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Förord 
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och erfarenhet vinns. Värdering av konsekvenser för vattentäkt och vattentillgång är en 
viktig del i analysen som berörs relativt översiktligt. Vår förhoppning är att handboken ska 
fungera som en inspirationskälla och att värderingsprinciperna utvecklas i samråd mellan 
intressenterna. 
 
Arbetet, som är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Räddningsverket, har i 
huvudsak utförts av Lars Rosén och Ulrika Svensson, Scandiaconsult Bygg och Mark AB, 
Hans Ekåsen, Räddningsverket och Per Löfling, Vägverket (projektledare). 
 
 
 
Borlänge i juni 1998                                                   Karlstad i juni 1998 
 
 
 
Tomas Blomqvist                                                       Lena Tistad 
 

 
 
 



Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka   VV Publ 1998:064 
Riskhantering vid petroleumutsläpp     
   

Innehåll 
 
FÖRORD 

INNEHÅLL.....................................................................................................................1 

1 INLEDNING ................................................................................................................3 

2 RISKIDENTIFIERING ..............................................................................................7 

2.1 IDENTIFIERING AV SKYDDSOBJEKT.........................................................................7 
2.2 IDENTIFIERING AV RISKOBJEKT ..............................................................................7 
2.3 VÄGSTRÄCKOR SOM BERÖR GRUNDVATTENTÄKTER ..............................................8 
2.4 VÄGSTRÄCKOR SOM BERÖR YTVATTENTÄKTER .....................................................9 

3 RISKANALYS ...........................................................................................................11 

3.1 INLEDNING...........................................................................................................11 
3.2 STATISTISKA GRUNDER ........................................................................................13 
3.3 SANNOLIKHET FÖR VÄGTRAFIKOLYCKA ...............................................................16 
3.4 SANNOLIKHET FÖR UTLÄCKAGE VID OLYCKA.......................................................18 
3.5 SANNOLIKHET FÖR ATT SANERING VID GRUNDVATTENTÄKTER MISSLYCKAS .......19 
3.6 SANNOLIKHET FÖR ATT SANERING VID YTVATTENTÄKTER MISSLYCKAS ..............25 
3.7 KONSEKVENSKOSTNADER....................................................................................28 
3.8 SANERINGSKOSTNADER FÖR OMÄTTAD ZON, MÄTTAD ZON SAMT YTVATTEN.......29 

3.8.1 Förutsättningar ..........................................................................................29 
3.8.2 Beräkningsmetodik .....................................................................................30 

3.9 ERSÄTTNINGSKOSTNADER ...................................................................................34 
3.9.1 Förutsättningar ..........................................................................................34 
3.9.2 Omställningskostnad ..................................................................................35 
3.9.3 Betalningsvilja............................................................................................41 
3.9.4 Värdering av naturmiljön...........................................................................42 
3.9.5 Summering av ersättningskostnader...........................................................44 
3.9.6 Kommentar .................................................................................................45 

3.10 DISKONTERING AV KOSTNADER; BERÄKNING TILL NUVÄRDE .............................46 
3.11 RISKBERÄKNING ................................................................................................47 

3.11.1 Grundvattentäkt........................................................................................47 
3.11.2 Ytvattentäkt i strömmande vattendrag......................................................49 
3.11.3 Vattentäkt i sjö..........................................................................................51 
3.11.4 Beräkning av årsriskkostnad ....................................................................52 
3.11.5 Kommentar ...............................................................................................53 

4 RISKVÄRDERING...................................................................................................54 

4.1 INLEDNING...........................................................................................................54 
4.2 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER ...........................................................................54 
4.3 KOSTNADS-NYTTOANALYS ..................................................................................55 

5 KOMMENTAR .........................................................................................................59 

6 KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................61 

6.1 SKRIFTLIGA KÄLLOR.............................................................................................61 
6.2 MUNTLIGA KÄLLOR..............................................................................................62 

 
 
 
 

   1



VV Publ 1998:064  Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka  
    Riskhantering vid petroleumutsläpp   
 
 

BILAGOR: 
1.  Föroreningstransport, föroreningsscenarier och krav på uppehållstider 
2.  Hydrogeologiska typmiljöer 
3.  Schablonvärden för sannolikheter  
4.  Ekonomisk värdering av konsekvenser 
5.  Skyddsåtgärder 
6.  Riskhantering i GIS-miljö 
 

 2



Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka   VV Publ 1998:064 
Riskhantering vid petroleumutsläpp     
   

 

1  Inledning 
Utsläpp av petroleumprodukter från tankfordon och drivmedelstankar till 
tunga fordon i samband med olyckor längs Sveriges vägnät utgör ett hot 
mot yt- och grundvattentäkter. Cirka 50% av det kommunalt producerade 
dricksvattnet kommer från ytvatten, 25% kommer från grundvatten och 
resterande 25% kommer från konstgjort grundvatten genom infiltration 
av ytvatten. Ungefär 2,5 miljoner människor nyttjar helt eller periodvis 
egna grundvattenbrunnar utanför det kommunala försörjningsnätet. De 
allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen som utsläpp i samband 
med trafikolyckor kan leda till har medfört att behovet av skyddsåtgärder 
längs vägnätet uppmärksammats alltmer under senare år.  
 
Vägverket (1995) har tidigare utarbetat handboken ”Yt- och 
grundvattenskydd” för konsekvensklassificering av vattentäkter belägna i 
anslutning till vägnätet. Konsekvensklassificeringen ger ett underlag för 
att bedöma behovet av förebyggande skyddsåtgärder. Vägverket har låtit 
utföra konsekvensklassificering av vattentäkter enligt denna metodik 
inom verkets regioner, varvid regionala prioriteringslistor över 
skyddsbehovet vid vattentäkter tagits fram. 
 
Skyddsåtgärder längs vägar är vanligen förknippade med höga kostnader, 
vilket innebär att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är angeläget 
att de åtgärder som utförs är effektiva och genomförs där de gör mest 
nytta. För att kunna utforma ett samhällsekonomiskt försvarbart skydd av 
vattentäkter måste följande frågeställningar noga beaktas: 

�� Vid vilka vattentäkter skall åtgärder utföras? Är det samhällseko-
nomiskt mest fördelaktigt att utföra skyddsåtgärder vid vattentäkterna 
längst upp på de regionala prioriteringslistorna eller skall ett annat ur-
val gälla? 

�� Vilken ambitionsnivå skall gälla? Skall ett fullständigt skydd mot in-
filtration av föroreningar i händelse av olycka utföras eller skall 
skyddsåtgärder utföras med en lägre ambitionsnivå? 

�� I vilken omfattning skall åtgärderna utföras? Skall samtliga 
vägsträckor som kan beröra en specifik vattentäkt åtgärdas eller skall 
några vägsträckor undantas från skyddsåtgärder? 

 
Att bedöma om en skyddsåtgärd är samhällsekonomiskt försvarbar inbe-
griper hantering av ett antal osäkra faktorer, såsom: 
�� Kan ett föroreningsutsläpp inträffa vid den aktuella vattentäkten någon 

gång i framtiden? 
�� Kommer sanering att vara framgångsrik i händelse av olycka? 
�� Kan ett utsläpp nå vattentäkten om sanering misslyckas? 
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�� Hur effektiv är den föreslagna skyddsåtgärden i förhållande till dess 
genomförandekostnad? 

�� Vad har vattentäkten för samhällsekonomiskt värde? 
 
Ekonomisk riskanalys kan användas för att på ett strukturerat sätt ge ett 
underlag för att värdera den samhällsekonomiska nyttan av olika 
alternativa skyddsåtgärder. Risk definieras härvid som produkten av 
sannolikheten för olycka med utsläpp av petroleumprodukter och den 
ekonomiska konsekvensen av en sådan olycka. Risken kan således 
betraktas som en förväntad konsekvenskostnad.  
 
För att minska risken för påverkan på vattentäkter kan åtgärder vidtas 
som antingen minskar sannolikheten för olycka eller konsekvensen av 
olycka. Riskreduktionen kan jämföras med kostnaderna för en viss 
skyddsåtgärd i avsikt att bedöma om skyddsåtgärden är 
samhällsekonomiskt försvarbar. 
 
Hanteringen av risker omfattar generellt följande delar: 

�� Riskidentifiering, dvs identifiering av verksamheter som utgör risk-
objekt och de mottagare som utsätts för risk, s.k. skyddsobjekt. I före-
kommande fall är det transporter med petroleum som utgör riskobjekt 
och vattentäkter som utgör skyddsobjekt. 

�� Riskanalys, vilket omfattar bedömning av sannolikheten för olycka 
med utsläpp, värdering av konsekvenserna av olycka samt riskberäk-
ning. 

�� Riskvärdering, dvs en värdering av nyttan med olika alternativa åt-
gärder för att  minska risken. Denna värdering kan exempelvis göras i 
form av en kostnads-nytto analys. Exempel på åtgärder är vägvals-
styrning, tätskikt, avkörningshinder, planering av saneringsinsatser 
och alternativ vattenförsörjning. 

 
Proceduren för riskhantering beskrivs schematiskt i Figur 1-1. 
 
Denna handbok har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Vägverket 
och Räddningsverket och utgör en fortsättning på Räddningsverkets 
(1996) handbok ”Farligt gods - riskbedömning vid transport”. Avsikten 
med handboken är att ge berörda parter vägledning för värdering av 
samhällsnyttan av olika skyddsåtgärder vid vattentäkter med avseende på 
petroleumutsläpp i samband med vägtrafikolyckor. Med petroleum avses 
bensin- och dieseldrivmedel, flygbränsle samt eldningsolja. Handboken 
har testats internt inom Vägverket vid Gävles (grundvatten) och 
Jönköpings (ytvatten) kommunala vattentäkter. 
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Figur 1-1 Schematisk beskrivning av metodiken för riskhantering 

 
 

Syftet med den typ av riskanalys som beskrivs i handboken är följande: 
 
1. Att strukturera och erhålla ett beslutsunderlag i komplexa problem-

ställningar där flera händelser är kopplade till varandra och där flera 
av de ingående faktorerna är osäkra. 

2. Att värdera den samhällsekonomiska nyttan för olika riskreducerande 
alternativ. Metodiken bör i första hand användas för att jämföra nyttan 
mellan åtgärdsalternativ och prioritera mellan dessa, snarare än att 
värdera samhällsnyttan i absoluta tal för varje enskilt alternativ. 

3. Att få ett underlag för att kommunicera kring risker och möjliga 
åtgärder med berörda intressenter och allmänhet. Genom att analysera 
känsligheten på slutresultatet för förändringar i ingångsvärdena till 
riskanalysen kan effekterna av olika sätt att bedöma ingående faktorer 
värderas. 
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Handboken är tänkt att kunna användas av en rad intressenter i frågor 
som rör skydd av vattentäkter med avseende på petroleumutsläpp längs 
vägnätet. Exempel på sådana intressenter är kommuner, länsstyrelser och 
statliga verk, såsom Vägverket, Räddningsverket och Naturvårdsverket. 
Handboken är avsedd att kunna tillämpas dels när åtgärder för skydd av  
vattentäkter skall planeras, dels vid den direkta utformningen av 
skyddsåtgärder.  
 
Metodiken är generell och kan tillämpas såväl för befintliga vattentäkter 
som för potentiella framtida vattentäktsområden. Detta gäller såväl 
kommunala som privata vattentäkter. Begreppet ”vattentäkt” är inte 
knutet till den tekniska anläggningen utan avser den specifika 
vattentillgången, exempelvis ett grundvattenmagasin eller en sjö, som 
kan utnyttjas för vattenförsörjning. 
 
Handboken är utformad för riskhantering med avseende på de två 
följande kategorierna av olyckor: 
 
1. Olycka med farligtgodstransport med utläckage av petroleum från 

transporttankar 
2. Olycka med tungt fordon i allmänhet med utläckage av petroleum från 

drivmedelstankar  
 
Metodiken kan tillämpas på olika detaljnivåer. I de fall underlags-
materialet är ofullständigt eller saknas används schablonvärden för 
ingångs-parametrarna i riskanalysen. I de fall mera utförligt 
underlagsmaterial finns tillgängligt baseras analysen i huvudsak på detta. 
Allteftersom nytt material blir tillgängligt kan analysen uppdateras till en 
högre grad av säkerhet. 
 
