta på ett eller annat sätt är beroende av varandra. 
Olika organismgrupper är beroende av varandras existens för sin egen överlevnad på 
liknande sätt som den enskilda organismen är beroende av de egna cellernas eller 
organens funktioner.  

 

3.7. Ekologi 

Definition 

Ekologi är läran om organismers samspel med varandra och med sin levande eller icke-
levande omgivning. Ekologin omfattar samtliga levande organismer som djur, växter, 
svampar och mikroorganismer samt de system och processer som organismerna skapar. 
Ett ekosystem kan vara hur stort som helst eller hur litet som helst. Ekosystem utgörs av 
mycket intrikata näringsvävar bestående av olika arter. I vissa fall ingår endast ett fåtal 
arter i en näringsväv medan det i andra fall ingår tusentals arter.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Då ekosystemen ofta är mycket komplexa att förstå sig på har det huvudsakliga 
bevarandearbetet inom naturvården inriktats på de specifika arterna och deras biotoper 
(livsmiljöer). Biologisk mångfald beskriver variationsrikedomen bland det genetiska 
materialet (inom och mellan organismgrupper), bland arter och mellan arter samt bland 
naturtyper (biotoper) och ekosystem. Genom att skydda områden ges en möjlighet till 
bevarande av ekosystem, arter och genetiskt material. I Sverige kan värdefulla områden 
få lagstadgat skydd genom nationalparker / naturreservat, riksintresseklassning, och 
biotopskydd.  
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Natura 2000 är värdefulla naturområden som är av särskilt intresse från 
naturvårdssynpunkt och som tillkommit med stöd av två EG-direktiv som berör 
biologisk mångfald; fågelskydds- samt art- och habitatdirektiven, EU (1979, 1992).  

I Tabell 12 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten ekologi. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

Tabell 12: Exempel på parametrar som beskriver aspekten ekologi 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Artdiversitet  Beskriver variationsrikedom 
bland arter och mellan arter. 

 Styr biotopens förmåga att 
anpassa sig till förändrade 
förhållanden t ex ta emot och 
bearbeta föroreningar.  
 

 Inventering av parametern krävs 
 Känsligheten hos data bedöms 

som stor, metoder och 
bedömningsgrunder finns endast 
framtagna för vissa 
organismgrupper.  

Biomassa  Beskriver mängden levande 
organismer per yta.  

 Styr biotopens förmåga att 
anpassa sig till förändrade 
förhållanden t ex ta emot och 
bearbeta föroreningar. 

 Inventering av parametern krävs.
 Känsligheten hos data bedöms 

som stor, metoder och 
bedömningsgrunder finns endast 
framtagna för vissa 
organismgrupper. 

Skyddsvärda 
arter  

 Beskriver arter som bedömts 
vara sällsynta eller hotade 
och därför kräver särskilt 
lagskydd. 
ex) Fridlysta arter, 
Rödlistade arter 

 Styr omgivningens 
skyddsvärde/sårbarhet. 

 Inventering av parametern krävs 
för det mesta, potentiella hot 
mot arten, t ex förändring av 
vattenkvalitet, finns ofta 
beskrivna varvid artens sårbarhet 
kan identifieras.  

 

Indikatorarter  Beskriver arter som är 
användbara för att lokalisera 
och urskilja biotoper med 
höga naturvärden.  
ex) Skogsvårdsstyrelsens 
signalarter som signalerar 
skog med höga naturvärden. 

 Styr omgivningens 
skyddsvärde/sårbarhet. 

 

 Inventering av parametern krävs 
för det mesta. 

 Begränsad tillgång på 
information. 
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Fortsättning på tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Skyddsvärda 
biotoper 

 Beskriver särskilda naturtyper 
som är skyddade enligt lag: 
ex) Biotopskydd 

 Styr omgivningens 
skyddsvärde/sårbarhet 

 Inventering av parametern krävs 
för det mesta. 

 Begränsad tillgång på 
information. 

 
Skyddsvärda 
områden 

 Beskriver områden som 
innefattar skyddsvärda 
biotoper eller arter 
ex) 
Naturreservat/Nationalparker
Riksintresse för naturvården 
Natura 2000 

 Styr omgivningens 
skyddsvärde/sårbarhet, 
snarlikt med aspekten 
Markanvändning 

 Känsligheten styrs av om det 
finns beskrivningar eller ej. 

 Information om parametern är 
ofta lättillgänglig, potentiella hot 
mot biotopen, t ex övergödning 
finns ofta beskrivna varvid 
områdets sårbarhet kan 
identifieras. 

 
 

Skyddsvärde  Beskriver graden av ett 
områdes skyddsvärde. 

 Potentiellt underlag för att 
identifiera skyddsvärda 
områden. 

 Kvalitet och omfattning av 
inventerade områden varierar 
över landet, Östman (2002).  

 Vedertagen parameter i samband 
med riskbedömning av 
förorenade områden. 

Känslighet  Beskriver  
 Potentiellt underlag för att 

identifiera skyddsvärda 
områden. 

 Kvalitet och omfattning varierar 
över landet, Östman (2002).  

 Vedertagen parameter i samband 
med riskbedömning av 
förorenade områden. 

Kommentarer 

Miljöns skyddsvärde/sårbarhet kan sägas sammanfatta samtliga ekologiska parametrar 
vid bedömningen av risker med kemiska ämnen. För att avgöra om ett område består av 
skyddsvärda biotoper eller hyser skyddsvärda arter krävs ofta inventeringar av 
biologer/ekologer. Trots noggranna inventeringar är det dock svårt att tillfullo förutsäga 
vad ett kemiskt ämne kan få för konsekvenser för biologiska system eftersom kunskap 
fortfarande saknas om ekosystemens processer och funktioner. Därför nyttjas ofta olika 
övergripande sammanställningar för att beskriva ett slags summaparametrar för ett 
område.  
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Jämför begreppet Skyddsvärde / Känslighet som nyttjas av Naturvårdsverket (1999a) 
för bedömningar i samband med förorenade områden. Där avser skyddsvärde miljön 
och känslighet avser människors hälsa. Klassificering av skyddsvärde och känslighet 
baseras på till exempel naturvårdsplaner och inventeringar. Skyddsvärdet beskriver hur 
allvarligt man ser på arter och ekosystem exponeras för föroreningarna på ett objekt 
idag och i framtiden. Känslighet avser människan och är oberoende av hur många som 
exponeras utan sker på individnivå. 

Arbetet med att inventera och klassificera förorenade områden i Sverige har lett till att 
parametern Skyddsvärde har blivit ett vedertaget begrepp hos myndigheter enligt 
Östman (2002) men att tillvägagångssättet vid klassificering och tillgång på 
klassificerade områden varierar i landet. 

3.8. Toxikologi 

Definition 

Toxikologi är läran om gifter och deras egenskaper. Toxikologi är ett tvärvetenskapligt 
ämnesområde som är grunden för att kunna bestämma risker med kemiska ämnen. Det 
kan till exempel delas in i human- respektive ekotoxikologi det vill säga kemiska 
ämnens skadliga effekter på människors hälsa respektive miljön. Förenklat kan man 
säga att toxikologi beaktar konsekvensen av ämnestransport för antingen människors 
hälsa eller miljö.  

Dagens kunskap i generella ordalag 

Kunskapsbristen beträffande kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är generellt 
sätt mycket stor. För att fastslå olika ämnens miljö- och hälsofarlighet krävs flera års 
forskning på flera olika organismgrupper. Nya ämnen måste testas innan de släpps ut på 
marknaden enligt befintliga krav inom EU men för gamla ämnen finns inga sådana 
regler. En undersökning gjord av EG-kommissionens kemikaliebyrå genom Allanou et 
al (1999) visar att 14 % av de ca 2 500 högvolymskemikalier som används inom EU har 
uppgifter tillgängliga motsvarande de baskrav som ställs på nya ämnen innan de får 
släppas ut på marknaden. Kunskapsbristen är störst vad gäller ämnens miljöfarliga 
egenskaper. De exempel på farliga ämnen som finns upptagna på 
Kemikalieinspektionens klassificeringslista eller begränsningslista utgörs främst av 
ämnen med hälsofarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande, 
reproduktionsstörande eller cancerogena. Kemikalieinspektionens föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter KEMI (2002) bygger i huvudsak på 
information från den akvatiska miljön avseende akut toxicitet, persistens och 
bioackumulerbarhet.  

Kunskapen om olika ämnens giftighet och inte minst deras kombinationseffekter 
behöver utvecklas enligt KEMI (1999). Det finns dock mycket kunskap, speciellt 
relaterat till humantoxikologi, med avseende på de flesta metallerna. De ämnen som kan 
frigöras från traditionella material utgörs också främst av metaller.  
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Ekotoxikologi behandlar många andra levande organismer varför kunskapsnivån 
varierar stort mellan olika organismer enligt Brömssen (2002). Den kunskap om 
ekotoxikologi som användes för att ta fram riktvärden för Naturvårdsverkets rapport 
Förorenade områden Naturvårdsverket (1999a) tog sin utgångspunkt i holländska 
värden. Kunskapen om vilka ämnen som på längre sikt har ekologiska skadeverkningar 
och dessa ämnens transportvägar genom ekosystemens näringskedjor förefaller 
sammantaget vara liten. I Tabell 13 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel 
på parametrar som beskriver aspekten ekologi. För varje parameter ges en kort 
beskrivning och dess kvalitet diskuteras. 

Tabell 13: Exempel på parametrar som beskriver aspekten toxikologi 

Parameter Beskrivning 
Vilken är parametern  Vad beskriver parametern inom aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 
Akut giftighet  Beskriver en observerbar effekt av ett gift, på en organism, 

där exponeringstiden och observationsperioden är kort. 
 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 

Kronisk giftighet  Beskriver en observerbar effekt av ett gift, på en organism, 
vid upprepad eller långvarig exponering.  

 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 
Cancerogenitet  Beskriver ämnen som vid inandning, förtäring och upptag 

genom huden kan orsaka cancer. 
 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 

Reproduktions-
störande ämnen 

 Beskriver fortplantningsstörande ämnen som orsakar 
skador på avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig 
fertilitet. 

 Styr risk för påverkan på människa och miljö.  
Hormonstörande 
ämnen 

 Beskriver ett ämne som stör hormonbalansen och därmed 
kan ge upphov till t ex reproduktionsstörningar, cancer, 
påverkan på immunsystem, diabetes, benskörhet.  

 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 
Persistens  Beskriver hur svårnedbrytbart ett ämne är, 

nedbrytningshastighet.  
 Parameterns styr hur länge ett ämne kan finnas kvar i 

människa eller miljö och påverka. 
Bio-
ackumulerbarhet 

 Beskriver ett ämnes förmåga att ansamlas i levande 
organismer i högre halter än i den omgivande miljön. 