Handboken beskriver genomförandet av de tre delarna i riskhanteringen, 
dvs riskidentifiering, riskanalys och riskvärdering. Arbetsgången för de 
tre delarna beskrivs i separata kapitel och i anslutning till beskrivningarna 
exemplifieras genomförandet i form av särskilda exempelrutor. 
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2   Riskidentifiering 
 

2.1  Identifiering av skyddsobjekt 
I de regionala konsekvensklassificeringar som Vägverket låtit utföra har 
konfliktpunkter mellan vägsträckor och befintliga vattentäkter identi-
fierats. I några fall har även konfliktpunkter som berör potentiella fram-
tida vattentäktsområden identifierats i dessa utredningar. Det måste från 
fall till fall avgöras huruvida den befintliga identifieringen av skydds-
objekt, dvs vattentäkter som är utsatta för risk, är tillräcklig eller måste 
kompletteras med ytterligare inventeringar. Som underlag för identi-
fiering av vattentäkter används exempelvis information om vattentäktens 
betydelse för vattenförsörjningen, vattenkvalitet, kapacitet och framtida 
behov. Denna identifiering behandlas inte närmare i handboken, utan det 
förutsätts att berörda parter kunnat identifiera de vattentäkter som bör 
ingå i riskanalysen på ett relevant sätt. 
 

2.2  Identifiering av riskobjekt 
De riskobjekt, dvs vägsträckor, som kan beröra en specifik vattentäkt 
måste identifieras utifrån hydrologiska (för ytvattentäkter) och hydro-
geologiska (för grundvattentäkter) förhållanden. I de regionala konse-
kvensklassificeringar som Vägverket låtit utföra har vägsträckor som 
berör vattentäkter identifierats. Normalt sett bör dock denna information 
kompletteras med mera detaljerade bedömningar baserade på de lokala 
förhållandena. 
 
Identifieringen kan vanligen utföras från befintligt material om vägför-
hållandena och den aktuella vattentäkten. Exempel på användbart under-
lagsmaterial är: 
 
�� Geologiska och hydrogeologiska kartor från Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) 
�� Topografiska kartor från Lantmäteriverket (LMV) 
�� Hydrologiska data och vindinformation från Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut (SMHI) 
�� Skyddsområdesföreskrifter  
�� Vattendomar med underlagsrapporter 
�� Konsultutredningar  
�� Utredningar från kommun och länsstyrelse 
�� Vägverkets vägdatabank 
 
Utifrån denna information bör en schematisk beskrivning göras för den 
aktuella situationen där grundläggande förutsättningar och samband be-
skrivs som är relevanta för den analys som skall utföras. Exempel på 
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uppgifter som bör ingå är vilken typ av geologisk bildning, alternativt typ 
av ytvattendrag, den aktuella vattentäkten är placerad i, vilka vägar som 
kan utgöra konfliktpunkter och i vilka strömningsriktningar förorenings-
transport kan ske. Riskanalysen baseras till stor del på dessa inledande 
bedömningar och det är av största betydelse att den schematiska beskriv-
ningen upprättas av hydrologiskt och hydrogeologiskt kunniga personer.  
 

2.3  Vägsträckor som berör grundvattentäkter 
Berörda vägsträckor för grundvattentäkter är vägsträckor som passerar ett 
tillrinningsområde för en grundvattentäkt på ett sådant sätt att utläckage 
av petroleum kan skada vattentäkten.  
 
Föroreningstransport mellan en vägsträcka och en grundvattentäkt kan 
ske om:   

�� vägen ligger uppströms vattentäkten eller inom dess influensområde; 
�� vägen passerar grundvattenmagasinet där skyddande täta jordlager, 

såsom lera, saknas; och 
�� grundvattenströmning sker från vägen mot vattentäkten. 
 
Berörda vägsträckor kan finnas utanför etablerade skyddsområden för 
vattentäkter. Det bör observeras att skyddsområden för grundvattentäkter 
i många fall ej grundar sig enbart på strikt hydrogeologiska grunder. Be-
gränsningar i skyddsområdets omfattning kan finnas på grund av 
markägoförhållanden eller praktiska överväganden. Dessutom kan brister 
finnas i det hydrogeologiska underlagsmaterial som använts för avgräns-
ning av skyddsområdet, vilket medfört att skyddsområdets omfattning 
inte är relevant. 
 
Den schematiska beskrivningen med avseende på grundvattenförhållan-
den bör innehålla följande information: 

�� Vilken typ av geologisk bildning vattentäkten är placerad i. 

�� Var infiltration av föroreningar till grundvattenmagasinet kan ske.  

�� Hur vägsträckan och vattentäkten ligger i förhållande till grundvattnets 
flödesmönster.  

�� Om, och i så fall var, geologiska eller hydrauliska barriärer mellan väg 
och vattentäkt kan finnas. Hydrauliska barriärer kan vara naturliga, 
exempelvis i form av täta jordlager och bergsryggar, eller anlagda, 
exempelvis i form av tätade diken. 

�� Egenskaper, såsom trafikflöde, vägstandard, hastighetsbegränsning, 
etc, för de vägsträckor som kan beröra vattentäkten. 
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2.4  Vägsträckor som berör ytvattentäkter 
Berörda vägsträckor för ytvattentäkter är vägsträckor som passerar ett 
tillrinningsområde för en ytvattentäkt på ett sådant sätt att utläckage av 
petroleum kan skada vattentäkten. Sjöar och strömmande vattendrag, som 
åar och älvar, uppvisar stora olikheter vad gäller föroreningstransport. I 
strömmande ytvattendrag styrs möjligheterna för en förorening att nå en 
intagspunkt till största delen av om denna ligger nedströms vägsträckan 
eller ej. För en sjö kan emellertid vinddrivna strömmar vara helt 
dominerande för föroreningstransporten och medföra att 
strömningsriktningen kan variera mycket kraftigt. Liksom för 
grundvattentäkter bör observeras att skyddsområden kan vara upprättade 
på delvis andra grunder än de rent hydrologiska och att berörda 
vägsträckor därför kan finnas utanför skyddsområdesgränserna.  
 
Föroreningstransport mellan en vägsträcka och en intagspunkt för en yt-
vattentäkt i ett strömmande vattendrag kan ske om: 

�� föroreningstransport kan ske mellan vägsträcka och vattendraget via 
grundvattenflöden, diken och naturliga biflöden; och  

�� intagspunkten ligger nedströms vägsträckan.  
 
Föroreningstransport mellan en vägsträcka och en intagspunkt för en 
ytvattentäkt i en sjö kan ske om: 

�� hydraulisk förbindelse finns mellan vägsträcka och sjön via 
grundvattenflöden, diken och naturliga biflöden; och  

�� intagspunkten ligger i ofördelaktig strömnings- eller vindriktning i 
förhållande till den punkt där föroreningen tillförs sjön.  

 
Den schematiska beskrivningen med avseende på ytvattenförhållandena 
bör innehålla följande information: 

�� I vilken typ av vattendrag vattentäkten är placerad, dvs sjö eller 
strömmande vattendrag. 

�� Hur vägsträckan och vattentäkten ligger i förhållande till ytvattnets av-
rinningsmönster, dvs vilka flödesvägar som är möjliga och om vägen 
ligger uppströms intagspunkten eller ej.  

�� Om och i så fall var flödesbarriärer mellan väg och vattentäkt kan 
finnas. 

�� Ofördelaktiga strömnings- eller vindriktningar för förore-
ningstransport, om det är en sjö som hyser vattentäkten. 

�� Egenskaper, såsom trafikflöde, vägstandard, hastighetsbegränsning, 
etc, för de vägsträckor som kan beröra vattentäkten. 
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Exempelruta 2-1 redovisar ett exempel på en schematisk beskrivning av 
en hypotetisk risksituation där två vägar kan beröra både en yt- och en 
grundvattentäkt. 

 

Exempelruta 2-1 Schematisk beskrivning av risksituation 

 
 
 

En grundvattentäkt som fungerar som kommunal huvudvattentäkt finns placerad i en subakvatisk 
rullstensås, delvis täckt av lera. I nära anslutning till åsen finns också en sjö som kan fungera som 
reservvattentäkt. Ledningsdragning från intagspunkt i sjön till befintligt vattenverk finns. Infiltration av 
föroreningar till grundvattnet kan ske där grusåsen går i dagen (grå markering i figuren nedan). Det 
bedöms också finnas möjlighet att avrinning kan ske från väg 1 mot sjön via ett dike. Avståndet från 
dikets utloppspunkt i sjön och reservvattentäktens intagspunkt är 900 meter. De hydrogeologiska 
bedömningarna har i huvudsak baserats på den befintliga geologiska kartan och erfarenhetsmässig 
kunskap om området. I anslutning till vattentäkten passerar två vägar med olika trafikflöden, 
hastighetsbegränsningar och standard. Väg 1 kan indelas i två delar utifrån trafikflöde: norr och söder 
om korsningen med väg 2. 

 

V g 1

V g 2

Grundvattenbrunn

Rullstens s

Huvudsaklig
str mningsriktning
f r grundvatten

Sj

Intagspunkt f r
reservvattent kt

Dike

 
 

Väginformation Väg 1, söder om 
korsning 

Väg 1, norr om 
korsning 

Väg 2 

Vägtyp 2-fältsväg 2-fältsväg 2-fältsväg 
Vägbredd [m] 11  11  6 
Väglängd som berör grundvattentäkt [km] 1,6 0,4  2,4  
Väglängd som berör ytvattentäkt [km] 1,7 -  -  
Slitlager Bituminös Bituminös Grus 
Hastighetsbegränsning [km/h] 90  90  70  
Årsdygnsmedeltrafik för tunga fordon  960 890 110 
Avstånd till grundvattentäkt [km] 0,8-1,3 1.0-1,3 0,5-1.0 
Avstånd till ytvattentäkt [km] 900 m via dike ej avrinning mot sjön ej avrinning mot sjön
    
Hydrogeologisk information Vägsträcka 1, 

söder om korsning
Vägsträcka 1, norr 
om korsning 

Vägsträcka 2 

Geologiska bildningar mellan väg och 
grundvattentäkt  

Subakvatisk  
rullstensås 

Subakvatisk  
rullstensås 

Subakvatisk 
rullstensås 

Naturlig strömningsriktning för grundvatten Direkt mot 
grundvattentäkten 

Direkt mot grund-
vattentäkten 

Parallellt med vägen

Hydraulisk barriär Möjliga lerskikt Möjliga lerskikt Möjliga lerskikt 
    
Hydrologisk information Vägsträcka 1, 

söder om korsning
Vägsträcka 1, norr 
om korsning 

Vägsträcka 2 

Naturlig strömningsriktning för ytvatten Via dike mot sjön  Via dike bort från 
vattentäkterna 

Via dike bort från 
vattentäkterna 

Ofördelaktig strömnings- eller vindriktning 
i sjön 

mellan nordost och 
sydost 

- - 

Uttagsmängd och kapacitet 
 
Grundvattentäkt: 
Uttag: 80 l/s 
Kapacitet: 180 l/s 
 
Reservvattentäkt: 
Klarar 80 l/s under ca. 1 månad. 
Vid längre tids avbrott måste 
reduktion av kapaciteten alt. 
annan vattenförsörjning ske. 
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3   Riskanalys 
 

3.1  Inledning 
I detta kapitel redovisas en mall innehållande samtliga steg för att ge-
nomföra en riskanalys för identifierade risksituationer. Varje moment be-
skrivs i ett separat delkapitel. För att tydligt illustrera beräkningsgången 
finns för varje delmoment en exempelruta i vilken en beräkning genom-
förs utifrån ett hypotetiskt fall.  
 
Risken definieras enligt följande: 
 

Risk = Sannolikhet för olycka x konsekvens av olycka 
 
Riskberäkning görs med avseende på de två följande kategorierna av 
olyckor: 
 
1. Olycka med farligtgodstransport med petroleum i transporttankar 

(antagen mängd utläckage: 10 m3) 
2. Olycka med tungt fordon i allmänhet med diesel i drivmedelstankar 

(antagen mängd utläckage: 250 l) 
 
De antagna mängderna för utläckage är baserade på tillgänglig statistik 
från Räddningsverket. Det skall betonas att mängden utläckage kan 
variera kraftigt och att användaren kan använda andra värden som kan 
motiveras utifrån de lokala förutsättningarna. 
 
Sannolikheten för olycka med farligtgodstransporter och tunga fordon 
beror på ett antal faktorer, såsom trafikintensitet, vägstandard, hastig-
hetsbegränsning och mängd farligtgodstransporter alternativt tunga 
fordon. Räddningsverket (1996; 1997) har sedan tidigare utarbetat mallar 
för att schablonmässigt bedöma sannolikheten för vägtrafikolycka med 
farligt gods utifrån nämnda faktorer.  
 