 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 
Kombinations-
effekter 

 Beskriver en kombinerad effekt av ämnen och abiotiska 
faktorer som är större eller mindre än summan av 
effekterna av de enskilda komponenterna.  
Synergism (2+2=6) 
Antagonism (2+2=2) 

 Styr risk för påverkan på människa och miljö. 
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Kommentar – Toxikologi 

Metoder finns framtagna för att studera kemiska ämnen m a p ovanstående parametrar. 
Olika toxicitetstester har tagits fram för att bestämma ett ämnes effekt på olika 
organismgrupper (och celler) som bland annat: mikroorganismer (t ex mikrotox), växter 
(t ex alger), evertebrater (t ex daggmask), vertebrater (t ex fisk) och däggdjur (t ex mus) 
och människa. Responsparametrar som studeras i dessa tester kan vara: antal döda, 
incidens av cancer, förändrad enzymaktivitet, förmåga att producera avkomma osv. 
Standardiserade system som används för att beskriva koncentration/dos som ger dessa 
responser är bland annat: 

 EC50, EC20 Den koncentration av en testsubstans som förorsakar specificerad 
effekt hos 50 respektive 20 % av testade organismer. 

 LC50, LC20 Den koncentration av en testsubstans som förorsakar dödlig 
effekt 50 respektive 20 % av testade organismer. 

 LOEC Lägsta koncentration som ger någon effekt 

 NOEC Högsta koncentration som ej ger någon effekt 

Risker med kemiska ämnen beror av ett ämnes giftighet (inneboende egenskaper m a p 
miljö- eller hälsofarlighet) men också av i vilka halter ämnet förekommer, ämnets 
spridningsförutsättningar samt recipientens eller människans sårbarhet/känslighet för 
ämnet. Kemiska ämnens egenskaper och därmed giftighet påverkas också av biotiska 
faktorer som mikrobiologisk omvandling av ämnen såväl som abiotiska faktorer som 
pH, alkalinitet, organisk halt etc. De olika ämnenas miljö- eller hälsofarlighet är till 
största delen endast testad i en kontrollerad miljö i ett laboratorium där effekter av 
kombinationer av ämnen eller påverkan av biotiska eller abiotiska parametrar ej 
studerats.  

Sammanfattningsvis kan sägas att metoder finns för att studera olika kemiska ämnens 
toxikologiska egenskaper. Dessa är dock ofta relativt dyra och tidskrävande, varför de 
sällan används. Kunnandet om humantoxikologi är betydligt större än det för 
ekotoxikologi enligt Adrup (2002). 
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4. ANVÄNDNINGSASPEKTER (Dagens kunskap) 

I detta kapitel behandlas de parametrar eller fakta/bedömningsunderlag som beskriver  
användningen av ett material i en geokonstruktion, det vill säga ban- eller 
vägkonstruktionen. 

4.1. Tillämpning 

Definition 

Tillämpning, eller applikation, beskriver hur ett material nyttjas i en ban- eller 
vägkonstruktion. Exempel på delar i sådana geokonstruktioner är: 

 Överbyggnad: Alla delar, dock exklusive slitlager i en vägkonstruktion. 

 Underbyggnad och undergrund: Omfattar utskiftning av jord och ersättning med 
annat material, lättfyllning och stabilisering1 av jord i underbyggnaden.  

Dagens kunskap 

Materialvalet idag sker primärt med utgångspunkt från krav på teknisk funktion. Med 
projekt MGB ska det säkerställas att material med acceptabla miljömässiga egenskaper 
används. Kunskapen om teknisk funktion är vedertagen och god, det finns många 
handböcker och metodbeskrivningar och en väl etablerad praxis för att beskriva en 
konstruktions utifrån ett tekniskt perspektiv i mark- och anläggningsbyggande. Den 
nomenklatur som används för att beskriva konstruktionsdelar bygger på teknisk 
funktion, jämför överbyggnad, bärlager, förstärkningslager, lättfyllning etc. För att 
hantera den miljömässiga frågeställningen är bedömningsunderlaget och vägledningen å 
andra sidan ytterst begränsad vilket förvisso ligger i syftet med projekt MGB. 

I Tabell 14 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten tillämpning. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

 

                                                 
1 Med stabilisering avses in-situ inblandning av bindemedel för att förändra en jords egenskaper 
såväl i block (t ex masstabilisering) som i kolumner (t ex KC-pelare).  
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Tabell 14: Exempel på parametrar som beskriver aspekten tillämpning 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Geo-
konstruktion 

 Vilken typ av 
geokonstruktion som nyttjas, 
utgångspunkt i teknisk 
funktion. 

 Ger underlag för att bedöma 
förutsättningar för t ex 
ämnestransport. 

 Vedertagen nomenklatur, i 
teknisk mening, finns idag. 

 Kan bedömas i planprocessen då 
med bakgrund av tekniska krav 
som leder till vissa typer av 
konstruktioner. 

Livslängd  Beskriver förväntad teknisk 
livslängd hos ban- eller 
vägkonstruktionen. 

 För att identifiera eventuella 
frågeställningar relaterade 
beständighet 

 Vedertaget begrepp map teknisk 
livslängd. 

 Starkt beroende av drift- och 
underhållsåtgärder.  

Placering i 
ban- och väg-
konstr. 
 

 Beskriver placering i 
konstruktion map andra 
anläggningsdelar.  

 Styrande för 
vattengenomströmning, 
annan ämnestransport, 
exponeringsvägar etc. 

 Vedertagna begrepp map ban- 
och vägkonstruktioners olika 
delar finns beskrivna. 

 Kan uppskattas väl. 
 
 

Angränsande 
anläggningar 

 Beskriver ev anläggningar i 
anslutning till 
geokonstruktionen som kan 
påverka (perkolerande vatten, 
transportvägar, 
sammansättning etc). 

 Kan t ex beskriva andra källor 
till ämnestransport. 

 Vedertaget att beskriva 
anläggningar teknisk, 
miljömässigt ej vedertaget.  
Många ämnen som frigörs från 
material i konstruktion är 
normalt små i relation till andra 
källor som bidraget från trafik 
och industriområden 

 Kan som regel beskrivas ur ett 
tekniskt perspektiv. Miljöteknisk 
påverkan utförs i mindre 
omfattning. 
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Fortsättning på tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Tekniska 
lastfall 

 Beskriver ”tekniska” lastfall 
som kan uppstå på 
geokonstruktionen, t ex 
varierande grundvattenyta, 
temperatur, mm. 

 Styrande för att identifiera 
olika potentiella lastfall som 
kan påverka t ex 
exponeringsvägar 

 Ska beaktas vid dimensionering 
av geokonstruktioner. 

 Typ av lastfall kan ofta 
bedömas, men risken och 
omfattningen är svår att 
uppskatta 

Olyckslaster  Beskriver olyckslaster, 
tekniska o miljömässiga, 
främmande ämnen, 100-års 
regn etc.. Primärt relevant där 
andra material än inerta 
nyttjas som kan ge upphov till 
samverkansreaktioner. 

 Styrande för att identifiera 
eventuella extremsituationer 

 Subjektivt underlag, stöd finns i 
t ex hos räddningsverket. Ska 
beaktas vid dimensionering av 
geokonstruktioner. 

 Typ av lastfall kan ofta 
bedömas, men risken och 
omfattningen är svår att 
uppskatta.  

Kommentar – Tillämpning 

Dagens nomenklatur baseras på teknisk funktion, dvs. överbyggnad, bärlager, 
förstärkningslager underbyggnad etc. Dessa parametrar finns i dagens informationsflöde 
med vedertagen nomenklatur och därmed finns ofta underlag för att skaffa sig en 
uppfattning hur ämnestransport kommer att ske.  
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4.2. Materialteknik 

Aspekten beskriver ett materials tekniska egenskaper och exkluderar miljötekniska 
egenskaper för vissa typer av geokonstruktioner. Materialteknik är näraliggande 
geoteknik men avser inte granulära material eller in-situ stabilisering enligt projektets 
definition. Exempel på materialtekniska egenskaper är styvhet, densitet, 
isoleringsförmåga mm med avseende på konstruktionsdelar som pålar, isolering och 
vertikaldränering mm. 

Dagens kunskap 

Enstaka materialtekniska parametrar används idag, som exempelvis skrymdensitet, 
permeabilitet, kornstorlek. Det finns vedertagen metodik för att bestämma dessa 
materialtekniska parametrar. Aspekten materialteknik ligger nära aspekten geoteknik. 
Geoteknik beskriver jord ur ett tekniskt perspektiv efter ett standardiserat och 
vedertaget förfarande. Till delar nyttjar materialteknik geotekniska termer och 
undersökningsmetodik för att karakterisera material ur ett tekniskt perspektiv. 

I Tabell 15 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten tillämpning. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

Tabell 15: Exempel på parametrar som beskriver aspekten materialteknik 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet ( risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Densitet  Beskriver massa per 
volymsenhet som ρ, ρs, ρd 

 Styr bl a  distributions-
koefficienten, Kd och 
lakintensitet, L/S  

 Kan bedömas med ledning av 
handböcker inom relativt snävt 
spann. 

 Kan uppskattas  

Vattenmättna
dsgrad 

 Anger hur stor del av 
porvolymen som är fylld 
med vatten, 100 % för 
vattenmättad jord.Sr  

 Styr förutsättningar för 
ämnestransport, mättad resp 
omättade förhållanden 

 Mkt känslig parameter, beror 
av många faktorer som årstid, 
jordart (eg 
kornstorleksfördelning mm 

 Svår att uppskatta i omättad 
zon. 

Organisk halt  Viktförhållandet mellan 
organisk massa och total 
fast massa, ms 

 Styrande för att beskriva  
sorption. 

 Halten normalt låg i 
traditionella material mht till 
tekniska krav  

 Kan bedömas 
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Fortsättning på tabell från föregående sida 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 

Porositet / 
portal 

 Beskriver porutrymmet i en 
jord. 

 Styr den sk distributions-
koefficienten och vattnets 
effektiva hastighet i en 
vattenmättad jord  

 Känslighet varierar och beror 
av typ av material 

 För grövre material går den 
ofta att uppskatta för andra 
erfordras mätningar 

Lagrings-
täthet 

 Beskriver ett materials grad 
av lagring. Ett löst lagrat 
material kan få fastare 
lagring och därmed ett lägre 
portal. Id 

 Ansluter till portal och 
porositet 

 Känsligheten kan uppskattas 
och relateras till packningsgrad

 Beskrivs normalt inte för ban- 
eller vägmaterial och ändras 
genom packning 

Packnings-
egenskaper 

 Beskriver optimal 
vattenkvot vid vilken högsta 
densitet kan uppnås. 

 Styr t ex förutsättningar för 
permeabilitet. 

 Känsligheten hos vattenkvoten 
beror av aktuellt material. 

 Bestäms ofta i planskeden för 
att utreda schakt- och 
packningsbarhet i ban- eller 
väglinjen.  

Kornstorlek  
graderings-tal 

 Kan nyttas för att bedöma bl 
a kapillaritet och 
permeabilitet hos ett 
material 

 Styr t ex permeabilitet. 

 Beror av hur inhomogent 
materialet är.  

 I faktablad bör dessa 
parametervärden  redovisas 

Permea-
bilitet, 
hydraulisk 
konduk-
tivitet 

 Beskriver ett materials 
genomsläpplighet (normalt 
för vatten) 

 Styr vattens hastighet 
genom jord, varierande i 
horisontal respektive i 
vertikalled. 

 Se kornstorleksfördelning och 
graderingstal och packninggrad

Beständighet  Hur materialets tekniska 
egenskaper kan förändras 
med tiden 

 pH, trafiklast, tjäle, klimat 
och andra lastfall, etc. är 
styrande 

 Känslig parameter, map på att 
den troligen beror av den som 
utför bedömningen 

 Kan bedömas utifrån 
antaganden som baseras på 
materialtekniska, tillämpnings- 
och markanvändningsaspekter. 
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Kommentar - Materialteknik 

Material som bedöms under materialteknik kan komma från bergkross, industriell 
verksamhet etc. Oavsett ursprung bör tekniska egenskaper undersökas innan 
miljötekniska egenskap behandlas i detalj. Det är orimligt att undersöka ett materials 
miljöegenskaper om det inte uppfyller kriterier på teknisk funktion. Viktiga parametrar 
för en applikation bör kvalitetssäkras och beskrivas i ett faktablad. 

Exempelvis är ett materials packningsegenskaper tillsammans med 
kornstorleksfördelning viktiga parametrar ur såväl teknisk- som miljösynpunkt. Ett 
materials densitet som uppnås efter packning bestämmer även materialets porositet och 
därmed permeabilitet. Information om olika materials densitet finns i många fall 
sammanställt i faktablad som underlag för tekniska beräkningar. Flera av de 
materialtekniska parametrarna nyttjas vid miljöteknisk bedömning, som t ex 
permeabilitet och beständighet finns också dokumenterade för traditionella material 
(krossat berg och naturgrus). 
 
En av de styrande parametrarna är att beskriva den mängd vatten som förväntas 
perkolera en ban- eller vägkonstruktion, det vill säga uppskatta den infiltration eller 
grundvattenbildning som sker i geokonstruktionen. I en rapport framtagen av EFO 
Energiaskor AB (1998) görs bedömningen att infiltrationen genom en asfaltbeläggning 
är försumbar. Däremot betraktar man infiltrationen genom släntytor som relevant. För 
att bedöma infiltration finns hydrogeologiska verktyg, där gäller dock att detta inte har 
verifierats i full skala. Å andra sidan har bankonstruktioner inte samma ”skydd” mot 
perkolation av nederbörd som ett tätt slitlager ger en vägkonstruktion. Alltså föreligger 
stora skillnader i förutsättningar för transport av vatten genom väg- eller 
bankonstruktioner. 
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4.3. Geoteknik 

Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid 
främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Exempel på geotekniska egenskaper som 
är väsentliga i detta arbete är densitet, portal och organiskt innehåll. Många geotekniska 
begrepp och nomenklatur är vedertagna begrepp i anläggningsbranschen. Interaktion 
mellan en ban- eller vägkonstruktion och dess omgivning kan bidra till ämnestransport.  

Geotekniska förhållanden behandlas primärt som en omgivningssaspekt. Tillhörande 
parametrar nyttjas även för att beskriva användningen, t ex densitet, 
kornstorleksfördelning hos ett överbyggnadsmaterial. 

4.4. Miljöteknik 

Definition 

Aspekten miljöteknik beskriver anläggningsmaterial ur ett miljötekniskt perspektiv. 
Med projektets definition av miljöteknik gäller att den aspekten bl.a. beskriver ett 
materials egenskaper som löslighet, flyktighet, tillgänglighet och giftighet med 
avseende på materialet och dess användning (bärlager, ballast m.m.). Ämnens giftighet 
har tidigare behandlats under aspekten toxikologi. 

Dagens kunskap i generella ordalag 

För att karakterisera material utifrån innehåll och lakbarhet av ämnen finns idag många 
olika metoder, Naturvårdsverket (2002b). Metoderna är i allmänhet mer etablerade för 
metaller än för organiska ämnen. Å andra sidan kan de organiska ämnena ofta grupperas 
efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper.  

Lakbarhet är ett ständigt omdiskuterat ämne. Den bedöms utifrån standardiserade 
laktester som ofta överdriver lakbarheten se till exempel Helldén (2001) eller 
Naturvårdsverket (2002b), det vill säga laktester utförda i laboratorium förväntas 
normalt påvisa högre halter i lakvattnet än det som normalt erhålls vid användning i en 
ban- eller vägkonstruktion. 

Flera olika material kan hamna i en konstruktion. Eventuell interaktion mellan dessa 
och den miljö de hamnar i bör utvärderas. I vissa fall bör materialval studeras var för sig 
och i kombination med varandra. Faktorer som kan påverka materialets miljötekniska 
egenskaper med tiden är pH, trafiklast, tjäle grundvattnets fluktuation, klimat osv.  

Enligt Espeby et al (1997) kommer det att dröja ca 10 år före de markkemiska 
processerna kommer att kunna bedömas i detalj. Å andra sidan menar Mácsik (2002) att 
man kan arbeta med ytterligheter, jämför till exempel distributionskoefficienten Kd, och 
använda de som bedömningsunderlag. I den norska modellen, SFT (1999) görs detta för 
att arbeta fram platsspecifika riktvärden efter vissa givna förutsättningar (t ex pH 5-7, 
jordmaterial, Kd etc).    
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I Tabell 16 redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten miljöteknik. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. 

Tabell 16: Exempel på parametrar som beskriver aspekten miljöteknik 

Parameter Beskrivning Kommentar om kvalitet 
Vilken är 
parametern 

 Vad beskriver parametern inom 
aspekten ? 

 Är det en styrande parameter ? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Innehåll, 
samman-
sättning 

 Kemisk sammansättning. 
 Utgör underlag för val av 

material. Vissa ämnen ska fasas 
ut.  

 Analysmetoder finns för olika 
ämnen, dock primärt oorganiska.

 Saknas i många fall, utgör ej 
underlagsgrund. 

 
Lakbarhet  Ämnets lakbarhet t.ex som  % av 

totalinnehåll. Beskriver hur 
ämnen frigörs till följd av 
perkolerande vatten. 

 Utgör underlag för val av 
material. Vissa ämnen ska fasas 
ut. 

 Finns analysmetoder för olika 
ämnen. Olika metoder ger olika 
resultat.  

 Laktester kan utföras enligt olika 
standarder. I fält kan t ex 
lysimetrar nyttjas för kontroll. 

Ämnens 
kemiska 
fysikaliska 
egenskaper 

 Flyktighet, löslighet, 
tillgänglighet. 

 Beroende på val av applikation 
bedöms från fall till fall. 

 Känsligheten varierar mellan 
olika ämnen. 

 Finns att tillgå men ingår 
normalt inte i byggprocessen 
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Kommentar - Miljöteknik 

I många fall saknas det standarder hur en miljöteknisk bedömning ska gå till. Det krävs 
ofta kombinerad kännedom om materialets materialtekniska och miljötekniska 
egenskaper samt förståelse av den miljö som applikationen befinner sig i.  
 
Exempelvis kan lakning av bärlagermaterial under en asfalterad yta (vägkonstruktion) 
vara mycket långsam. Detta beror på den täta asfalten och den dränerande 
överbyggnaden minimerar vattenmängden som kan perkolera igenom materialet. Vid ett 
lakningsförsök i laboratorium kommer lakning att ske genom perkolation 
(kolonnförsök) eller genom att provet skakas i lakvatten (skakförsök). Dessa 
laboratorieförsök ger information om vad som är tillgängligt för lakning och inte hur 
lakningen i användningen kommer att ske. Det som i laboratorium tar 2 dagar, L/S kvot 
10, kan i en tät konstruktion ta upp till flera hundra år beroende av förutsättningar.  
 
Genom att ett material utsätts exempelvis för en kombination av trafiklast, tjäle etc. kan 
dess hållfasthet, kornstorleksfördelning etc. förändras varvid lakmediet (grundvatten, 
perkolerat vatten) får förändrade lakningsförutsättningar. Därför är ett materials 
beständighet en viktig materialteknisk fråga som också kan påverka miljötekniska 
egenskaper. 
 
Idag skiljer vi på materialteknik (teknik) och miljöteknik (miljö) framgent kan dessa 
komma att vara integrerade till exempel under den benämning ”miljögeoteknik” som 
föreslås av bl.a. Mácsik et al (1998). 
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5. BEDÖMNINGSGRUNDER 

Definition 

I de två föregående kapitlen har dagens kunskap med avseende på omgivnings- 
respektive användningsaspekter beskrivits. Dessa aspekter, se Figur 7, beskrivs av olika 
parametrar.  

 

Figur 7: Omgivnings- respektive Användningsaspekter (reviderad Figur 6 map arbeten 
i föregående kapitel).  

De tidigare kapitlen beskriver ett underlag för att kunna utföra en samlad bedömning av 
ett väg- eller järnvägsbyggnadsmaterial. Underlaget kan vara av olika karaktär till 
exempel objektivt (inte beroende av betraktaren ) eller subjektivt (beroende av den som 
betraktar informationen). Exempel på fakta av objektiv karaktär kan vara 
kornstorleksfördelning och hydraulisk konduktivitet och subjektiv fakta kan vara 
skyddsvärde, framtida markanvändning mm. Detta bedömningsunderlag ska sedan 
sammanvägas. Vilket i projekt MGB kallas för att en samlad bedömning. Bedömningen 
som sådan kan ske i olika faser i bedömningsprocessen. Jämför till exempel  

 Ett första filter där material som inte betraktas som aktuella att överhuvudtaget 
nyttja avfärdas. Bedömningsgrunden i detta fall kan till exempel vara att materialet 
klassificeras som ett  av farligt avfall. 

 Bestämning av sammansättning och halt / mängd hos ett material leder till att det 
avfärdas med ledning av att det innehåller ett ämne som är icke önskvärt (till 
exempel med avseende på någon bedömningsgrund i miljökvalitetsmål Giftfri miljö,  
KEMI (1999). 
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 Bestämning av lakningspotential föranleder att materialet kan avfärdas mot ett 
siffermässigt uttryck (rikt- eller gränsvärde) utan att hänsyn till omgivningen tagits. 
Notera att denna hänsyn egentligen är inarbetad i eventuella rikt- eller gränsvärden 
där vissa antaganden om spridningsförutsättningar och exponering görs (t ex 
avfallskriterier). 

 Bestämning av effekt (mängd / halt) eller konsekvens i en recipient2 och sedan 
diskutera om denna effekt till exempel förändrar situationen i recipienten så att den 
blir icke önskvärd. Detta beskrivs till exempel av bedömningsgrunden tillstånd 
jämför Naturvårdsverket (1999a-f). 