Konsekvensen av olycka antas i den här beskrivna metodiken bero av 
följande faktorer:  

�� Om utsläpp av petroleum sker i händelse av olycka. 
�� Om det finns tillräcklig tid för en framgångsrik sanering, dvs om 

uppehållstiden mellan väg och vattentäkt är tillräckligt lång för att 
sanering skall vara möjlig med hänsyn till gällande beredskapsläge. 

�� Om föroreningen kan transporteras mot vattentäkten. 
�� Kostnaderna för sanering och ersättning av förlorade värden för 

vattentäkten. 
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Eftersom utfallen för flera av de olika konsekvenserna är osäkra måste 
sannolikhetsbedömningar göras även för dessa. Sammantaget medför 
detta att följande sannolikheter bedöms i metoden: 

�� Sannolikheten att en vägtrafikolycka med farligtgodstransport alterna-
tivt tungt fordon i allmänhet inträffar 

�� Sannolikheten att en olycka resulterar i utläckage av petroleum 
�� Sannolikheten att föroreningstransport kan ske mot vattentäkten 
�� Sannolikheten att uppehållstiden mellan väg och vattentäkt inte är till-

räcklig för att sanering skall vara möjlig 
 
Riskberäkningen kan schematiskt illustras med hjälp av ett riskträd i 
vilket sambanden mellan olika händelser som påverkar risken redovisas, 
se Figur 3-1.  
 
I riskträdet i Figur 3-1 finns två typer av punkter indikerade: 

�� cirklar, vilka betecknar att en specifik händelse inträffar eller ej med 
en viss sannolikhet (händelserna betecknas med kursiverad stil) 

�� kvadrater, vilka betecknar konsekvensen av en händelse (betecknas 
med normal stil) 

 

Ingen olycka

Inget utsläpp
av petroleum

Sanering misslyckas

Utsläpp av
petroleum

Inga kostnader

Sanerings- och
ersättningskostnader

Saneringskostnader

Olycka

Sanering lyckas

Vägtrafik med farligt
gods och tunga fordon

Inga kostnader

 
Figur 3-1 Riskträd som schematiskt beskriver de inbördes sambanden 
mellan de huvudsakliga faktorer som ingår i riskberäkningen 

 12



Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka   VV Publ 1998:064 
Riskhantering vid petroleumutsläpp     
   

3.2  Statistiska grunder 
Den metodik för riskanalys som redovisas i handboken baseras på s.k. 
Bayesiansk statistik. Denna del av statistiken är särskilt lämpad för risk- 
och beslutsanalys av följande skäl:  
 
1. Den hanterar s.k. betingade sannolikheter, dvs sannolikheten för att en 

viss händelse skall inträffa givet att även en annan händelse sker. 
Denna situation, med en serie av möjliga händelser, är vanlig vid i 
princip alla beslutsproblem och gäller för problemställningen i denna 
handbok (se Figur 3-1). 

2. Den innebär att statistiska beräkningar kan baseras på såväl ”hårda 
data”, dvs uppmätt information, som ”mjuka data”, dvs erfarenhets-
mässig kunskap, exempelvis uttryckt i schablonvärden för olycksrisk 
och olika hydrogeologiska parametrar. Ett Bayesianskt synsätt innebär 
således att sannolikheter inte måste baseras på uppmätta frekvenser, 
vilket är grunden för klassisk statistik. I övrigt behandlas sannolikheter 
enligt samma teoretiska grunder för båda synsätten.  

 
Det är av grundläggande betydelse att det Bayesianska synsättet 
accepteras för att den här beskrivna metodiken skall vara tillämplig. 
Skillnaden mellan klassisk och Bayesiansk statistik kan kortfattat 
förklaras såsom följer.  
 
Inom den klassiska statistiken används ett antal provtagningar för att 
skatta statistiska parametrar för en viss variabel. Ofta skattas medelvärde 
och varians. Om antalet tillgängliga prover är litet får skattningarna av de 
statistiska parametrarna låg säkerhet, eller konfidens. Därför behövs 
normalt ett relativt stort antal prover för att skattningarna skall få en 
tillräcklig säkerhet. Vid ett litet antal prover blir klassisk statistik inte 
meningsfull. Genom att anamma ett sådant rent frekventistiskt synsätt, 
antas också att erfarenheter från områden eller platser med likartade 
förhållanden inte tillför någon information. 
 
Ett Bayesianskt synsätt innebär däremot att data och erfarenheter från 
andra platser antas kunna tillföra viktig information. Detta förutsätter 
naturligtvis att dessa data och erfarenheter är relevanta för den aktuella 
problemställningen. Bayesiansk statistik förutsätter således att 
användaren är kapabel att genomföra relevanta bedömningar av de 
statistiska parametrar som är av intresse och osäkerheterna för dessa. 
 
Anta att det finns intresse av att bedöma porositeten i en jord i en viss 
punkt. Det saknas data vid den aktuella platsen, men användaren vet 
erfarenhetsmässigt att porositeten normalt är ca. 0,20 för den aktuella 
jordtypen. Eftersom det inte finns några provtagningar kan användaren 
inte med säkerhet säga att porositeten är exakt 0,20, men att detta är det 
mest troliga värdet och att porositeten kan förväntas variera mellan 0,10 
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och 0,30 för den aktuella jordtypen. Med ett Bayesianskt synsätt kan 
användaren starta med dessa värden som mått på mest sannolika värde 
och osäkerheten i bedömningen av porositet vid den aktuella punkten.  
 
För att kunna använda dessa bedömningar i sannolikhetsberäkningar 
behöver dessutom en bedömning göras av vilken statistisk fördelningstyp 
som skall användas för att beskriva osäkerheten. Exempel på vanliga 
statistiska fördelningar med tillhörande egenskaper är: 
 
�� Normal fördelning: a) medelvärdet är det mest troliga värdet, b) den 

osäkra parametern kan lika gärna vara större eller mindre än medel-
värdet, c) det är troligare att den osäkra parametern är nära medelvär-
det än långt ifrån, d) den osäkra parametern kan öka eller minska 
oändligt från medelvärdet och e) 99% av alla värden ligger ± 3 
standardavvikelser från medelvärdet.  

 
�� Lognormal fördelning: a) den naturliga logaritmen av parametern ger 

en normalfördelad kurva, b) den osäkra parametern kan öka mot oänd-
ligheten, men aldrig bli mindre än noll och c) den osäkra parametern 
är positivt skevfördelad, dvs det är troligast att den osäkra parametern 
är mindre än medelvärdet. 

 
�� Uniform fördelning: a) minimumvärdet är känt, b) maximumvärdet är 

känt och c) alla värden mellan minimum- och maximumvärdet är lika 
troliga. 

 
�� Triangulär fördelning: a) minimumvärdet är känt, b) maximumvärdet 

är känt och c) det mest troliga värdet ligger mellan minimum- och 
maximumvärdet. 

 
 
Valet av fördelningstyp kan baseras på den aktuella variabelns 
egenskaper. Exempelvis är flödesparametrar ofta lognormalfördelade. 
Normal-fördelning används standardmässigt för en mängd olika 
parametrar och mycket statistisk analys utgår från antagande om 
normalfördelning. Ibland kan förenklade fördelningar, såsom uniform 
och triangulär fördelning, vara användbara för att beskriva osäkerheten. I 
Figur 3-2 redovisas ovan beskrivna statistiska fördelningar grafiskt. 
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  f

Värde  

  f

Värde  

  f

Värde

 

 

  f

Värde  

a. b.

c. d.

 

Figur 3-2. Normal (a), lognormal (b), uniform (c), och triangulär (d) statistisk 
fördelning.   

 
En sannolikhetsskattning med Bayesianskt angreppssätt av att kravet på 
en viss uppehållstid i grundvatten inte uppfylls kan exempelvis startas 
utifrån mycket begränsad information, såsom schablonvärden för 
tillämpliga hydrogeologiska faktorer, baserade på erfarenheter från andra 
likartade platser. Den första sannolikhetsskattningen benämns a priori 
skattning. Så snart ny information blir tillgänglig, exempelvis genom 
provtagning, uppdateras sannolikhetsberäkningen, varvid en s.k. 
posteriori skattning erhålls. Vid situationer med bristfälligt dataunderlag 
kan Bayesiansk och klassisk statistik ge avsevärt skilda resultat, medan 
de vid riklig tillgång på data ger samma resultat. 
 
I denna handbok ges ingen matematisk beskrivning till hur uppdateringen 
sker, utan det förutsätts att användaren endast genomför en a priori 
skattning, vilken kan baseras på såväl erfarenheter som befintliga data. 
För de fall då nya undersökningar genomförs på den aktuella platsen bör 
en formaliserad uppdatering med Bayes formel genomföras. För 
information om hur sådan uppdatering kan utföras i hydrogeologiska 
sammanhang hänvisas till Freeze m.fl. (1990).  
 
Det Bayesianska synsättet tillämpas alltmer i geologiska och hydrogeo-
logiska  problem, eftersom man sällan (aldrig) i tidiga skeden av under-
sökningar har ett stort statistiskt datamaterial och därför måste göra 
erfarenhetsmässiga värderingar. 
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3.3  Sannolikhet för vägtrafikolycka 
Sannolikheten för vägtrafikolycka med farligtgodstransport alternativt 
tungt fordon i allmänhet, Po, beräknas enligt följande formel: 
 

Po = N x Q x L x 365 x F x 10-6 

 
där:  N =  antal transporter med petroleumprodukter i transport- eller 
  drivmedelstankar i medeltal per dygn 
 Q =  olyckskvot [antal/miljon fordonskilometer] 
 L =  längd för berörd vägsträcka [km] 
 F =  antal fordon per olycka 
 
Som tunga fordon räknas i Vägverkets vägdatabank alla fordon med 
axelavstånd större än 3,3 meter. Bussar räknas således som tunga fordon. 
 
Beräkningarna utförs enligt en något modifierad version av Räddnings-
verkets (1996; 1997) tidigare framtagna mall för beräkning av sannolik-
heten för olycka med farligtgodsfordon. För beräkningarna ansätts 
schablonvärden för styrande faktorer utifrån information om bebyggelse, 
vägtyp, vägbredd och hastighetsbegränsning, se Tabell 3-1.  
 
Beräkningarna genomförs enligt följande arbetsgång: 
 
1. Ta fram uppgifter om årsmedeldygnstrafik för tunga fordon (ÅDTtf ), 

bebyggelse, vägtyp, vägbredd och hastighetsbegränsning ur vägdata-
banken. 

2. Beräkna antal transporter i medeltal per dygn, N:  
�� För farligtgodstransport: N = ÅDTtf  x 0,031 
�� För tunga fordon: N = ÅDTtf 

3. Utläs schablonvärde för olyckskvoten, Q, ur Tabell 3-1.   

4. Bestäm längden på den aktuella vägsträcka som berör vattentäkten. 
Denna bedömning baseras på identifieringen av berörda vägsträckor 
enligt beskrivningen ovan.   

5. Bestäm Antal fordon per olycka, F: 
F = 1,8 i tätort 
F = 1,5 på landsbygd 

6. Beräkna sannolikheten för vägtrafikolycka med petroleum per år, Po: 

Po = N x Q x L x 365 x F x 10-6 

                                                 
1 Andelen petroleumtransporter kan variera mellan 0,01-0,10. I de fall användaren har 
tillgång till mera detaljerade uppgifter kan schablonvärdet ändras. Det högre värdet kan 
förekomma exempelvis i närhet av oljedepåer. Inom Region Väst genomförde 
Vägverket (1997) en detaljerad kartläggning av andelen av olika farligtgodstransporter.   
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7. Genomför steg 1-6 för både farligtgodstransporter och drivmedelstan-
kar för vägsträckor som kan antas beröra vattentäkten. 

 
Tabell 3-1  Beräkningsmatris för olycka med farligtgodsfordon efter bebyggelse, 
hastighetsgräns och vägtyp (Räddningsverket, 1996; 1997) 

Bebyggelse 
Miljö 

Hastighets-
gräns 

(km/tim) 

Gatu/vägtyp Olyckskvot, 
Q 1) 

Sannolikhet för utläckage i 
händelse av olycka, Pu 

 farligt gods 2) drivmedel 2)
 

Tätort 30 Alla 1.50 0.01 0.001 
 50 Alla 1.20 0.03 0.003 
 70 Vanlig väg/ 

Motorled 
0.80 0.11 0.011 

  4-fältsväg/ 
Motorväg 

0.60 0.13 0.013 

Landsbygd 70 Vanlig väg/ 
Motorled 

0.80 0.15 0.015 

  4-fältsväg/ 
Motorväg 

0.60 0.15 0.015 

 90 Vanlig väg  
< 8 m  

0.42 0.28 0.028 

  Vanlig väg  
> 8 m 

0.35 0.28 0.028 

  Motorled 0.37 0.25 0.025 
  4-fältsväg 0.40 0.22 0.022 
  Motorväg 0.32 0.34 0.034 
 110 Vanlig väg  

< 8 m 
0.21 0.41 0.041 

  Vanlig väg  
> 8 m 

0.30 0.34 0.034 

  4-fältsväg/ 
Motorled 

0.28 0.34 0.034 

  Motorväg 0.26 0.42 0.042 
 
1)  Olyckskvot = förväntade antalet singel- och kollisionsolyckor med enbart bilar inblandade per miljon 

fordonskilometer. Den låga siffran för smal väg med 110 km/tim är möjlig endast om flödet av fordon är lågt, dvs 
Norrlandsförhållanden. 