 Det finns också andra exempel på bedömningsgrunder, som måhända ligger utanför 
projektets avgränsning, som kriterier relaterade till nyttjandet av materialet efter 
dess användning (återbruk, återvinning, kvarlämning eller deponering), 
livscykelanalyser, hushållning med naturresurser, ekonomiska incitament etc. 

Bedömningsgrunderna beskriver alltså det underlag som ligger till grund för att ta 
ställning, eller bedöma om en påverkan, effekt eller konsekvens är acceptabel eller ej 
med avseende på människors hälsa och miljön. I vårt fall är det relaterat till följderna av 
ett materialval.  

Dagens kunskap 

I Sverige saknas idag nationella riktlinjer med avseende på bedömningsgrunder för 
miljötekniskt val av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. I andra länder, Finland, 
Danmark och Holland, m fl, finns sedan en kort tid tillbaka nationella riktlinjer. 
Riktlinjerna omfattar primärt vissa restprodukter och i vissa fall också traditionella 
material som krossat berg och grus för mark- och anläggningsbyggande och baseras på 
rikt- eller gränsvärden, se Svedberg et al (2002a). Av dessa nationella riktlinjer framgår 
vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas. Det är i regel olika typer av rikt- eller 
gränsvärden. 

I Tabell 17redovisas en kortfattad sammanställning av exempel på parametrar som 
beskriver aspekten miljöteknik. För varje parameter ges en kort beskrivning och dess 
kvalitet diskuteras. Notera att olika modeller där dessa bedömningsgrunder nyttjas är 
redovisade av bland annat Svedberg et al (2002a) och RVF Utveckling (2002).  

                                                 
2 Recipient, t ex den ”plats” som väljs för ställningstagande till påverkan / effekt / konsekvens, 
kan t ex vara jord, sediment, berg eller yt- och grundvatten. 
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Tabell 17: Exempel på befintliga bedömningsgrunder 

Bedömnings
grund 

Beskrivning Kommentar  

Vilken är 
bedömnings-
grunden? 

 Vad beskriver 
bedömningsgrunden? 

 Är den styrande? 

 Känslighet (risk, spann, fördelning) 
 Tillgänglighet, dvs om de kan 

uppskattas i nuvarande 
informationsflöde 

Föreskrifter 
om dricks-
vatten-
kriterier, 
Livsmedels-
verket (2001) 

 Hälsobaserade gränsvärden 
för dricksvatten (m a p 
humantoxikologi) 

 Styrande för uttag av vatten 
som livsmedel. 

 Etablerad och standardiserad. 
Gör att analyser blir enhetliga, 
variation beror av mätserier. 

 Vedertagen metodik. Bestäms 
normalt ej inom byggprocessen, 
dock med undantag för områden 
där vattentäkter berörs. 

Tillstånd, 
Naturvårds-
verkets 
rapportserie,  
Naturvårds-
verket 
(1999a-f)  

 Beskriver tillstånd för olika 
miljöer, skogslandskapet, 
sjöar o vattendrag etc i en 
femgradig skala map effekt 
på människors hälsa och 
miljö. 

 Bedömningsgrund för 
miljökvalitet enligt 
Naturvårdsverket. 

 Vissa av de parametrar som 
beskriver tillstånd kräver 
omfattande mätning, dvs 
underlaget kan vara tunt i vissa 
fall. 

 Vedertaget begrepp i 
Naturvårdverkets rapportserie 
”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet”. 

Bakgrunds-
halter i mark, 
Naturvårds-
verket 
(1997a) 

 Beskriver bakgrundshalter för 
vissa metaller  

 Är avsedd att kunna nyttjas 
som referens för miljö-
utredningar. 

 Stor känslighet, ger en 
uppskattning. Intressant 
resonemang map organiskt 
innehåll. 

 Behandlar ett fåtal ämnen. 
Jämförvärden 
Naturvårds-
verkets 
rapportserie, 
Naturvårds-
verket 
(1999a-f) 

 Söker beskriva ett värde på 
en parameter i ett idealt 
naturligt tillstånd. Nyttjas för 
att bedöma mänsklig 
påverkan som avvikelsen från 
ett verkligt tillstånd. 

 Bedömningsgrund för 
miljökvalitet enligt 
Naturvårdsverket. 

 Varierar med tillgång på 
information och vald parameter 

 Vedertaget begrepp i 
Naturvårdverkets rapportserie 
”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet”. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 

Bedömnings
grund 

Beskrivning Kommentar  

Hantering av 
jordmassor ur 
avfalls- och 
förenings-
synpunkt, 
remiss 
Banverket 
(2002) 

 Beskriver gränsvärden för 
indelning i olika typer av 
jordmassor. 

 Framtagna för hantering av 
jordmassor  

 Skall implemeneras hos 
Banverket. 

 Ansluter till etablerad metodik 
för förorenad mark, potentiellt 
enkelt förfarande i 
byggprocessen. 

Farligt avfall, 
SFS (2001) 

 Definierar farligt avfall. 
 Icke önskvärt i väg- och 

bankonstruktioner, ska 
deponeras. 

 Noggrant specificerade 
egenskaper för olika fall, 
explosivitet, giftighet etc. 

 Vedertagen metodik. 
Ämneslistor 
och  
-databaser  
 

 Beskriver ämnen som ska 
fasas ut eller är förbjudna. 
Kan också beskriva ämnens 
kemiska och fysikaliska 
egenskaper tillsammans med 
toxiska parametrar, se t ex 
KEMI (1999, 2002) 

 Underlag och i vissa fall 
grund för en bedömning. 

 Ämnens egenskaper finns ofta i 
databaser som uppdateras 
kontinuerligt 

 Relativt enkelt att inhämta 
information. 

 

Generella 
riktvärden 
förorenad 
mark, 
Naturvårds-
verket 
(1997b) 

 Beskriver riktvärden för olika 
medier, jord, vatten, sediment 
mm 

 Framtagna för att beskriva 
förorenade områden 

 Ej relevant för projekt MGB, 
möjligen relevant för 
jämförelser. 

Förslag till 
riktvärden för 
förorenade 
bensinsstatio
ner, 
Naturvårds-
verket (1998) 

 Beskriver riktvärden för olika 
medier, jord, vatten, sediment 
mht till bensinstationer 

 Framtagna för att beskriva 
vad som avses med förorenad 
jord, möjligen relevanta för 
jämförelser 

 Ej relevant för projekt MGB, 
möjligen relevanta för 
jämförelser. 

Klassning av 
inert avfall, 
TAC (2001) 

 Ska beskriva gränsvärden för 
vad som får deponeras på en 
deponi för inert avfall 

 Definierar inert avfall som 
siffermässigt uttryck 

 Möjligen relevant för projekt 
MGB där bedömningsgrunden är 
en eventuell framtida 
deponering. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 

Bedömnings
grund 

Beskrivning Kommentar  

Miljökvalitet
snorm MKN, 
Naturvårds-
verket 
(2002c) 
 

 Beskriver den lägst 
godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön 
kan anses tåla. 

 Styr bl a högsta eller lägsta 
tillåtna halt av ett visst ämne i 
luft/vatten/mark. För att 
bestämma vad som är 
acceptabelt eller ej. 

 Fler är under utarbetande men 
kommer att ta lång tid (10 år) 
därför ej relevant för projekt 
MGB idag.  

 

Kommentarer – Bedömningsgrunder 

Målsättningen med att nyttja bedömningsgrunder är att de ska ge verksamhetsutövaren 
beslutsunderlag för att svara på frågan om ett materialval kan accepteras eller ej. 
Samtidigt är det centralt att de valda bedömningsgrunderna kan tillämpas praktiskt av 
de som ska nyttja ett system för bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. Med 
utgångspunkt i de bedömningsgrunder som finns idag diskuteras nedan olika alternativ 
utifrån dess potential med avseende på projektets förväntade resultat (acceptabel 
påverkan) och dess möjlighet att enkelt kunna nyttjas (tillämpbarhet). 

5.1. Bedömningsgrunder jämfört med förväntat resultat 

5.1.1. Normer för hälso- och miljöfarlighet 

Normer för hälsa och miljöfarlighet har legat till grund för de bedömningssystem som 
finns i Holland, Finland och Danmark, Svedberg et al (2002a). De baseras 
huvudsakligen på kunskap avseende toxikologi och vad som betraktas som acceptabelt 
med avseende på människans hälsa (humantoxikologi) och miljön (ekotoxikologi). I 
korta ordalag gäller att kunskapen inom humantoxikologi är större och mer nyttjad än 
den inom ekotoxikologi. 

För att ta fram normer för människors miljö och hälsa har man tagit ställning till vad 
som är tillåten risk vid en livstidsexponering och om olika åldersgrupper eller 
sammansättning hos en befolkning ska beaktas. Där så varit möjligt har man också tagit  
ställning till andra källors bidrag eller kombinationer av olika ämnen etc. Med en 
beräkning av den totala exponeringen för ett visst ämne kan risken för hälsoeffekter 
uppskattas, Elert et al (1994). I Figur 8 beskrivs de olika transport och spridningsvägar 
som använts för framtagande av generella riktvärden för förorenad mark, 
Naturvårdsverket (1997b).  
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Figur 8: Transport och exponeringsvägar som används för framtagande av generella 
riktvärden för förorenad mark, Källa: Buffay (2001). 

De toxikologiska data som används kommer från olika ämnesdatabaser. Dessa 
administreras av WHO, USEPA m fl och sammanställer tillgängliga uppgifter för 
enskilda ämnen eller ämnesgrupper tillsammans med beskrivning av exponering för 
människor. På motsvarande sätt har ekotoxikologiska data för mark använts i Holland 
VROM (2002) och för vatten har Kanadas vattenkvalitetsnormer nyttjats i Sverige, 
Naturvårdsverket (1997b). 

Ett exempel på norm för människors hälsa är kraven på dricksvatten3. I till exempel 
Danmark har motsvarande krav utgjort utgångspunkt för att bestämma tillåtna halter i 
ett lakvatten från ett material. För att ta ställning till miljön har kriterier för ytvatten 
utgjort utgångspunkt. På motsvarande sätt skulle de värden som beskrivs i "Sjöar och 
vattendrag" Naturvårdsverket (1999e) kunna vara användbara i Sverige. Detta är en 
ansats som till exempel föreslagits av RFV Utveckling (2002) med avseende på 
deponering av farligt avfall. 

Att nyttja kriterier för vatten, oavsett om de avser dricksvatten eller ytvatten, ger dock 
upphov till frågeställning om påverkan på andra medier i mark (jord, berg och 
sediment) är acceptabla. I Danmark menar man att om dricksvattenkriterierna kan 
innehållas så accepteras också påverkan på marken. I Holland används 

                                                 
3 Gränsvärden för dricksvatten tar inte enbart hänsyn till hälsa utan baseras även på tekniska 
och estetiska värden. 

 



59 

ekotoxikologiska bedömningsgrunder för att ta ställning till påverkan på marken. Där är 
ansatsen att maximalt 50% av markens mikroorganismer får dö till följd av 
materialvalet Naturvårdsverket (1997b). Huruvida detta är ett tillämpbart betraktelsesätt 
bör studeras inte minst med bakgrund av påverkan på mikroorganismer till följd av 
själva utförandet, det vill säga schaktning och fyllning, och i relation till olika 
ekosystems förutsättningar. 

 

Exempel: Humantoxikologiska data baserade på totalhalt som bedömningsgrund 

Här följer ett exempel som underlag för att diskutera bedömningsgrunder baserade på 
totalhalt. Det finns olika exempel på verktyg för att beräkna risker, tillåtna halter mm 
baserat på humantoxikologiska data. Exempel på sådana verktyg är georisk, generella 
riktvärden, eller den norska modellen för platsspecifika riktvärden SFT (1999). Det 
verktyget har använts för att utifrån normer för hälsa översiktligt beräkna möjliga 
totalhalter hos ett vägmaterial för att undvika negativa effekter på människors hälsa och 
jämföra dessa med totalhalter hos traditionella material Tossavainen (2000).  

Ansatsen för beräkningen var är att den enda exponeringsvägen för metallerna i 
vägbanken är genom intag av grundvatten från en brunn belägen 50 m från vägen. 
Värdena beräknades genom att generella data i den norska modellen ersattes med 
specifika indata se Tabell 18. Riktvärden beräknades för två typfall morän och 
isälvsmaterial. De metaller som undersöktes var Pb, Cu, Cr, Ni och Zn. Resultaten av 
beräkningarna presenteras i Tabell 19. 

 

Tabell 18: Specifika parametervärden i modellen. 

 Grusig morän Isälvsmaterial 

Jordens täthet 2 kg/l jord 1,8 kg/l jord 
Halt organiskt kol 2 % 1 % 
Hydraulisk konduktivitet 5,0 E+07 m/s 5,0 E+04 m/s 
Infiltrationsfaktor 0,1 m/år 0,1 m/år 
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Tabell 19:  Totalhalter i bergmaterial samt beräknade acceptabla värden (mg/kg).  

Ämne / material  Pb Cu Cr Ni Zn 

Gabbro-Diorit 10,7 39,4 121 29,5 58,9 
Gabbro A 6,3 56,3 161 29,2 75,5 
Gnejs A 10,3 11,5 20,3 3,8 53,9 
Gabbro B 3,3 61,8 331 38,8 38,5 
Grus A 8,8 33,2 151 24 84,5 
Grus B 8,3 17,5 37,8 9,6 45,2 
Granit 9,7 61,6 107 22,7 69,7 
Leptit 7,5 62,8 44,3 2,8 114 
Gnejs B 6,4 17,3 114 16,9 79,5 

Värde 1a) 118 44 700 357 500 44 17 900 

Värde 2b) 58 650 22 220 000 180 000 000 22 200 8 890 000 

a) Grusig morän,  b) Isälvsmaterial 

Resultat ger en indikation att betydligt högre halter accepteras för Cu, Cr och Zn utan 
risk för negativa effekter på människors hälsa, för Pb och Ni är marginalen inte lika 
tydlig. De extremt höga värdena för vissa ämnen är en följd av att programmet söker en 
koncentration hos materialet som via valda transportvägar når den nivå som sats för 
människors hälsa. Anläggningen på det mer genomsläppliga materialet (isälvsmaterial) 
kan innehålla material med än högre halter till följd av den utspädning som sker. I detta 
fall där situationen med avseende på människors hälsa är acceptabel kan andra 
bedömningsgrunder aktualiseras som till exempel är relaterade till miljön eller till tiden 
efter konstruktionens användning, det vill säga frågeställningar relaterade till återbruk,  
kvarlämning och deponering.   

Exempel: Lakbarhalt ställt mot dricksvatten- och ytvattenkriterier som 
bedömningsgrund. 

I ovanstående exempel nyttjades ett ämnes totalthalt och dess kemiska egenskaper 
(löslighet) som beräkningsunderlag. Med utgångspunkt att ämnestransport med vatten 
är den dominerande spridningsvägen blir det centralt att bestämma ett materials 
potential att frigöra ämnen. Detta görs idag ofta genom så kallade lakförsök, verktyg 
som används i större omfattning och aktualiseras genom att de kommer att användas för 
klassning av avfall. I följande exempel har ett material som frigör ämnen genom 
urlakning studerats för att ge en bild av dels koncentrationsförändringen i grundvattnet 
och dels ge en uppfattning om fastläggning. De två typfall som beskrivs nedan baseras 
på hydrogeologiska typområden avseende morän och isälvsavlagring (sand). För 
respektive typfall har ett ämne som svårligen fastläggs (Cl) och ett ämne som fastläggs 
(Cd) nyttjats. Följande ansats gjorts med avseende på omgivnings- respektive 
användningsaspekter, se Tabell 20 och Tabell 21.  
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Tabell 20: Använda parametrar avseende omgivningsaspekter. 

Omgivningsaspekt Parameter Morän Isälvsavlagring 

Markanvändning -   
Geologi    

Berggrundsgeologi -   
Jordartsgeologi Jordart 

Jordlagerföljd 
Siltig morän 
10 m morän ovan 
tätare undergrund 

Sand 
10 m sand ovan 
tätare undergrund 

Hydrologi Nederbörd 
Grundvattenbildning

750 mm/år 
125 mm/år 

750 mm/år 
375 mm/år 

Hydrogeologi Konduktivitet 
 
Markytans lutning 
Grundvattenyta 

Cv = 2*10-6 m/s 
Ch = 2*10-6 m/s 
5% 
1 m u markytan 

Cv = 2*10-4 m/s 
Ch = Cv 
5% 
1 m u markytan 

Yt- och 
grundvattenkemi 

Sammansättning Låga halter Låga halter 

Markkemi pH 
Sorption Cd 
(Langmuir) 

pH 5-7 
K= 0,4 
Q=2mg/g 

pH 5-7 
K= 0,4 
Q=2mg/g 

Ekologi -   
Toxikologi -   

Tabell 21: Använda parametrar avseende användningsaspekter. 

Användnings-
aspekt 

Parameter Konstruktion med tätskikt 

Tillämpning Geokonstruktion 
Livslängd 
Perkolerande mgd 
vatten 

Låg bank, 10 m bredd och 1 m hög. 
Teknisk livsl. 80 år 
15 % 

Materialteknik Material 
Torrdensitet  
Permeabilitet 

Kornigt material 
TS 1,7 t/m3 
Hög 

Miljöteknik Lakvattenhalt 
 
 

Cl 10 mg/l, Cd  0,01 mg/l 
Övriga material i konstruktionen bidrar med 
"nära" noll 

För beräkningar av strömningsbild och fastläggning finns flera olika exempel på 
hydrogeologiska verktyg i detta fall har programvaran Visual Modflow 3, se Waterloo 
Hydrogeologic Inc (2002), nyttjats. De utförda beräkningarna visar att 
koncentrationsförändringen i grundvattnet är mycket stor för de båda typfallen och båda 
ämnena som studerats. För klorid (Cl) visade att halten var reducerad till 5% inom 10 m 
från geokonstruktion för båda typmiljöerna till följd av utspädning.  
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För Cd var koncentrationen reducerad till mindre än 1 % till följd av utspädning i 
kombination med fastläggning. De halter som använts för kadmium i simuleringarna 
kan betraktas som höga i jämförelse med ett normalt traditionellt material (krossat berg 
eller grus). Reduceringen av koncentrationen i grundvattnet gör att halterna med god 
marginal understiger kriterier för yt- och grundvatten, se Tabell 22. 

Tabell 22: Kriterier för yt- och grundvatten, Källa: Naturvårdsverket (1999 a, b). 

Ämne Dricksvatten (humantox) Ytvatten (ekotox) 

Kadmium, Cd Livsmedelsverkets 
gränsvärde är 0,01 mg/l för 
tjänligt med anmärkning 
resp 0,05 mg/l för otjänligt. 

Kanadensiska 
ytvattenkriterier har ett 
gränsvärde på <0,15 mg/l 

Simuleringarna är en förenklad bild av verkligheten men bedöms som tillfredställande 
för att ge en uppfattning och storleksordningar, i detta fall primärt avseende 
koncentrationsändringar. Den utförda simuleringen visar att en studie i mindre skala 
erfordras för att skapa en bättre uppfattning i och med den stora reduktionen som skett i 
geokonstruktionens närområde. Viktiga styrande parametrar för simuleringen är läget på 
vattendelare, geokonstruktionens sträckning i förhållande till strömningsriktning och 
dess avvattning (diken).  

5.1.2. Gräns- eller riktvärdessystem  

Rikt- och gränsvärden för materials totallinnehåll eller lakbarhet baseras som regel på 
normer för miljö och hälsofarlighet men kan också baseras på tekniska eller estetiska 
krav. Dessa värden kan ses som siffermässiga uttryck som ofta avser begränsning av 
hälso- eller miljöfarliga ämnen, som ett långsiktigt mål, rekommendation eller ett 
absolut villkor, KEMI (1991). I vissa fall baseras de på kriterier för dricksvatten som till 
exempel i Danmark, se Svedberg et al (2002a).  

I de nationella riktlinjer som tillämpas i andra länder, se Svedberg et al (2002a), 
används värden för olika ämnen som en rekommendation och/eller villkor. Instrumentet 
riskerar dock att bli trubbigt då det dels omfattar ett begränsat antal ämnen och 
konservativt då det är uppbyggt efter vissa förutsättningar som inte självklart är lika 
från en ban- eller vägkonstruktion till en annan och stora säkerhetsmarginaler måste 
byggas in i det siffermässiga uttrycket. Kanske gäller detta speciellt i Sverige där det till 
exempel finns en mångfald av geologiska miljöer med stor variation i förutsättningar för 
ämnestransport, jämför till exempel hydraulisk konduktivitet som varierar upp till ca 2 
miljoner gånger mellan olika hydrogeologiska typområden, se Vägverket (1998). En 
annan osäkerhet är materialets och markens varierande kemiska förutsättningar, till 
exempel distributions-koefficienten som beror av pH och aktuell typ av material. Det är 
bland annat avseende dessa aspekter som många antaganden blir konservativa idag, inte 
minst med avseende på de laboratorieundersökningar av lakningsegenskaper som 
används.  
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Riktvärden tar ofta sin utgångspunkt i halter av ämnen i ett material eller i en lösning. 
Därav följer att en mängd olika punktkällor kan anläggas vid en recipient, alla med 
enskilt godkända halter men totalt sett en oacceptabel belastning på recipienten. Har 
man inte tagit hänsyn till omgivningen finns då en teoretisk risk att anläggningen som 
källa tillsammans med andra källor, idag eller framgent, ger upphov till en oacceptabel 
situation. Med detta resonemang som grund aktualiseras frågeställningar kring 
avrinningsområden och andra källor. Hur avrinningsområden ska hanteras av samhället 
beskrivs i vattendirektivet EU (2000). Av detta följer att inte enbart ska beakta en 
föroreningskälla utan samlat beakta den belastning som uppstår på en recipient (sjö eller 
ytvatten) tillsammans med andra källor. Jämför till exempel med Vägverket (2001b) 
som behandlar schablonhalter för dagvatten från olika källor som underlag för att kunna 
bedöma en effekt på en recipient. Ramdirektivet ska vara implementerat år 2015 till 
dess kommer olika rikt- och gränsvärden att tas fram primärt avseende ytvatten och 
sediment i visa typer av vatten, Klintwall (2002). 