2)  Uppgifterna för sannolikhet för utläckage i händelse av olycka avser normalfallet. Det faktiska utfallet påverkas av 
sidoområdets utformning. De faktorer som är avgörande är nivåskillnad, släntlutning och förekomst av fasta 
föremål. Är alla faktorerna gynnsamma alternativt ogynnsamma halveras respektive dubbleras tabellvärdena. 
Användaren har således möjlighet att justera tabellvärdena med avseende på de lokala förhållandena om så 
önskas. Sannolikheten för utläckage från drivmedelstankar baseras på uppgifter från Räddningsverkets statistik.  

 
Ett exempel på beräkning av sannolikheten för olycka med 
petroleumtransport redovisas i Exempelruta 3-1. 
 

   17



VV Publ 1998:064  Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka  
    Riskhantering vid petroleumutsläpp   
 
 

Exempelruta 3-1 Beräkning av sannolikheten för olycka med utläckage av petroleum i 
exemplet från Exempelruta 2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väg 1 söder om korsningen med väg 2 
 
Olycka med farligtgodsfordon: 
 
L = 1,6 km  
N = ÅDTtf x 0,03 = 960 x 0,03 = 28,8 transporter per dygn  
Q = 0,35 
F = 1,5 
 

  Po = N x Q x L x 365 x F x 10-6 = 28,8 x 0,35 x 1,6 x 365 x 1,5 x 10-6  = 0,01 

 
dvs en olycka med petroleumtransport kan förväntas inträffa en gång på 100 år längs väg 1 
på det avsnitt som berör rullstensåsen söder om korsningen med väg 2. 
  
Tungt fordon i allmänhet: 

 
L = 1,6 km  
N = ÅDTtf = 960 tunga fordon per dygn  
Q = 0,35 
F = 1,5 
 

  Po = N x Q x L x 365 x F x 10-6 = 960 x 0,35 x 1,6 x 365 x 1,5 x 10-6  = 0,29 

 
dvs en olycka med tungt fordon kan förväntas inträffa ungefär en gång var tredje år längs väg 
1 på det avsnitt som berör rullstensåsen söder om korsningen med väg 2. 

 

 
3.4  Sannolikhet för utläckage vid olycka 

Sannolikheten för att utläckage av petroleum skall ske i samband med 
olycka med farligt gods, alternativt från drivmedelstankar vid olycka med 
tungt fordon i allmänhet, bedöms med hjälp av schablonvärden i Tabell 
3-1.  
 
Arbetsgången är följande: 
 
�� Utläs schablonvärde för sannolikheten för utläckage i händelse av 

olycka, Pu, ur Tabell 3-1 med hänsyn till hastighetsbegränsning, 
gatu/vägtyp och typ av utläckage, dvs farligt gods eller drivmedel.  

 
Det bör observeras att sannolikheten för läckage är beroende av 
sidoområdets utformning. Något statistiskt underlag för detta finns inte, 
men användaren kan uppskatta inverkan enligt not 2, Tabell 3-1. 
 
Exempelruta 3-2 ger ett exempel på bedömning av sannolikhet för 
utläckage av petroleum i händelse av vägtrafikolycka. 
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Exempelruta 3-2 Bedömning av sannolikhet för utläckage av petroleum 
Väg 1 söder om korsningen med väg 2  
 
Olycka med farligtgodsfordon: Pu = 0,28 
 
Drivmedel: Pu = 0,028 

 
 

 
 
 
 

3.5 Sannolikhet för att sanering vid grundvattentäkter 
misslyckas  
Saneringsinsatsernas kostnader, omfattning och effektivitet vid 
grundvattentäkter antas i huvudsak bero av följande faktorer: 
 
�� Om sanering hinner utföras i den omättade zonen, dvs innan 

föroreningen nått grundvattnet. 
�� Om föroreningstransport kan ske mellan väg och vattentäkt, dvs om 

grundvattnets strömningsriktning är ogynnsam med avseende på 
vattentäkten. 

�� Om sanering hinner utföras i grundvattenzonen innan föroreningen 
nått vattentäkten. 

 
Sanering i den omättade zonen är generellt enklare, effektivare och 
billigare, än om föroreningen hunnit nå grundvattenzonen.  
 
Bedömningar av möjligheterna för att sanering skall lyckas i händelse av 
petroleumutsläpp görs i form av sanno1ikhetsberäkningar av uppehållstid 
mellan väg och vattentäkt för de vattenlösliga komponenterna av 
föroreningen. Uppehållstiden styr i hög grad möjligheterna att hinna 
genomföra en framgångsrik sanering av föroreningen innan den når 
vattentäkten. Uppehållstiden påverkar också möjligheterna för att 
föroreningen skall oskadliggöras på naturlig väg. 
 
Kravet på  uppehållstid i den omättade zonen måste väljas med hänsyn 
till det aktuella beredskapsläget. Normalt sett kan räddningsinsatser 
påbörjas inom några timmar efter ett olyckstillfälle.  
 
För den mättade zonen kan utgångsläget vara de 60-100 dygn som 
Naturvårdsverket (1990) rekommenderar som inre skyddszon för 
grundvattentäkter. Denna tidsgräns är vald för att förhindra mikrobiell 
förorening och ge en rimlig chans för åtgärder om en olycka sker utanför 
denna zon. I Bilaga 1 ges en principiell beskrivning av 
föroreningstransport, uppehållstidens betydelse för att genomföra 
framgångsrik sanering samt vägledning för val av krav på uppehållstider.  
 
Med hänsyn till ovan nämnda faktorer kan sannolikheten för att sanering 
vid grundvattentäkter skall misslyckas delas upp i följande komponenter: 
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�� Sannolikheten att föroreningsutsläppet är så stort att ett snabbt, mättat 

vertikalt flöde kan uppstå i den i normala fall omättade zonen. 
Sannolikheten benämns Pm.  

�� Sannolikheten för att uppehållstiden under vertikal transport, Tv,  
mellan utsläppspunkt och grundvattenytan, givet att snabb vertikal 
transport kan ske, inte är tillräcklig för att sanering skall kunna 
genomföras innan föroreningen når grundvattnet. Sannolikheten 
benämns Pv. 

�� Sannolikheten för ogynnsam strömningsriktning i grundvattenzonen. 
Sannolikheten benämns Ps. 

�� Sannolikheten för att uppehållstiden under horisontell transport, Th, 
mellan utsläppspunkt och vattentäkt inte är tillräcklig för att sanering 
skall kunna genomföras i grundvattenzonen, givet att föroreningen nått 
grundvattnet och att grundvattenströmning kan ske mellan väg och 
vattentäkt. Sannolikheten benämns Ph. 

 
Nedan ges beskrivningar av de grundläggande sambanden för dessa 
beräkningar. 
 
�� Förutsättningar för att mättat vertikalt flöde skall uppstå 

För att bedöma om föroreningsutsläppet är så stort att ett mättat 
vertikalt flöde kan uppstå måste utsläppsvolymen sättas i relation till 
det geologiska materialets förmåga att kvarhålla petroleumprodukter. 
Dessutom måste möjligheterna för infiltration av föroreningen 
beaktas. Under perioder med snötäcke och tjäle är infiltrations-
möjligheterna i allmänhet begränsade. I vilken utsträckning infiltration 
är möjlig måste bedömas från fall till fall beroende på klimat- och 
markförhållanden vid den aktuella platsen. Möjligheterna för att ett 
snabbt vertikalt flöde skall uppstå, m, kan beskrivas enligt följande 
samband: 

 

m
V s

A D R
u

u v c
�  

 
där Vu =  volym petroleumutsläpp [m3] 
 Au =  den area över vilken utsläppet sprids [m2] 
 Dv =  djupet till grundvattenytan [m] 
 Rc = det geologiska materialets kvarhållande förmåga, s.k. 
   retentionskapacitet [m3/m3].  

 s  = andel av året då infiltration är möjlig med hänsyn till 
   tjäle, snötäcke och lokala markförhållanden 

 
För att ett snabbt, mättat vertikalt flöde skall kunna uppstå måste 

. m � 1
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�� Uppehållstiden under vertikal transport 

Som grundekvation för beräkningarna av uppehållstiden i den 
omättade och mättade zonen tillämpas Darcys lag. Flödestiden i den 
omättade zonen mellan markyta och grundvattenyta, Tv, kan beskrivas 
enligt följande samband: 

 

T
D n

Kv
v e

v
�

�

 

 
där  Dv = djupet till grundvattenytan [m] 
 ne =  den effektiva porositeten [m3/m3] 
 Kv =  den hydrauliska konduktiviteten i vertikalled [m/s] 

 
�� Ogynnsam flödesriktning  

Denna bedömning måste baseras dels på den geologiska tolkning som 
gjorts i den schematiska beskrivningen för området, dels på vilka 
skyddsåtgärder som tidigare genomförts vid platsen. Särskilt viktiga 
faktorer att beakta i denna bedömning är:  

 
�� förekomst av flödesbarriärer, exempelvis i form av bergsryggar, 

täta jordlager eller anlagda skyddsåtgärder, exempelvis i form av 
täta diken; och 

�� flödesriktning mellan väg och vattentäkt med hänsyn till 
vattentäktens influensområde. 

 
Något statistiskt underlag för denna bedömning finns inte, utan det är 
användarens tolkning och kunskap om den specifika platsen som 
måste användas. För den här typen av sannolikhetsbedömningar kan 
en  översättning mellan s.k. språkliga  tolkningar och numeriska 
sannolikheter tillämpas enligt Tabell 3-2. Tabellen baseras på arbeten 
av Simpson (1944) och Hakel (1968). 

 

Tabell 3-2. Möjlig mall för konvertering mellan språkliga tolkningar 
och numeriska sannolikheter.  

Språklig tolkning Numerisk 
Sannolikhet 

Kan inte inträffa 0,00 
Mycket osannolik 0,01 

Osannolik 0,10 
Måttligt osannolik 0,25 

Vet ej 0,50 
Måttligt sannolik 0,75 

Sannolik 0,90 
Mycket sannolik 0,99 
Inträffar säkert 1,00 
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Tabell 3-2 kan användas som en vägledning, men det skall betonas att 
användaren kan använda andra samband mellan tolkning och 
sannolikhet som han/hon finner relevant med hänsyn till den aktuella 
situationen. 

 
�� Uppehållstiden under horisontell transport 

Flödestiden i grundvattenzonen mellan utsläppspunkt och uttagspunkt 
i form av en grundvattenbrunn eller utströmning till ytvatten, Th, kan 
beskrivas enligt följande samband (Darcys lag): 

 

T
D n
K ih

h e

h
�

�

�

 

 
där Dh =  avståndet mellan utsläppspunkt och vattentäkt [m] 
 Kh =  den hydrauliska konduktiviteten i horisontalled [m/s] 
 i =  den hydrauliska gradienten mellan utsläppspunkt och 
   vattentäkt [m/m] 
 ne =  den effektiva porositeten [m3/m3] 

 
Som framgår av flödesekvationerna ovan så antas det att flödet sker med 
samma hastighet som för vatten. Det skall betonas att detta inte gäller för 
huvuddelen av den utsläppta volymen petroleum, dels eftersom 
petroleumprodukter i allmänhet har en låg löslighet i vatten, dels 
eftersom flertalet produkter har en högre viskositet än vatten och därför  
transporteras långsammare i olöst fas. Det har emellertid bedömts vara 
relevant för den här typen av riskbedömningar att använda vattnets 
flödeshastighet eftersom vissa delar av petroleumprodukterna är 
vattenlösliga och eftersom de även vid mycket låga koncentrationer har 
skadlig inverkan på vattenkvaliteten.  
 
Vid många vattentäkter finns begränsade möjligheter att bedöma värden 
för de ingående parametrarna i detalj på grund av ofullständigt 
underlagsmaterial. Beräkningarna måste därför inledningsvis baseras på 
schablonmässiga värden för hydrogeologiska parametrar. Som ett 
underlag för dessa schablonvärden används beskrivningar av s.k. 
hydrogeologiska typmiljöer, se Bilaga 2.  
 