5.1.3. Tillstånd och jämförvärden 

Tillstånd 

I Naturvårdsverkets rapportserie ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet” som omfattar 
rapporterna Skogslandsskapet, Odlingslandskapet, Grundvatten, Sjöar och vattendrag 
och Förorenad mark samt Kust och hav används ”tillstånd” som en bedömningsgrund, 
Naturvårdsverket (1999a-f).  

Tillståndet redovisas normalt på en femgradig skala och ska återspegla, där så varit 
möjligt, effekter på ekosystemet, dess biologiska mångfald eller på människors hälsa 
(effektrelaterad klassning). I vissa fall har statistiska data legat till grund. Tillstånd 1 
beskriver ett tillstånd där inga kända effekter föreligger på miljön och hälsa. Den högsta 
klassen beskriver ett tillstånd som innebär tydliga och negativa effekter på miljön. I de 
olika rapporterna finns olika parametrar som beskriver tillståndet som till exempel 
indelning av förorenat grundvatten, metaller i sediment, metallhalter i skogsmår, 
hävdstatus etc..  

Jämförvärden 

Genom att ta ställning till en grad av förändring kan man teoretiskt skaffa sig ett 
bedömningsunderlag utan att relatera detta till siffermässiga uttryck för människors 
hälsa eller miljön. Det vill säga man skulle kunna karaktärisera ett nuläge, till exempel i 
form av markkemiska parametrar och bedöma den förändring som skulle kunna uppstå 
till följd av ett materialval.  

Jämförvärden, som de beskrivs i Naturvårdsverkets rapportserie Naturvårdsverket 
(1999a-f), avser parametrar som representerar ett idealt naturligt tillstånd utan mänsklig 
påverkan. På grund av olika förutsättningar som geologi, klimat etc kan jämförvärdet 
variera stort mellan olika regioner och naturtyper. Kvoten mellan ett uppmätt värde och 
jämförvärdet används i rapportserien som ett mått på avvikelsen för bedömningar, eller 
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vad är det som är mänsklig påverkan. Det finns också andra exempel på data som kan 
sägas beskriva uppmätta data eller jämförvärden som till exempel "Bakgrundshalter i 
mark" Naturvårdsverket (1997a) eller "Ståndortskarteringen" SLU (2002). 

Är förändringen liten till följd av ett materialval bör också konsekvensen för 
människors hälsa och miljön vara liten, eller med lagstiftningens begrepp, 
miljöpåverkan vara obetydlig. I detta fall uppstår två huvudfrågeställningar, dels vilken 
grad av förändring som ska accepteras (10, 30 eller 50%, etc?) och dels hur situationer i 
områden där den antropogena påverkan redan är stor, det vill säga graden av påverkan 
blir mindre trots att halter eller mängder av ämnen är stora, ska hanteras. 

Denna bedömningsgrund kan också vara problematisk med hänvisning till källtermen  
som kan bidra med andra ämnen än som "naturligt" förekommer. I många fall är också 
föroreningsbidragen från andra källor i en anläggning betydande i relation till de bidrag 
som materialen ger upphov till Vägverket (2000). Det vill säga om ett värde förändras 
kommer en problematik att uppstå relaterad till vilken källtermen är, speciellt gäller 
detta i de fall hänsyn ska tas till förhållanden utanför väg- eller bankonstruktionens 
närmaste omgivning. 

5.1.4. Bästa möjliga teknik, BAT 

Genom att bedöma effekten av flera material och ställa dem mot varandra kan tillvaron 
förenklas ytterligare på så sätt att man letar efter det materialval som ger minsta effekt 
oaktat konsekvensen av det materialval som till slut görs. Detta förfarande har använts 
som bedömningsgrund i flera objekt, med resultatet att traditionella material i de flesta 
fall ger upphov till en mindre effekt än alternativa material. I dessa fall har diskussioner 
och ofta svårlösta frågeställningar uppstått kring enskilda ämnen, jämför till exempel 
nyttjandet av hyttsten där ämnet vanadin bland annat avvikit. Å andra sidan är detta ett 
bra exempel på hur man kan fånga upp avvikelser och behandla dessa särskilt. 

BAT, utgår ifrån att man bestämt sig för att anlägga en ban- eller vägkonstruktion och 
därmed kommer att ge upphov till en stor påverkan med alla miljöaspekter inräknade 
som trafik, klimat, buller etc. Där torde målsättningen vara att begränsa påverkan så 
långt möjligt vilket är avsikten med BAT, ”Best Available Technology”. Detta kan till 
exempel göras genom att jämföra materialalternativ och deras duglighet mätt som en 
effekt (g/km, g/år) eller en konsekvens NOEC / LOEC. 

Tillgängliga material - materialförsörjning 

Tillämpas BAT-tekniken utan hänsyn till konsekvensen för människors hälsa och 
miljön är den inte en tillämplig bedömningsgrund med avseende på projektets 
förväntade resultat. Såvida inte ett fiktivt material definieras och betraktas som 
acceptabelt och har detta som grund för jämförelser. I detta fall krävs dock ett arbete av 
samma karaktär som framtagande av rikt- eller gränsvärden.  
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Tillämpas BAT-tekniken kommer den sannolikt att leda till att material förknippade 
med lägre föroreningsrisk får fördel såvida inte också andra bedömningsgrunder införs,  
till exempel värdering av naturresurshushållning, ekonomi etc. Jämför till exempel med 
miljöbalkens hänsynsregler SFS (1998a).  

Det finns ett annat synsätt ur ett BAT-perspektiv som också är kopplat till 
materialförsörjningen. Där kan man ha som utgångspunkt att den stora volymen av 
material som finns tillgängligt är det enda samhället har att tillgå med dagens teknik att 
bygga anläggningar. Genom att beskriva dessa material och kvantifiera fördelningen av 
miljömässiga riktvärden, studera dessa i olika miljöer skulle man kunna sätta ett 
acceptanskriterium kopplat till en fördelning, detta skulle kunna, i legal mening, 
betraktas som ren jord eller möjligen ett inert material. Material som avviker från ett 
sådant generellt acceptanskriterium skulle i sådana fall erfordra speciella eller 
platsspecifika bedömningar. 

För begreppet "ren jord" finns saknas idag en definition trots att det används i 
legal mening. För inert material finns en definition i text för material som ska få 
placeras på en deponi. En siffermässig definition är under utarbetande för 
material som ska få placeras på en deponi för inert material, TAC (2001).  

5.1.5. Näraliggande bedömningsgrunder 

Med hänvisning till projektets avgränsning har ställningstagande som beaktar 
människors hälsa och miljö enbart studerats under den tid materialet används i 
konstruktionen. I vissa situationer, speciellt avseende konstruktioner med täta ytskikt 
(asfalterade vägkroppar), kan material med förhållandevis högt totalinnehåll och stor 
lakbarhet komma att vara acceptabla med normer för människors hälsa eller miljö som 
bas. Då kan också en situation uppstå där underliggande jordlager kontamineras och får 
förhöjda halter av vissa ämnen och därmed, i en strikt mening, blir förorenade.  

Har man påvisat att normer för människors miljö och hälsa kan innehållas finns det 
därför fall där ytterliggare bedömningsgrunder kan aktualiseras. Dessa faller egentligen 
utanför med hänvisning till projektets avgränsning men torde likväl vara betydande. 
Efter det att ban- eller vägkonstruktionen fyllt sin funktion finns det tre huvudalternativ 
för materialet det kan återbrukas, kvarlämnas eller deponeras.  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ett ställningstagande för återbruk skulle kunna vara att materialet efter ban- 
eller vägkonstruktionens livslängd ska inneha de ursprungliga egenskaperna.  

För kvarlämning är kravet dessutom att det, trots en förändrad, ban- eller 
vägkonstruktion ska ge upphov till en acceptabel situation i omgivningen. 

Ska materialet kunna deponeras kan man ställa krav efter vilken typ av deponi 
som materialet ska kunna hänföras till, det vill säga deponi för inert avfall 
eller icke farligt avfall, med dagens krav. 
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I projekt MGB har avgränsningen gjorts till användningen av materialet och därmed den 
tid som det används på det sättet. Efter att konstruktionen använts klart, eller får en 
annan användning, kan en rad frågeställningar aktualiseras. Detta betraktelsesätt är 
analogt med det som gäller vid fastighetsförvärv där ansvarsfrågan för eventuella 
föroreningar i till exempel mark utreds för att klargöra ansvar vid överlåtelser. 

5.2. Bedömningsgrunder jämfört med tillämplighet 

För att beskriva om en bedömningsgrund betraktas som tillämplig används här två 
begrepp, enkel och fördjupad bedömning. Den första, enkel bedömning avser en 
bedömning som ska kunna göras snabbt, enkelt och med övergripande kunskap om var 
materialet ska nyttjas. En fördjupad bedömning är mer krävande och kräver mer tid, 
utredning och djupare kunskap om var materialet ska nyttjas. 

5.2.1. Normer människors hälsa och miljön 

Normer för människors hälsa och miljön är en slags ursprunglig bedömningsgrund. De 
tar sin utgångspunkt i risk för människors hälsa och miljön ska dessa grunder som idag 
utgjort grund för hantering av förorenade områden också utgöra grund för val av 
material? För att nyttja dessa grunder praktiskt erfordras dock kunskap och erfarenhet 
av en rad olika aspekter i de fall där bedömningar ska göras. För att göra bedömningar 
enhetliga och begränsa behovet av fördjupad kunskap i det enskilda objektet som ska 
studeras utarbetas olika verktyg. Exempel på sådana verktyg är den norska modellen för 
beräkning av platsspecifika riktvärden för förorenade områden SFT (1999), eller den 
modell som Naturvårdsverket tar fram. 

Att nyttja dessa normer som bedömningsgrund betraktas inte som en framkomlig väg 
för en enkel bedömning, däremot i högsta grad centrala för fördjupade bedömningar. 
Ska man använda normer för miljö och hälsa som grund har man att beakta en rad olika 
spridningsförutsättningar eller i princip göra det arbete som utgör grunden till ett rikt- 
eller gränsvärdessystem, vilket är mycket omfattande. 

5.2.2. Gräns- och riktvärdessystem 

Ett färdigt gräns- eller riktvärdessystem betraktas å andra sidan som enkelt att använda, 
dels med bakgrund av att det är vedertaget och tydliggör gränser (kvalitet, ansvar mm ) 
mellan olika aktörer inom byggprocessen. Detta har en stor fördel i och med att det 
torde underlätta reglering mellan olika verksamhetsutövare i byggprocessen. 

Arbetet med att ta fram ett gräns- eller riktvärdessystem är omfattande till en början, 
men klassificering av olika typområden och ökad kompetens kommer att leda till 
gruppering kan ske som förenklar arbetet för användarna underhand. I de fall där 
avvikelser uppstår får fördjupade studier göras som underlag för ställningstagande.  

Problematiken kring rikt- och gränsvärden förefaller vara knuten till att de baseras på 
olika förutsättningar, jämförelser och diskussion kring vad andra verksamhetsutövarens 
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värden kommer att leda till. Samtidigt måste en stor datamängd måste hanteras, speciellt 
i början av arbetet.  

5.2.3. Jämförvärden / Tillstånd 

Problematiken för ett nyttjande av tillstånd eller jämförvärde är främst knuten till det 
praktiska, det vill säga det kommer att erfordras kompletterande arbeten i 
byggprocessen, speciellt i fält, för att beskriva ett jämförvärde eller ett tillstånd för en 
vägsträcka.  

Det finns dock en hel del regional information sammanställd i Naturvårdsverkets 
rapportserie, bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverket (1999a-f) som 
skulle kunna nyttjas till delar och där möjligt verifieras i enskilda objekt. 

5.2.4. BAT 

Best available technology BAT bygger på en jämförelse av alternativ, det alternativ som 
faller bäst ut förordas. BAT är enkel att tillämpa och kan bli aktuell där man inte kan 
nyttja normerade bedömningsgrunder för att ta ställning. I de flesta fall kommer en ren 
jämförelse av totalinnehåll eller emissioner ge till upphov att olika ämnen kommer att 
avvika från olika material. Därvid blir tekniken svårt att använda utan kompletterande 
bedömningsgrunder som till exempel ekonomiska eller naturresurshushållning. Å andra 
sidan kan tekniken tillämpas oavsett insats i en bedömning förutsatt att den jämförelse 
som görs baseras på likartat underlag.  

5.2.5. Återbruk, kvarlämning eller deponering 

Deponering 

Bedömningsgrunden "deponering" kommer att vara relativt enkel att ta ställning till 
med bakgrund av de riktlinjer som är under utarbetande avseende krav på material som 
ska få deponeras. Detta ställer, underförstått, krav på att materialens miljötekniska 
egenskaper med avseende på lakbarhet enligt avfallslagstiftning finns beskrivna. 

Återbruk 

För de mest frekventa materialen, det vill säga krossat berg, är normalt den kemiska och 
mekaniska nedbrytningen begränsad varför denna fråga normalt torde vara enkel att 
bedöma och verifiera. För andra, mindre frekvent nyttjade, material kommer 
beständighetsaspekter ofta att erfordra fördjupade studier och bedömningen blir inte 
längre enkel.  

Kvarlämning 

Kvarlämning ger upphov till en rad nya frågeställningar, speciellt i de fall där man 
nyttjat en "tät konstruktion, relaterade till den framtida situationen som kan göra det 
svårt att göra bedömningar. Exempel på frågeställningar kan vara relaterade till om den 
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perkolerade vattenmängden kommer att förändras varvid nya spridningsvägar kan 
aktualiseras och den markkemiska situationen kan förändras (t ex nederbördens kemiska 
sammansättningen eller grundvattennivån) etc. 

6. ANGREPPSSÄTT  

Detta kapitel behandlar angreppssätt för att utifrån kunskap om omgivnings- och 
användningsaspekter samt bedömningsgrunder kunna göra en samlad bedömning av 
material. Projekt MGB ska kunna göra denna bedömning med ett begränsat underlag 
som bas och identifiera material som är acceptabla att nyttja med avseende på 
människors hälsa och miljö. Centralt för bedömningen av vad som är acceptabelt 
hämtas ur Miljöbalken, kap. 2; Allmänna hänsynsregler, SFS (1998a). I Tabell 23 
redovisas utdrag från olika paragrafer samt en kommentar kring deras relevans för 
projekt MGB.  Dessa har också behandlats av Svedberg et al (2002b). Paragraf  7, 8 9 
och 10 anses som ej relevanta för projekt MGB och har därför inte tagits med i tabellen. 

Tabell 23: Sammanfattning av miljöbalkens 2 kapitel avseende allmänna hänsynsregler 
Regel / § Utdrag ur innehåll Relevans mht 

projekt MGB  
 

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

Projekt MGB är ett 
stöd för att detta 
efterföljs för 
Vägverket och 
Banverket  

2 §, 
Kunskapskravet 

Verksamhetsutövaren måste skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art eller åtgärdens art och 
omfattning för skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet.  

Projekt MGB kan 
fungera som ett stöd 
för Vägverkets och 
Banverkets 
kunskapsbildning 

3 §, 
Skyddsåtgärder 

Det är den som riskerar att skada som skall 
utföra skyddsåtgärder. 

Projekt MGB ger 
underlag för val av 
skyddsåtgärd 

3 §, 
Försiktighets-
principen 

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

Projekt MGB ger 
möjlighet att 
tillämpa försiktighet 

3 §, Bästa 
möjliga teknik 

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

Projekt MGB ger 
underlag för att 
kunna jämföra 
materialval. 

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. 

Projekt MGB 
används ej primärt 
för val av plats. 
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Fortsättning av tabell från föregående sida 
Regel / § Utdrag ur innehåll Relevans mht 

projekt MGB  
 

5 §, 
Hushållnings- 
och 
kretsloppsprinci
perna 

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

Ingår ej i projekt 
MGB. Däremot bör 
dessa frågor beaktas 
i MKB i t ex 
planskedet 

6 §, 
Produktvals-
principen 

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

Projekt MGB 
används ej primärt 
för detta, men kan 
gradvis nyttjas för 
att jämföra 
alternativ  

6.1. Grunder för samlad miljöbedömning 

Kärnan i innehållet i projekt MGB återfinns i 3§ som i sin helhet är formulerad:  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik”.  

Innebörden av denna paragraf är att miljöpåverkan är acceptabel endast om 
verksamheten ej medför skada för människors hälsa eller miljön och dessutom skall 
verksamheten bedrivas med bästa möjliga teknik. Vi har alltså två mål att uppfylla, där 
det första är målet om att människor och miljö inte skall ta skada och det andra är målet 
om att bästa möjliga teknik skall väljas.  

Nedan följer exempel på angreppssätt för att analysera de två målen. 

6.1.1. Förebygga, hindra, motverka  

I kapitel 6 Bedömningsgrunder identifierades underlag för att ta ställning. Exempel på 
bedömningsgrunder är t ex rikt- eller  gränsvärden, normer för  hälso- och 
miljöfarlighet, tillstånd (miljötillstånd/hälsotillstånd), jämförvärden samt BAT (Best 
Available Technology).  
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Ett idealt angreppssätt är att utgå från hälso- och miljöfarlighet och ta reda på vad 
människors hälsa och miljön kan acceptera i fråga om föroreningsbelastning. Detta dos-
respons tänkande, baserat på human-  respektive ekotoxicitet, är i praktiken omöjligt att 
tillämpa i alla sammanhang. Varje ämne som sprids via projektet har sin individuella 
påverkan på människor och miljö och det finns ej underlag för att praktiskt arbeta på 
detta sätt idag. Förenklingar måste göras.  

Ett annat angreppssätt är att ta fasta på ett annat begrepp från Miljöbalkens 
hänsynsregler nämligen ”försiktighetsmått”. Fokus på miljö- och hälsotillstånd är ett bra 
exempel på försiktighetstänkande. Genom att karakterisera omgivningen såsom att 
identifiera till exempel skyddsvärda sjöar och andra naturvärden och definiera vad ett 
önskat tillstånd hos dessa värden är så är det möjligt att göra bedömningar. Ett exempel 
kan vara att metallhalterna i en sjö som används som vattentäkt inte får öka i 
förhållande till en referensnivå som uppmätts innan ett ban- eller vägprojektet har 
påbörjats. Förenklingen ligger i att detaljerad information om kritiska belastningar av 
metaller inte förs utan man nöjer sig med att betrakta det nuvarande tillståndet som 
acceptabelt och krav ställs om att detta tillstånd skall upprätthållas även under och efter 
det att projektet är genomfört. Viktigt att notera är också att i bedömningar utifrån 
miljö- och hälsotillstånd måste samtliga källor till belastning bedömas. I detta fall måste 
belastningen från ban- eller vägkonstruktionen ses i kombination med alla andra källor 
som påverkar sjön. Detta synsätt ligger i linje med EUs ramdirektiv för vatten, EU 
(2000). Dock kvarstår ett omfattande arbetet med att karakterisera omgivning och 
användning för att det skall vara möjligt att kvantifiera effekten av projektet, d.v.s. 
beskriva hur projektet kommer att påverka metallhalterna i sjön.  

En mer långtgående förenkling är att gå över till rikt- och gränsvärden och helt enkelt 
reglera hur mycket emissioner en konstruktionen kan få ge ifrån sig. Svagheterna med 
att fokusera på enskilda föroreningskällor samt att inte väga in förutsättningarna för 
ämnestransport beskrivs i kapitlet Bedömningsgrunder.  

Ett principiellt annorlunda angreppssätt är att lägga fokus på begreppet 
”skyddsåtgärder” från Miljöbalkens hänsynsregler. Inom dricksvattenområdet 
diskuterar man idag att införa ”barriärer” för att skydda människors hälsa. Det skall i 
det sammanhanget finnas minst ett visst antal barriärer som inte patogena 
mikroorganismer skall kunna passera. Barriärtänkande kan vara en framkomlig strategi 
även i miljögeotekniska sammanhang. Om skyddsvärda objekt identifieras såsom till 
exempel vårt exempel med vattentäkt så kan krav ställas på exploatören (den som 
anlägger ban- eller vägprojektet) så att ett visst antal barriärer finns under föroreningars 
transport från konstruktionen (källan) till sjön. Ett exempel på en barriär i detta 
sammanhang kan vara ett tätskikt i form av geotextil eller en bentonitmatta.  
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6.1.2. Bästa möjliga teknik, (BAT) 

Miljöbalkens hänsynsregler, SFS (1998a), kräver som ovan nämnt att bästa möjliga 
teknik skall väljas. Detta krav står inte i motsats till kravet om att förhindra skada på 
människa och miljö. Istället handlar detta krav om att relevanta alternativa lösningar för 
den tilltänkta ban- eller vägkonstruktionen formuleras och analyseras med samma 
metod och med samma systemavgränsningar som huvudalternativet. 