I de hydrogeologiska typmiljöerna anges den normala geologiska 
uppbyggnaden inom områden med liknande förhållanden samt typvärden, 
baserade på erfarenhet och hydrogeologisk litteratur, för de parametrar 
som styr vattnets uppehållstid och markens kvarhållande förmåga. För 
varje typmiljö anges statistisk fördelningstyp, mest sannolika värde samt 
osäkerhet i form av ett intervall. Schablonvärdena uppvisar stora intervall  
och avspeglar därmed en hög grad av osäkerhet. I de fall där mera 
detaljerad information finns tillgänglig, exempelvis genom tidigare 
utredningar, kan användaren justera typvärdena med hänsyn till de 
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detaljerade uppgifterna. Arbetsgången i beräkningarna av sannolikheterna 
för faktorerna som styr förutsättningarna för framgångsrik sanering vid 
grundvattentäkter är följande: 

1. Bestäm krav på uppehållstider i omättad zon och grundvattenzon. 

2. Identifiera de hydrogeologiska typmiljöer som förekommer längs 
grundvattenflödets transportväg mellan väg och vattentäkt, baserat på 
den tidigare schematiska beskrivningen. 

3. Utläs schablonvärden för flödesparametrar ur de hydrogeologiska 
typmiljöbeskrivningarna i Bilaga 2. 

4. Bedöm om schablonvärdena är rimliga för den aktuella platsen. 
Justera parametervärden, statistisk fördelning och spridning utifrån 
eventuell tillgänglig platsspecifik information, exempelvis 
konsultutredningar, eller en egen tolkning av områdets 
hydrogeologiska förhållanden. 

5. Utläs avståndsintervallet mellan vägsträcka och vattentäkt. 

6. Utläs värden på sannolikheterna för att mättat vertikalt flöde skall 
uppstå (Pm), för att kravet på uppehållstid inte kan uppfyllas för 
omättad zon (Pv) samt för att kravet på uppehållstid inte kan uppfyllas  
för grundvattenzonen (Ph) ur Bilaga 3 eller genomför Monte Carlo 
simulering. Bedöm dessutom sannolikheten för ogynnsam 
flödesriktning (Ps) enligt Tabell 3-2. 

 
Exempelruta 3-3 ger ett exempel på beräkning av sannolikheter att 
kraven på uppehållstid inte uppfylls. 
 

Exempelruta 3-3 Beräkning av sannolikheter att sanering vid grundvattentäkter 
misslyckas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Väg 1, söder om korsningen med väg 2 
 

1. Med hänsyn till beredskapsläget på platsen har kraven på uppehållstid satts till 10 timmar för den 
omättade zonen och 60 dygn för grundvattenzonen. Det antas att 10 m3 petroleum kan släppas ut 
vid farligtgodsolycka och 250 l vid olycka med tungt fordon. I det första fallet antas Au = 25 m2 och i 
det andra fallet antas att Au = 5 m2. Andel av året som infiltration kan ske, s, bedöms vara  s = 0,8.  

2. Vägen går över en subakvatisk rullstensås som delvis täcks av lera. Grundvattenflöde till 
vattentäkten bedöms endast kunna ske genom åsmaterialet. Detta medför att schablonvärden för 
flödesparametrarna kan väljas från hydrogeologisk typmiljö 3b. 

3. Typmiljö 3b i Bilaga 2 gav följande schablonvärden för flödesparametrarna och retentionskapacitet: 

Parameter Mest sannolika  värde Intervall Fördelningstyp 
Kv [m/s] 10-4 10-6 - 10-2 lognormal  
Kh [m/s]  10-3 10-5 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 0,25 0,15 - 0,35 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,0005 - 0,02 uniform eller triangulär
Dv [m] 10 1-30 uniform eller triangulär
Rc (m3/m3) 0.015 0.006-0.03 uniform eller triangulär
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Exempelruta 3-3 forts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  För djupet till grundvattenytan justerades parametervärdet jämfört med den hydrogeologiska 

typmiljön. Det bedöms inte möjligt att schakta djupare än 4 meter med hänsyn till den utrustning 
som finns tillgänglig. Djupet 4 meter ansätts som ett säkert värde eftersom det inte bedöms möjligt 
att grundvattenytan ligger ytligare än 4 meter. Dessutom fanns en del uppgifter om från en tidigare 
provpumpning och undersökningsborrningar, vilket medförde att värdena för hydraulisk 
konduktivitet kunde justeras. Det mest troliga värdet för konduktiviteten bedömdes till 5�10-3 m/s, 
med en variation mellan 5�10-4 m/s och 5�10-2 m/s. I övrigt användes schablonvärdena från 
typmiljöbeskrivningen. 

 
5 Avståndsintervallet för väg 1 söder om korsningen med väg 2 är 0,8-1,3 km. Alla avstånd inom 

intervallet betraktas som lika troliga, dvs är uniformt fördelade. 
 
6 Utifrån den hydrogeologiska tolkningen av området bedöms det vara sannolikt att vattentäkten 

ligger nedströms väg 1, men att det finns en liten sannolikhet att lerskikt kan förhindra 
grundvattenströmning mellan de två punkterna.  

 
7 Monte Carlo simulering utifrån angivna värden samt bedömning av grundvattnets flödesmönster 

gav följande resultat: 
 

Farligtgodsolycka: Pm = 0,74, Pv = 0,89, Ps = 0,90, Ph = 0,30 
 
Drivmedel: Pm = 0,06, Pv = 0,89, Ps = 0,90, Ph = 0,30 
 
Resultaten visar således att det är en sannolikhet på 74% alternativt  6% att det kan bildas ett 
snabbt vertikalt flöde till grundvattenytan vid utläckage från farligtgodsolycka respektive 
drivmedelstankar från olycka med tunga fordon i allmänhet. Givet att denna snabba vertikala 
transport kan ske är det 89% sannolikhet att uppehållstiden i den omättade zonen är mindre än 
kravet 10 timmar och att sanering därmed inte kan genomföras enbart i den omättade zonen. Det 
bedöms vara 90% sannolikt att föroreningstransport är möjlig mellan väg och vattentäkt. Det är 
vidare 30% sannolikhet att grundvattnets uppehållstid mellan väg och vattentäkt är mindre än 60 
dygn och att sanering därmed inte är möjlig utan att föroreningen når vattentäkten, givet att den når 
grundvattenzonen och att föroreningstransport kan ske till vattentäkten. 
 
I diagrammet nedan redovisas resultaten från 5000 Monte Carlo simuleringar av uppehållstiden i 
grundvattenzonen. 
 

 
 

 

Ph  = 0.30
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I exemplet ovan behandlades de parametrar som beskrivs i de 
hydrogeologiska typmiljöerna samt avståndet till vattentäkten som 
osäkra. Vid Monte Carlo simulering kan även utsläppsvolymen, Vu, den 
yta över vilket utsläppet sprids, Au, och andelen av året då infiltration är 
möjlig, s, hanteras som osäkra, varvid lämpliga statistiska egenskaper 
anges för dessa faktorer. Om sannolikhetsvärden utläses ur matriserna i 
Bilaga 3 kan endast de parametrar som anges för de hydrogeologiska 
typmiljöerna hanteras som osäkra, vilket således medför en mera 
ofullständig riskberäkning. 
 
Det skall vidare påpekas att schablonvärdena i Bilaga 3 endast är 
lämpliga att använda om de hydrogeologiska förhållandena kan beskrivas 
med en enskild typmiljö. För mera komplicerade hydrogeologiska 
förhållanden bör Monte Carlo simulering genomföras. 
 
För att genomföra de ovan beskrivna momenten rörande sannolikheterna 
att sanering kommer att misslyckas krävs hydrogeologisk kunskap, 
eftersom bedömningarna till stor del baseras på erfarenhetsmässig 
kunskap hos användaren. Den hydrogeologiska kompetensen gäller för att 
välja rätt hydrogeologisk typmiljö, för att avgöra om de schablonmässiga 
parametervärdena är relevanta samt för att bedöma förutsättningarna för 
att vattentäkten ligger i ogynnsam strömningsriktning.  
 
 

3.6 Sannolikhet för att sanering vid ytvattentäkter 
misslyckas 
Rinntiden i strömmande vattendrag, Tq, är: 
 

T
d
vq

q
�  

 
där vq =  vattendragets flödeshastighet 
 d  =  avståndet i vattendraget mellan utsläppspunkt och intagspunkt 
 
Rinntiden i strömmande vattendrag kan för större vattendrag bestämmas 
utifrån befintlig flödesstatistik från SMHI, exempelvis i SMHIs årsbok. 
För sannolikhetsbedömningarna gäller att med hänsyn till följande 
faktorer bestämma vilket flöde som inte får överstigas om kravet på 
uppehållstid skall uppfyllas: 
 

�� Den kritiska tiden med hänsyn till beredskapssituationen. 

�� Vattendragets tvärsnittsarea.  

�� Avståndet mellan utsläppspunkt och intagspunkt. 

   25



VV Publ 1998:064  Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka  
    Riskhantering vid petroleumutsläpp   
 
 

Det går sedan att beställa uppgifter från SMHI om hur ofta detta flöde 
överskrids med hänsyn till nederbörds- och temperaturförhållandena. Om 
inte flödesmätningar för det aktuella vattendraget finns direkt tillgängliga 
kan SMHI göra modellberäkningar, baserade på nederbördsdata. Det går 
också att beräkna denna sannolikhet på egen hand om längre mätserier 
finns tillgängliga, exempelvis från SMHIs årsbok. Förfarandet för denna 
beräkning är enligt följande (Svensson, 1984): 

1. Bestäm det kritiska flödet, q, med hänsyn till krav på uppehållstid, 
vattendragets tvärsnittsarea och avstånd. 

2. Utläs ordningstalet, f, för detta flöde ur flödesstatistiken. 
3. Utläs det totala antalet flödesdata, F, för den aktuella platsen. 
4. Beräkna sannolikheten för att detta flöde skall överskridas, Pq, som: 
 

P
f

Fq �

�1
 

 
Flödeshastigheterna i mindre vattendrag, dvs bäckar och diken, är i 
allmänhet snabba, vilket medför korta uppehållstider mellan väg och 
recipient, vanligen från några minuter till några få timmar. I en studie av 
Vätternvårdsförbundet (1996) uppmättes flödeshastigheter i 39 bäckar på 
mellan 0,05-1,0 m/s. Det skall dock påpekas att variationerna lokalt kan 
vara mycket stora. De ovan givna värdena skall endast ses som 
schablonvärden i de fall inga andra uppgifter finns tillgängliga. För 
riskberäkningar i de fall ingen statistik finns tillgänglig, rekommenderas 
att kontakter tas med SMHI för en kvalificerad bedömning i det enskilda 
fallet. Alternativt kan ett antal flödesmätningar utföras under några 
tidpunkter vid olika nederbörds- och snösmältningsförhållanden. 
 
Beräkning av strömningstid av petroleumprodukter mellan en 
utsläppspunkt och en intagspunkt i en sjö beror i huvudsak av 
vindriktning och vindhastighet. Statistik för detta kan beställas från 
SMHI. Under normala förhållanden gäller att de ytliga vindalstrade 
strömmarna har en hastighet av mellan 1-3% av vindhastigheten. 
Uppehållstiden, Tn,  kan beskrivas enligt följande samband: 
 

T
d

vn
v

�

* ,0 02
 

 
där  vv = vindhastigheten  
 d = avståndet i sjön mellan utsläppspunkt och intagspunkt 
 
För sannolikhetsbedömningarna gäller därvid att bestämma vilken 
vindhastighet och vindriktning som är ofördelaktig med hänsyn till 
följande faktorer: 
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�� Avstånd mellan utsläppspunkt och intagspunkt. 
�� Lägesförhållande mellan utsläppspunkt och intagspunkt. 
 
Den kombinerade sannolikheten, Pw, vilken är en funktion av 
sannolikheterna att det blåser i ofördelaktig vindriktning, pr, och att 
vindhastigheten är högre än vad som krävs för att kravet på uppehållstid 
skall kunna uppfyllas, pv, kan  beskrivas som: 
 

P p pw r� � v  
 
De två sannolikheterna kan utläsas från den vindstatistik som erhålls från 
SMHI.  
 
Exempelruta 3-4 ger ett exempel på beräkning av sannolikheter att 
sanering vid ytvattentäkter kommer att misslyckas. 
 

Exempelruta 3-4 Beräkning av sannolikheter att sanering vid ytvattentäkter misslyckas 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

I det hypotetiska exemplet finns en möjlighet att sjön som utgör reservvattentäkt kan 
påverkas vid en olycka på Väg 1. Ett utsläpp kan söder om rullstensåsen ledas via ett 
dike till sjön. Uppehållstiden i diket bedöms vara endast 15 minuter. Kravet på 
uppehållstid har satts till 5 timmar med hänsyn till gällande beredskapssituation för 
sanering i ytvatten.  
 
För att intagspunkten skall kunna drabbas måste det blåsa från mellan NO och SO med hänsyn 
till vägens och intagspunktens inbördes lägen. Avståndet till intagspunkten från dikesmynningen 
är 900 meter, tiden innan sanering kan påbörjas är 5 timmar = 18 000 s och den vinddrivna 
ytvattenströmmen antas vara 0,02 x vindhastigheten. Detta medför att vindhastigheten, vv,  inte 
får överskrida: 
 

v mv �

�

�

900
18000 0 02

2 5
,

, /s  

 
Vindstatistik beställdes från SMHI och redovisas i nedanstående tabell. 
 
Relativa frekvenser av vindhastighet, DFF (m/s)

DFF Växlande N NE E SE S SW W NW Summa
>11.5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.
8.5-11.4 0.00 0.13 0.01 0.00 0.00 0.15 0.38 0.19 0.07 0.
5.5-8.4 0.00 1.23 0.45 0.04 0.35 2.15 4.39 2.30 0.77 11.
2.5-5.4 0.01 3.82 4.55 1.87 5.85 8.08 12.76 7.86 4.57 49.37
0.5-2.4 1.70 2.38 3.76 2.97 4.15 3.71 4.99 3.91 2.91 30.
>0.4 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47

Summa: 9.18 7.57 8.77 4.89 10.35 14.10 22.54 14.26 8.32 100.00

04
95
69

48

 
 
Statistiken från SMHI säger att sannolikheten är c:a 25% att ofördelaktig vindriktning gäller 
(summan av de grå markeringarna på summa-raden). Givet att denna vindriktning gäller är 
sedan sannolikheten att 2,5 m/s överskrids 0,55 (summan inom den grå markeringen för NE, E, 
och SE riktningarna dividerat med den totala summan för dessa riktningar). Den resulterande 
sannolikheten är produkten av de två sannolikheterna: 
 

P p pw r v� � � � �0 25 0 55 0 14, , ,  
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För att genomföra de ovan beskrivna momenten rörande sannolikheterna 
att sanering kommer att misslyckas krävs hydrologisk kunskap, eftersom 
bedömningarna till stor del måste baseras på erfarenhet hos användaren. 
 

3.7  Konsekvenskostnader 
Vid olyckor längs vägsträckor med utläckage av petroleumprodukter som 
riskerar att skada vattentäkter antas att följande huvudsakliga 
konsekvenskostnader kan uppstå: 

�� Kostnad för sanering i omättad zon, Cv 
�� Kostnad för sanering i mättad zon, Ch 
�� Kostnad för sanering i ytvatten, Cy 
�� Kostnad för ersättning av förorenad vattentäkt, Ce 
 
Ersättningskostnader inkluderar kostnader för omställning till tillfällig 
och/eller permanent alternativ vattenförsörjning i händelse av förorening.  
 
Beräkningar av konsekvenskostnader är i allmänhet förknippade med 
stora osäkerheter. Kostnaderna är till stor del beroende av den specifika 
situationen, vilket gör det svårt att schablonmässigt beräkna dessa 
kostnader. Därför bör osäkerheterna i beräkningarna beaktas, exempelvis 
genom känslighetsanalys. 
 
Erfarenheter från ett antal olyckor vid vattentäkter visar att de riktigt 
stora konsekvenskostnaderna uppkommit när vattenförsörjning från 
reservvattentäkt eller genom anläggning av ny vattentäkt varit nödvändig. 
Om inte vattenförsörjningen påverkats dominerar saneringskostnaderna 
(Naturvårdsverket, 1996). Beräkningar av konsekvenskostnaderna nedan 
är därför i huvudsak inriktade mot saneringskostnader och kostnader för 
alternativ vattenförsörjning. 
 
I de fall som finns dokumenterade har kostnader för ersättning av 
vattentäkter baserats på de faktiska kostnader som uppstått vid 
omställning till alternativ vattenförsörjning, exempelvis kostnader för 
ledningsdragning och ökade kostnader för behandling av råvatten. Också 
andra värden kan emellertid anses gå förlorade i samband med att en 
vattentäkt tillfälligt eller permanent blir obrukbar, exempelvis värdet av 
att ha möjlighet att utnyttja en viss vattentillgång i framtiden eller värdet 
av att veta att en viss vattentillgång är opåverkad av föroreningar. Det 
kan förväntas att kraven kommer att öka på att inkludera sådana värden i 
ekonomiska av konsekvensvärderingingar av vattentäkter. Nedan anges 
därför exempel på hur både kostnader som direkt rör omställningen till en 
alternativ vattenförsörjning kan uppskattas men även hur andra, 
”mjukare”, värden kan inkluderas i konsekvensvärderingen. 
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3.8 Saneringskostnader för omättad zon, mättad zon 
samt ytvatten 
 

3.8.1  Förutsättningar  
När en olycka inträffat, med petroleumutsläpp och markinfiltration till 
följd, transporteras oljan vertikalt ner i den omättade zonen med olika 
hastighet beroende på jordtyp, utsläppsmängd och petroleumproduktens 
egenskaper. Efter en viss tidsperiod kan den mättade zonen, dvs 
grundvattnet, nås. Oljan kan då transporteras horisontellt med 
grundvattnet och nå en grund- eller ytvattentäkt. Alternativt sker utsläpp 
utan markinfiltration med transport via diken och vattendrag.  
 
Typ och omfattning av de saneringsåtgärder som kan vidtas beror av flera 
faktorer, exempelvis föroreningstyp, uppehållstid mellan utsläppspunkt 
och vattentäkt samt marktyp. Det antas här att i huvudsak uppehållstiden 
mellan väg och vattentäkt styr omfattningen av  saneringsåtgärder som 
behöver genomföras. Uppehållstiden i den omättade zonen, i den mättade 
zonen innan vattentäkten berörs av föroreningen, samt i ytvatten innan en 
ytvattentäkt påverkas är de olika tidsindelningar som gjorts (se Kapitel 
3.5 och 3.6). Saneringskostnaderna är därför indelade i tre 
kostnadsposter; sanering i omättad zon, sanering i mättad zon 
(grundvattenzon) samt sanering i ytvatten.  
 
Det är svårt att med hög precision bedöma den totala saneringskostnaden 
eftersom denna beror av en stor mängd olika faktorer. De förhållanden 
som finns på den specifika platsen för olyckan är avgörande för hur 
kostnadsbilden för ett visst saneringsprojekt ser ut. Ett antal direkta 
åtgärder som normal behöver genomföras kan emellertid identifieras 
utifrån erfarenheter från de olyckor som tidigare inträffat och exempelvis 
beskrivits av Naturvårdsverket (1996). 
 
I Tabell 3-3 beskrivs de direkta saneringsåtgärder som kan genomföras i 
händelse av utläckage av petroleum, och vilka bör ligga till grund för 
beräkningarna av saneringskostnader. Därefter redovisas en 
beräkningsmetodik, baserad på ett klassificeringsförfarande och de 
saneringskostnader som redovisats i samband med inträffade olyckor.  
 
Beräkningsmetodiken kan användas för en enkel och snabb bedömning 
av saneringskostnader. För bedömningar med högre precision bör en 
mera omfattande analys göras för den specifika platsen, exempelvis 
utgående från Naturvårdsverket (1995).  
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Tabell 3-3 Beskrivning av direkta åtgärder vid sanering i omättad zon, 
grundvattenzon samt ytvatten (Naturvårdsverket, 1996). 

Kostnadspost Åtgärder 

Sanering i den omättade 
zonen 

Bortschaktning och omhändertagande av oljeförorenad 
jord och vatten från omättad zon, återställningskostnader. 

Sanering i den mättade 
zonen 

Bortschaktning av oljeförorenad jord, pumpning av 
förorenat vatten ur gropar eller brunnar, behandling av 
oljeförorenad jord och vatten, återställningskostnader. 

Sanering i ytvatten 

 

Utläggning av länsor, uppsugning, slamsugning och 
omhändertagande av oljeförorenat vatten, 
återställningskostnader. 

För samtliga tre ovanstående kostnadsposter för själva saneringen tillkommer också följande 
kostnader: 

Kostnader för planering och 
arbetsledning 

 

Arbetskostnader för de personer som ej aktivt deltar i 
saneringen, t ex konsulter, kontrollpersonal, övervakning, 
inspektion 

Kontrollkostnader Provtagning, analyser 

 
 

3.8.2  Beräkningsmetodik 
För varje typ av sanering anges en intervallkostnad, inom vilka gränser 
saneringskostnaden sannolikt kommer att hamna. Intervallen för 
saneringskostnader redovisas i Tabell 3-4. Intervallen inkluderar 
kostnader för själva saneringen samt planering, arbetsledning och 
kontroll av genomförandet av saneringen. 
 
De i Tabell 3-4 angivna intervallen för saneringskostnader är baserade 
dels på fakta från dokumenterade fall där utläckage av petroleum fått 
olika omfattande konsekvenser, dels på kostnadsbedömningar utarbetade 
av Golder & Associates (1995). Dessutom har ett flertal muntliga 
kontakter (se Källförteckning) använts som grund för utformningen av 
beräkningsmetodiken.   
 

Tabell 3-4 Intervallkostnader för sanering 
 Intervall (kr) 

Sanering i omättad zon, Cv 100 000-2 200 000

Sanering i mättad zon, Ch 170 000-2 800 000

Sanering i ytvatten, Cy 95 000-1 600 000

 
 
Beräkning av saneringskostnader görs genom att med hjälp av ett 
poängsystem uppskatta hur olika styrande faktorer i det specifika fallet 
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påverkar kostnaden. Detta görs för de saneringsområden som är aktuella, 
dvs omättad zon, mättad zon och/eller ytvatten. Arbetsgången är följande: 
 
1. Bedöm hur styrande faktorer påverkar saneringskostnaden genom 

poängsättning enligt Tabell 3-5. I Bilaga 4 redovisas en beskrivning av 
hur varje styrande faktor påverkar poängsättningen. Poängskalan har 
följande indelning: 

 
 1 poäng: gynnsamma förhållanden och låga kostnader 
 2 poäng:  normala förhållanden och måttliga kostnader 
 3 poäng:  ogynnsamma förhållanden och höga kostnader 
  
Om det ej går att bedöma hur en faktor påverkar saneringskostnaden 

antas normala förhållanden råda, dvs poängen sätts till 2.  
 

Tabell 3-5 Styrande faktorer och poängsystem för sanering. 
 Omättad zon 

(100  - 2 200 kkr) 

Mättad zon 

(170 - 2 800 kkr) 

Ytvatten 

(95 - 1 600 kkr) 

Styrande faktor  

1. Geologiskt 
material 

1-3 poäng 1-3 poäng -

2. Typ av petroleum-
produkt 

1-3 poäng 1-3 poäng 1-3 poäng

3. Mängd läckage 1-3 poäng 1-3 poäng 1-3 poäng

4. Markens struktur 
och behandling 

1-3 poäng 1-3 poäng -

5. Framkomlighet 1-3 poäng 1-3 poäng 1-3 poäng

Summa poäng 5-15 poäng 5-15 poäng 3-9 poäng 

 
 
2. Beräkna saneringskostnaden genom att beräkna vilken position den 

erhållna poängen motsvarar inom intervallen från Tabell 3-4. 
Saneringskostnaden, C,  beräknas enligt följande uttryck: 

 

C I
I I
B B

B B� �

�

�

�min
max min

max min
min( )  

 
där Imin  =  den lägsta intervallkostnaden 

Imax  =  den högsta intervallkostnaden 
Bmin =  den lägsta möjliga poängen 
Bmax =  den högsta möjliga poängen 
B  =  den erhållna poängen 
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3. Summera kostnaderna för samtliga delar av beräkningen, dvs för 
samtliga kategorier (omättad zon, mättad zon och ytvatten). 
Summeringen görs enligt den mall som beskrivs i Tabell 3-6. 

 
 

Tabell 3-6 Matris för beräkning av saneringskostnad 
Poäng från styrande faktorer 

  1 2 3 4 5 Poäng 
(B) 

Kostnad 
(C) 

Sanering i omättad 
zon, Cv 

Sanering i mättad 
zon, Ch 

Sanering i ytvatten,  
Cy 

Summa saneringskostnad (Cv + Ch+ Cy) 

 
 
Det bör vid beräkningarna av saneringskostnader betänkas att 
osäkerheterna normalt är stora. Därför rekommenderas att en 
känslighetsanalys av resultaten genomförs. Vid känslighetsanalysen 
varieras poängsättningen inom de gränser som användaren anser rimliga. 
Resultaten från en sådan analys bör sedan användas vid riskberäkningen 
för att se hur känsligt riskvärdet är för osäkerheterna i beräkningen av 
saneringskostnaderna. 
 