6.2. Förslag på angreppssätt 

Utgångspunkt i tillstånd och normer för människors hälsa och miljön 

Vi föreslår att det slutliga bedömningssystemet för Vägverket och Banverket tar sin 
primära utgångspunkt i tillstånd/jämförvärden som sedan relateras till normer för miljö- 
och hälsa och jämförs med krav avseende återbruk, kvarlämning och deponering.  

Riktvärdessystem -med specifika värden relaterade till typfall 

Med detta som bas kommer olika typfall som till exempel typomgivningar och 
typanvändningar att kunna identifieras som kommer att underlätta bedömningen av 
material underhand erfarenheten ökar. De olika omgivningarna och användningarna 
kommer att vara relaterade till specifika värden. Vi föreslår att dessa värden 
representeras av en gräns, jämför miljölagstiftning SFS (1998b), mellan "ringa 
föroreningsrisk" och "obetydlig miljöpåverkan". I de fall där förutsättningarna avviker 
från de som beskrivs av typfall och tillhörande specifika värden, tillämpas projekt 
MGBs bedömningsmodell, se Figur 9. 

 

Figur 9: Förslag på angreppssätt för miljögeoteknisk bedömning av väg- och 
järnvägsbyggnadsmaterial. 
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För att åstadkomma detta studeras först de vanligaste tillämpningarna och de vanligast 
nyttjade materialen i olika omgivningar. Genom att räkna igenom olika fall, med 
projektet MGB som utgångspunkt, kommer man att kunna arbeta acceptabla lösningar, 
användning och omgivning, som kan relateras till specifika värden på emissioner från 
material. 

Som utgångspunkt för dessa beräkningar kommer projekt MGB att föreslå Vägverket 
och Banverket kriterier för vad som ska betraktas som acceptabelt. 

Öka kunskapsbildningen 

Det är viktigt att öka kunskapsbildning, speciellt avseende markkemiska parametrar, i 
järnvägsplan- och arbetsplanskedet, då detta kommer att vara centralt för att kunna ta 
ställning, speciellt i de fall där förhållanden avviker från de "normala”. 
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7. TEORI 

För att göra miljögeotekniska bedömningar föreslås alltså att projektet MGB utgår från 
normer för hälso- och miljöfarlighet tillsammans med principen om miljö- och 
hälsotillstånd, vilket sedan ska ställas i relation till återvinnings, kvarlämnings eller 
deponeringskriterier. De steg som ska behandlas vid en bedömning sammanfattas i 
Tabell 24 och ansluter till Figur 9. 

Tabell 24: ”Ingenjörsmässig” bedömningsprocess från källa till recipient. 

”Ingenjörsmässig” 
bedömningsprocess från 
källa till recipient 

Exempel på 
frågeställningar 

Beskrivs t ex av 
aspekterna m tillhörande 
parametrar 

Ett första filter Är det tekniskt tillämpbart, fyller 
det en funktion (tekniskt eller 
miljömässigt) 
Är det ett farligt avfall ? 
Innehåller det farliga ämnen eller 
icke önskvärda ämnen ? 
Specifika värden överskrids ? 
Är informationen tillräcklig för 
en bedömning 

Tillämpning, Materialteknik  
 
 
Miljöteknik, Toxikologi 
Bedömningsgrunder 
 
Rikt- eller gränsvärden 
Modellkrav 

Påverkan: Ett material ska 
används och möjlighet att ett 
ämne eller substans kan frigöras 
föreligger 

Farliga egenskaper: 
Vilka ämnen ingår ? 
Vilka ämnen kan frigöras ? 
Ämnens egenskaper ? 
Risker: 
Hur kan de frigöras ? 
Halter, mängder, tid ? 

Miljöteknik, Tillämpning,  
Toxikologi 
 
Val av analysmetod(er) 
 
 

Ett ämne eller substans är frigjort,  
 

Spridningsförutsättningar: 
Hur kan det transporteras ? 

I lösning, med gas eller i fast fas
Var sker transporten ? 
Hur lång tid tar transporten 

Hydrogeologi, Hydrologi, 
Markanvändning, Markkemi, 
Miljöteknik, Jordartsgeologi, 
Berggrundsgeologi, Geoteknik 
 
Val av beräkningsmetod(er) 

Vilket blir recipient Recipient: 
Var transporteras ämnet, eg vad 
blir recipient ? 

Hydrologi, Hydrogeologi, 
Ekologi, Biologi, 
Markanvändning 

Effekt: Ämnet når en recipient Hur mkt halt/mgd når recipienten  
och under vilken tid ? 
I vilken form ? 
Vilken är recipientens status ? 
Andra källor som påverkar 
recipienten? 

Hydrogeologi, Biologi, Ekologi, 
Hydrologi, Markkemi, Yt- och 
grundvattenkemi, 
Markanvändning 

Konsekvens: Vilka är följderna 
av materialvalet? 

Människors hälsa? 
Miljön? 

Biologi, Ekologi, Toxikologi,  

Samlad bedömning, 
Omgivning vs Användning: 

Acceptabelt map människors 
hälsa och miljön ? 
Riskklass ? 
Grad av påverkan ? 
Återvinning, kvarlämning eller 
deponering 

Val av bedömningsgrund(er) 
Riskanalys 
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Dessa olika steg kan till exempel grupperas i delar. Inledningsvis genomförs en första 
filtrering sedan en karaktärisering av omgivning och användning följt av en samlad 
bedömning, jämför Figur 9. 

7.1.1. Filter 

Ett första filter föreslås sortera bort material som ej är aktuella att pröva i modellen. 
Detta görs  med ett antal frågor. Dessa är: 

 Fyller materialet en funktion (tekniskt eller miljömässigt)? 
 Kan materialets kvalitet innehållas? 

 
 Är det ett farligt avfall ? 
 Innehåller det farliga ämnen eller icke önskvärda ämnen ? 
 Specifika värden över- eller underskrids? 

 Är informationen tillräcklig för en bedömning? 

7.1.2. Omgivning och användning 

Förslagsvis genomgås ett antal steg på vägen mot en slutlig bedömning 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Omgivningen karakteriseras 

Karakteriseringen av omgivningen sker med hjälp av fysikaliska parametrar såsom 
markanvändning, geologi, hydrologi, yt- och grundvattenkemi etc.  

Omgivningen klassificeras 

På basis av karakteriseringen klassificeras omgivningen med avseende på hur 
föroreningstransport sker i omgivningen. Klassificeringen  kan exempelvis gå från 
”ej känsligt” till ”mycket känsligt” vilket motsvarar snabb respektive långsam 
föroreningstransport. 

Användningen karakteriseras 

Vidare karakteriseras olika typer av väg- och järnvägskonstruktioner med lämpliga 
materialtekniska och andra egenskaper. 

Användningen klassificeras  

Typanvändningar sammanställas (klassificering av användning) så att olika typer av 
tillämpningar sedan kan rekommenderas för de olika omgivningsklasserna. För att 
göra detta kommer det att erfordras någon form av gräns som beskriver vilken halt 
och mängd som får förekomma hos ett ämne. 
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7.1.3. Samlad bedömning 

Givet att underlaget finns framme går man över till den samlade bedömningen. Detta 
kan ske enligt följande steg: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

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

Miljö- och hälsokrav definieras tillsammans med andra bedömningsgrunder 
(kravspecifikation) 

De valda alternativen analyseras och jämförs i förhållande till kravspecifikationen 

Utifrån denna analys klassificeras alternativen t ex i kategorierna ”inte ringa 
föroreningsrisk”, ”ringa föroreningsrisk”, eller ”utan risk för negativ 
miljöpåverkan”.   

Alternativ som klassificerats som ”utan risk för negativ miljöpåverkan” kan slutligen 
väljas. Finns det fler än ett alternativ som hamnar i denna kategori är det alternativet 
som fallit bäst ut i jämförelsen som bör väljas (bästa möjliga teknik). I det fall inget 
alternativ hamnar i denna klass måste alternativen förbättras och en ny bedömning 
påbörjas från punkt 1. En typ av förbättring  kan vara att alternativet kompletteras med 
lämpliga skyddsåtgärder så att hela lösningen (alternativ + skyddsåtgärd) uppnår kravet 
”utan risk för negativ miljöpåverkan”. En annan kan vara att öka kunskapsnivån i det 
aktuella fallet och göra en mer objektsspecifik bedömning. 

7.2. Kvalitet på parametrar - Riskanalys 

Begreppet risk kan definieras på många olika sätt. Ett sätt kan vara att påstå att risk är 
aktuell såvida det finns en fara och en osäkerhet. Ett annat sätt betraktar risk som 
produkten av sannolikheten och konsekvensen. Modeller för att betrakta risker kan vara 
av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, mellanformer finns också. Vissa 
bedömningsmodeller diskuterar inte risker men gör det indirekt. Andra gör det som en 
tydlig del i bedömningsprocessen, jämför till exempel MGG (1998).  

I projekt MGB föreslås att parametrar som beskrivs hanteras map deras känslighet och 
att bedömd effekt eller konsekvens värderas.  
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8. STUDIE AV MODELL 

I denna rapport ges förslag på fortsatta arbeten inom etappen "Studie av modell". Syftet 
med de arbeten som utförs i den etappen är primärt att närmare beskriva det föreslagna 
angreppssättet och diskutera dess tillämplighet. I detta ingår också att ge förslag på en 
kravspecifikation. Dessutom kommer arbetet att ge underlag för en fallstudie och en 
närmare diskussion om viktiga parametrar. Studie av modell inleds med inhämtande av 
bakgrundsinformation och delas sedan in  två delar där den ena delen avser förslag på 
en kravspecifikation och tillhörande bedömningsgrunder och den andra delen studerar 
hur en bedömning utfallit i projekt med tillgång på miljöteknisk information. 

8.1. Bakgrundsinformation 

 Uppdatera informationen avseende angränsande projektet, dess syfte och 
målsättning. Identifiera vilka bedömningsgrunder som använts och jämför dem med 
de som föreslås av projekt MGB. 

 Inventera projekt med tillgång på miljödata med fokus på frekventa material (detta 
pågår inom ramen för det sk "Gjenbruksprojektet", Knutsson (2002)). 

 Föreslå objekt för fallstudie med avseende på omgivning respektive användning. 

 Beskriva de ingående materialen och dess tillhörande potentiella emitterbara ämnen. 
Några av frågeställningarna är vilka är de vanligaste bergarterna som nyttjas, det vill 
säga de mest frekventa både till volym och antal utförda objekt. 

8.2. Studie av bedömningsgrunder 

 Identifiera olika angreppssätt med avseende på beräkningsteknik som till exempel 
hydrogeologisk modellering eller verktyg för att samväga exponeringsvägar, etc. 

 Inhämta information och diskutera olika ställningstaganden. Föreslå en 
kravspecifikation med tillhörande bedömningsgrunder. 

 Studera modellen och tillhörande bedömningsgrunder i två fallstudier.  
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