För mera detaljerad information om metoder och kostnader för sanering 
av oljeförorenad mark hänvisas till Naturvårdsverket (1995). 
 
I Exempelruta 3-5 ges ett exempel på beräkning av saneringskostnader 
enligt den ovan redovisade beräkningsmetodiken. 
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Exempelruta 3-5 Beräkning av saneringskostnader. 

C I
I I
B B

B B� �

�

�

� � �

�

�

� �min
max min

max min
min( ) ( )100000

2200000 100000
15 5

12 5 1570000

 

Beräkningarna nedan görs med avseende på olycka med farligtgodstransport längs väg 1 söder
om korsningen i Exempelruta 2-1. Det förutsätts således att ca. 10 m3 petroleum förväntas läcka
ut i händelse av utsläpp vid olycka. Det förutsätts vidare att den utläckande typen av
petroleumprodukt är diesel, eftersom denna produkt är dominerande vid transporter inom den
aktuella vägsträckan.

I exemplet passerar väg 1 åsen i anslutning till grundvattentäkten. Avståndet till grund-
vattentäkten är mellan 800 meter och 1,3 km. Strömningsriktningen för grundvattnet i
rullstensåsen är från vägen direkt mot vattentäkten. Väster om vägen ligger en sjö vilken kan
användas som reservvattentäkt. Avvattning kan ske mot sjön via dike.

Saneringskostnaderna i omättad zon och mättad zon kan förväntas bli förhållandevis höga
beroende på att det geologiska materialet består av sand och grus, vilket medför att tidsförloppet
är snabbt och att stora volymer förorenad jord och vatten måste saneras. Om diesel når
grundvattenzonen måste brunnar anläggas för att pumpa upp och sanera den diesel som nått
grundvattnet, vilket medför ökade saneringskostnader. Området är kuperat, vilket kan försvåra
de omedelbara saneringsinsatserna.

Saneringskostnaderna i händelse av att diesel når sjön kan förväntas bli mera måttliga.
Framkomligheten till sjön är bättre och möjligheterna att lägga ut länsor betraktas som relativt
goda.

Beräkningen av saneringskostnad gjordes enligt formel på sidan 30. Nedan redovisas
beräkningen för saneringskostnad i omättad zon. Poängsättning och kostnader för övriga
poster redovisas i tabellen nedan.

Poäng från styrande faktorer

1 2 3 4 5 Poäng
(B)

Kostnad
(C)

Sanering i omättad zon,
Cv

3 2 2 2 3 12 1 570 000

Sanering i mättad zon,
Ch

3 2 2 2 3 12 2 011 000

Sanering i ytvatten,
Cy

- 2 2 - 1 5 597 000

Summa saneringskostnad (Cv + Ch+ Cy) 4 178 000
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3.9  Ersättningskostnader 
3.9.1  Förutsättningar 

Ersättningskostnader omfattar de värden som går förlorade i händelse av 
att vattentäkten måste ersättas, tillfälligt eller för överskådlig framtid, 
med alternativ vattenförsörjning. Kostnaderna beror av olyckans 
omfattning, vattentäktens storlek och kvalitet samt dess betydelse för 
vattenförsörjningen och för naturmiljön (Vägverket, 1995).  
 
En naturresurs, såsom en vattentäkt, kan anses ha tre typer av värden 
(NRC, 1997; Naturvårdsverket, 1997):  

�� Användarvärde, d.v.s. det värde som kommer från direkt användning 
av den specifika vattentäkten. Användarvärdet beror exempelvis av 
vilken ekonomisk betydelse vattentäkten har för produktion av varor 
och vad det skulle kosta att ordna alternativ vattenförsörjning. 

�� Optionsvärde, d.v.s. värdet av att i framtiden kunna utnyttja en viss 
resurs. Optionsvärdet kan således beskrivas som ett framtida 
användarvärde och kan beräknas utifrån prognoser om framtida 
användning av resursen. 

�� Existensvärde, d.v.s. värdet av att veta att en viss resurs existerar. 
Människor kan exempelvis uppskatta att det finns rent grundvatten i 
en grusås utan att själva ha någon användning för detta vatten. 

 
Dessa tre värden utgör sammantaget naturresursens totala ekonomiska 
värde (TEV).  
 
Det finns en rad olika metoder beskrivna i den miljöekonomiska 
litteraturen för hur dessa olika värden kan skattas. Man skiljer på direkta 
och indirekta värderingsmetoder. Indirekta metoder värderar natur-
resursen genom att konsumenters beteende på andra närliggande 
marknader studeras, exempelvis vad vattentillgången betyder för en 
industris produktion. En indirekt värdering är också att undersöka vad det 
kostar att undvika att drabbas av förorenat vatten i händelse av att en 
vattentäkt förorenas. Indirekta metoder kan inte mäta naturresursens 
TEV. 
 
Med en direkt metod skapas en hypotetisk marknad för den vara eller 
resurs som skall värderas. Människor tillfrågas vad de är villiga att betala 
för att få tillgång till denna resurs eller vara, exempelvis grundvatten från 
en viss vattentäkt. Denna metodik benämns därför betalningsvilje-
metoden. Fördelen med denna metod är att den kan mäta TEV, dvs även 
värden som inte enbart har att göra med det nuvarande bruket av 
resursen. Enligt Naturvårdsverket (1997) lämpar sig betalningsvilje-
metoden bäst för påtagliga och avgränsade områden som människor är 
väl förtrogna med, såsom rekreationsområden, vattenkvalitet och 
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landskapets estetiska värde. Svårigheter med betalningsviljestudier är att 
de tar relativt lång tid att genomföra och att metodiken riskerar att ge en 
snedvriden bild av resursens verkliga värde (NRC, 1997; 
Naturvårdsverket, 1997).  
 
Nedan redovisas två metoder som antagits vara rimliga för att bedöma 
ersättningskostnader: 
 
�� Indirekt värdering: Beräkning av kostnaden för omställning till 

tillfällig eller permanent alternativ vattenförsörjning i händelse av 
förorening. Detta värderingssätt är förhållandevis enkelt att beräkna 
men ger en underskattning av TEV, eftersom existensvärdet inte ingår.  

 
�� Direkt värdering: Betalningsvilja för att undvika att vattentäkten 

förorenas. Detta värderingssätt beskriver TEV men är behäftat med en 
del svårigheter, som ovan nämnts. 

 
3.9.2  Omställningskostnad 

I samband med att en vattentäkt temporärt eller permanent blir obrukbar 
uppstår direkta kostnader för att finna en alternativ vattenförsörjning, 
antingen via reservvattentäkt eller anläggning av en helt ny vattentäkt. 
Kostnaderna varierar från plats till plats och kan exempelvis utgöras av 
ny ledningsdragning, förändrad teknik för behandling av råvatten och 
utförande av anläggning för konstgjord infiltration. Dessutom kan en 
omställning till alternativ vattenförsörjning medföra kostnader för 
produktionsbortfall i industrin och arbetskostnad för privatpersoner som 
måste avsätta tid för att på egen hand ordna distributionen av vatten. I 
Tabell 3-7 beskrivs huvudtyper av åtgärder som genomförts i ett antal 
dokumenterade fall av förorening av vattentäkter (Naturvårdsverket, 
1996).  
 

Tabell 3-7 Åtgärder vid alternativ vattenförsörjning i samband med 
förorening av vattentäkter (efter Naturvårdsverket, 1996) 

Åtgärder  Beskrivning 

Installation av tillfällig 
vattenförsörjning 

Ledningsdragning, anläggning av brunnar, installation av pumpar, 
samt på- och avetablering av tillfällig vattenförsörjning, 
exempelvis reservvattentäkt 

Drift vid tillfällig 
vattenförsörjning 

Förändrad vattenbehandling, pumpning, sanering av ordinarie 
distributionsnät och i en del fall reducerad kapacitet 

Anläggande av ny 
permanent vattentäkt 

Om den ursprungliga vattentäkten blir obrukbar behöver denna 
ersättas permanent 

 
 
De huvudsakliga kostnadsposter som en omställning till en alternativ 
vattenförsörjning ut konsumtionssynpunkt kan medföra är följande: 
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�� Kostnader för tillfällig vattenförsörjning, d.v.s. reservvattentäkt eller 
annan tillfällig vattenförsörjning såsom tankbil eller flaskvatten, 
medan anläggning av ny permanent vattentäkt sker. Kostnaderna 
omfattar vanligen dels installationskostnader, dels ökade 
driftskostnader jämfört med den ordinarie vattenförsörjningen. 

�� Kostnader för produktionsbortfall inom industrin till följd av att 
vattentillgången minskar eller att dess kvalitet försämras under 
omställningstiden. 

�� Arbetskostnader för privata konsumenter till följd av att de på egen 
hand måste ordna distribution av vatten under omställningstiden. 

�� Kostnader för anläggning av ny vattentäkt i händelse av att den 
ursprungliga vattentäkten behöver ersättas och att befintlig 
reservvattentäkt ej är tillräcklig. 

 
Kostnaderna för omställning till alternativ vattenförsörjning styrs i stor 
utsträckning av den lokala situationen. Detta medför att olika 
kombinationer av ovan nämnda kostnadsposter gäller för olika 
vattentäkter. I en del fall finns reservvattentäkter som snabbt kan kopplas 
in utan stora omställningskostnader. I andra fall saknas reservvatten av 
tillräcklig kvantitet eller kvalitet, vilket kan leda till mycket stora 
kostnader, dels för att ordna vattenförsörjningen under omställningstiden, 
dels för att ordna en alternativ långsiktig vattenförsörjning. Det måste 
därför bedömas från fall till fall vilka olika kostnadsposter som är 
tillämpliga. Nedan ges emellertid kortfattad vägledning för bedömning av 
ovan nämnda poster. 
 
�� Tillfällig vattenförsörjning 

I händelse av förorening av en vattentäkt kan annan tillfällig vatten-
försörjning komma att behövas, vilket medför installationskostnader 
och vanligen även ökade driftskostnader. I ett antal kända fall 
(Naturvårdsverket, 1996) varierade dessa kostnader inom de intervall 
som anges i Tabell 3-8.  

 
Tabell 3-8 Installationskostnad och ökad driftskostnad vid tillfällig 
vattenförsörjning 

 Intervall 

Installationskostnad (kr) 550 000-2 600 000

Ökad driftskostnad (kr/år) 500 000-1 000 000

 
 
Underlaget för intervallkostnaderna i Tabell 3-8 är mycket litet (7 
vattentäkter) men kan ändå anses illustrera storleksordningen på de 
kostnader som kan uppstå i händelse av förorening av vattentäkter. 
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De faktorer som i första hand anses vara styrande och bör beaktas vid  
bedömning av kostnaderna för tillfällig vattenförsörjning framgår av 
Tabell 3-9. 

 

Tabell 3-9 Styrande faktorer för tillfällig vattenförsörjning (x = faktorn 
är styrande för kostnaden) 

Faktor Installationskostnader Ökade driftskostnader 

Markförhållanden x -

Råvattenkvalitet - x

Typ av petroleumprodukt 
(om sanering av befintligt 
ledningsnät) 

- x

Avstånd till alternativ 
vattentäkt 

x x

Antal berörda abonnenter x x

Framkomlighet x -

 
 

I Exempelruta 3-6 anges ett exempel på bedömning av kostnader för 
tillfällig vattenförsörjning. 

 
 

Exempelruta 3-6 Beräkning av kostnader för tillfällig vattenförsörjning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundvattentäkten i det hypotetiska exemplet försörjer 30 000 personer med dricksvatten 
samt en del industrier. Avståndet till sjön är kort och befintliga ledningar från 
reservvattentäkten kan användas, vilket medför att installationskostnaderna är låga. De 
kostnader som kan hänföras till tillfällig vattenförsörjning är därför i första hand ökade 
driftkostnader för behandling i vattenverk p.g.a. försämrad råvattenkvalitet.  
 
Reservvattentäkten kan användas för normal förbrukning under endast 1 månad. Därefter är den lilla 
sjöns magasinerande förmåga utnyttjad. Reservvattentäkten kommer därför sannolikt att drivas med 
reducerad kapacitet, eftersom en ny vattentäkt beräknas ta minst 6 månader att anlägga. Trots att 
vattentäkten kommer att drivas med reducerad kapacitet bedöms ökningen i driftskostnad bli relativt 
hög beroende på den dåliga råvattenkvaliteten i sjön och behovet av sanering av delar av befintligt 
ledningsnät. Driftkostnaderna bedöms totalt under de 6 månaderna öka med ca. 300 000 kr.  

 
�� Produktionsbortfall inom industrin under omställning 

För den industri som konsumerar stora mängder vatten, och som är 
beroende av en viss tillgång på vatten för sin produktion, blir ett 
avbrott i vattentillförseln mycket kostsamt. För att göra en rättvisande 
samhällsekonomisk analys av konsumenternas kostnader i samband 
med en omställning av vattenförsörjningen, bör en värdering utföras 
av produktionsbortfallet, även om detta inte motsvaras av 
utbetalningar till följd av skadeståndskrav eller dylikt. 
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Kostnaden för produktionsbortfall är beroende av industrins storlek 
och omfattning. Verksamhet som är starkt vattenberoende är 
exempelvis livsmedelsindustri, tryckerier, kemtvättar, och olika till-
verkande industrier där vatten används för kylning i olika processer. 
Värderingen av produktionsbortfallet bör uppskattas i det enskilda 
fallet, eftersom förutsättningarna är alltför olika för att använda 
schablonkostnader.  

 
Exempelruta 3-7 beskriver ett exempel på beräkning av kostnader för 
produktionsbortfall i industrin. 

 

Exempelruta 3-7 Beräkning av produktionsbortfall i industrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I exempelorten finns 5 verksamheter som drabbas av vattenbristen; ett bageri, en stor 
grönsaksodlare med växthus, en kemtvätt, samt två verkstäder vilka behöver vattnet för 
rengöring och kylning av maskiner. Dessa verksamheters sammanlagda omsättning är ca 3 miljoner 
kr i månaden. 

 
Det antas, som tidigare nämnts, att vattenproduktionen minskar mycket kraftigt i 6 månader innan ny 
vattentäkt kan anläggas. Detta innebär att de drabbade verksamheterna behöver dra ner sin 
produktion med ca 50% p.g.a. att vatten i tillräcklig mängd inte kan levereras. Värderingen av det 
totala produktionsbortfallet i kommunen kan då sägas motsvara ca 9 miljoner kr. Denna summa 
kan användas i samhällsekonomiska värderingar och uppskattningar av vilka konsekvenser olyckan 
orsakat. Dock kan värderingen ej sägas vara tillräckligt underlag att basera eventuella skadestånd 
på. 

 

 
�� Arbetskostnad för konsumenter under omställning 

Om en vattentäkt drabbas av förorening, vilket leder till att 
vattentäkten slås ut helt, behöver abonnenterna få vatten distribuerat 
på annat sätt. Detta kan exempelvis ske genom att tankbilar ställs upp 
runt om i kommunen och att invånarna själva får hämta vatten vid 
tankbilen. I en samhällsekonomisk kalkyl eftersträvas att ge en rättvis 
bild av kundens kostnader, även om dessa inte alltid kan förknippas 
med utbetalningar. Man kan då beräkna den tid invånarna lägger på att 
hämta vatten som en samhällsekonomisk kostnad, eftersom denna tid 
kunde ha lagts på annat, mer produktivt arbete.  

 
I Exempelruta 3-8 ges ett exempel på beräkning av arbetskostnad. 

 

Exempelruta 3-8 Beräkning av arbetskostnad 

 
 
 
 
 
 
 

Antalet abonnenter i vårt exempel är ca 30 000 personer. Under driften av reservvattentäkten 
kommer vattenkvaliteten att bli avsevärt lägre än under normala förhållanden. Innan en ny 
vattentäkt anlagts kan konsumenterna därför komma att behöva hämta en del av sitt vatten via 
tankbil. Invånarna förväntas lägga ca. 1 timme i veckan på hämtning av vatten. För samhället blir 
kostnaden då 1,5 miljoner kr i veckan.  
 
Vi antar att det tar 6 månader innan en normal vattenproduktion kan återfås. Kostnaden blir då totalt 36 
miljoner kr. 
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�� Anläggning av ny vattentäkt 

Om förhållandena vid den vattentäkt som riskerar att påverkas av 
petroleumolycka är sådana att denna måste ersättas permanent i 
händelse av förorening kan mycket höga kostnader uppstå. Den 
ursprungliga vattentäktens storlek och kapacitet samt den 
prognostiserade framtida vattenförbrukningen är avgörande för kraven 
på en ny vattentäkt.  
 
Naturvårdsverket (1998) har utarbetat en metodik för värdering av 
vattentäkter, baserat på kostnaderna för att ersätta en påverkad 
vattentäkt med alternativ vattenförsörjning. Metodiken innebär att 
tillgång och efterfrågan på vatten i området analyseras.  
 
Bedömning av kostnader med hänsyn till tillgång på vatten baseras i 
Naturvårdsverkets metodik på de fysiska förutsättningarna för 
alternativ vattenproduktion, vilka i huvudsak beror av: 

�� Alternativa möjligheter för vattenförsörjning, dvs vilka andra 
vattentillgångar som är möjliga att utnyttja. Beroende på vilka 
typer av tillgångar som är möjliga att utnyttja, exempelvis 
ytvatten, grundvatten med konstgjord infiltration eller naturligt 
grundvatten, och var dessa ligger, varierar framställnings-
kostnaden. Exempelvis kan kostnader för ledningsdragning och 
behandling av råvatten variera kraftigt mellan olika alternativ. 

�� De alternativa tillgångarnas känslighet för störningar, vilket styr 
skyddsbehovet. Om exempelvis en tillgång riskerar att drabbas 
av förorening från andra verksamheter i området kan 
restriktioner och skyddsåtgärder vid dessa verksamheter vara 
nödvändiga att genomföra för att ge ett tillfredsställande skydd 
för den nya vattentäkten. Sådana åtgärder och restriktioner kan 
innebära betydande merkostnader.  

�� Möjlig framtida förändring i vattentillgång hos de alternativa 
vattentäkterna beroende på omgivande markanvändning, såsom 
jordbruk, bebyggelse, täktverksamhet och industri. 

 
Förändrade kostnader beroende på ändrad efterfrågan på vatten beror 
av följande faktorer: 

�� Befolkningsutveckling, vad gäller storlek och geografisk 
fördelning. 

�� Demografisk utveckling, d.v.s. om befolkningens 
sammansättning eller boendemönster kan leda till ändrade 
konsumtionsmönster. 

�� Utveckling av industriell användning av vatten. 
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�� Vattenefterfrågans priskänslighet, d.v.s. hur konsumenternas 
konsumtion styrs av prissättningen. För privata konsumenter 
visar erfarenheter att priskänsligheten är liten. Om det finns 
stora industriella vattenförbrukare kan emellertid denna faktor 
vara av större betydelse. 

 
Framställningskostnaderna för de identifierade alternativen beror 
sedan av råvattenkvalitet, pumpkostnader, distributionskostnader, 
m.m. samt den prognostiserade framtida efterfrågan. Kostnaderna för 
anläggning av en ny vattentäkt varierar kraftigt från fall till fall och 
någon schablonmässig bedömning går inte att göra. Det 
rekommenderas därför att en sådan värdering görs enligt 
Naturvårdsverkets metodik (Naturvårdsverket, 1998), vilken 
utvecklats i avsikt att få fram en enkel teknik för den här typen av 
värderingar. 
 
I Exempelruta 3-7 redovisas ett exempel på hur en förenklad 
bedömning av kostnader för anläggning av ny vattentäkt gjorts. 
 

Exempelruta 3-9 Beräkning av kostnader för ny vattentäkt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att ersätta den befintliga grundvattentäkten i det befintliga exemplet finns endast ett 
realistiskt alternativ inom den aktuella kommunen. Detta alternativ utgörs av en sjö med god 
vattenkvalitet, belägen 20 km från staden. Eftersom det är ett ytvatten krävs emellertid en 
mera omfattande vattenbehandling än vid den nuvarande grundvattentäkten. Dock bedöms 
det befintliga vattenverket kunna användas. I anslutning till sjön ligger ett industriområde 
med dagvattenutlopp till sjön. Inom industriområdet finns risk för föroreningsutsläpp i 
samband med olycka som kan nå sjön via dagvattennätet. Därför antas skyddsåtgärder 
behöva genomföras inom industriområdet. Kostnaderna för alternativ vattentäkt har 
bedömts enligt följande: 
 
Tillgång:  
Ledningsdragning: 110 miljoner 
Ökad pumpkostnad: 600 000 kr per år 
Ökad kostnad för vattenbehandling: 540 000 kr per år 
Skyddsåtgärder: 7 miljoner 
 
Efterfrågan: 
De ökade kostnader som anläggning av den nya vattentäkten innebär, medför att vattentaxan måste 
höjas 15%, dvs ca. 1 kr per m3, vilket kan förväntas minska den industriella efterfrågan på vatten. 
Detta förväntas leda till ökade kostnader för industrin och mindre försäljningsvolymer. Totalt bedöms 
detta medföra en kostnad på ca. 1 miljon kr per år.

 
De ovan beskrivna kostnadsposterna kan sägas ta hänsyn till 
användarvärde och i viss mån framtida användarvärde (optionsvärdet), 
men omfattar inte existensvärdet. Detta medför att dessa kostnadsposter 
sammantaget ger en underskattning av vattentäktens totala värde, TEV. 
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3.9.3  Betalningsvilja 
Betalningsviljestudier kan användas för att genom intervjuer med berörda 
personer undersöka hur stort ekonomiskt värde en individ är beredd att 
betala för att skydda en viss naturresurs från påverkan, exempelvis en 
vattentäkt.  
 
Betalningsvilja antas inom den miljöekonomiska litteraturen kunna ge ett 
bra mått på värdet för en naturresurs (Fields, 1994; Naturvårdsverket, 
1997; NRC, 1997). Metoden är som ovan nämnts en direkt metod, dvs 
den syftar till att direkt visa människors betalningsvilja genom att skapa 
en hypotetisk marknad för den vara som skall värderas. Fördelen med att 
värdera en vattentillgång med betalningsviljemetoden är att den kan 
beskriva TEV, vilket inte de indirekta metoderna kan. Med en korrekt 
utförd betalningsviljestudie kan mera användarvärden, både nuvarande 
och framtida, mera fullständigt beskrivas, exempelvis vad det betyder för 
människor att kunna duscha så ofta de vill. Dessutom kan existensvärdet 
inkluderas.  
 
Kritiken mot denna metod menar att den betalningsvilja som efterfrågas 
är hypotetisk. De tillfrågade skulle alltså kunna ge ett ohederligt eller 
felaktigt svar, och man kan då inte veta om metoden är tillförlitlig eller 
ej. Att säga sig vilja betala är en sak men om situationen inte var hypo-
tetisk skulle resultaten kunna visa en annan betalningsvilja (Axelsson, 
1997; Fredman, 1997; NRC, 1997; Naturvårdsverket, 1997).  
 
Det har i Sverige gjorts få undersökningar av betalningsvilja vad gäller 
vatten. Däremot har det i Europa och USA gjorts ett flertal sådana studier 
(se Tabell 3-11 och Tabell 1 i Bilaga 4).  
 

Tabell 3-10 Exempel på betalningsvilja för bevarande och skydd av 
vattentillgångar (Doyle, 1991; Powell, 1991; Silvander, 1991) 

Typ av aktivitet Värde  
Minska utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön 2 100:- per person och år (under 20 års tid)
Minska risken för förhöjda nitrathalter i 
dricksvatten i Sverige 

25-700 kr per person och år 

Undvika TCE och diesel i grundvatten (New 
York, Massachusetts och Pennsylvania, USA) 

340-650 kr per hushåll och år 

Återställa förorenat grundvatten, ospecificerad 
föroreningstyp (USA) 

900-1300 kr per hushåll och år 

 
Resultaten från en betalningsviljestudie beror naturligtvis av hur de 
frågor som ställs formuleras. Om man exempelvis frågar vad människor 
är beredda att betala för att undvika förorening av en vattentäkt eller vad 
de är beredda att betala för att återställa en vattentäkt i händelse av att 
den redan förorenats blir svaren sannolikt olika. Dessutom är en 
betalningsviljestudie relativt omfattande att utföra. De kräver normalt en 
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insats på ca. 6 månader och bedöms normalt kosta mellan 50-100 000 kr 
(Naturvårdsverket, 1997) . 
 
Ett exempel på beräkning av vattnets värde baserat på betalningsvilja ges 
i Exempelruta 3-10. 
 
 

Exempelruta 3-10 Beräkning av vattentäktens värde baserat på betalningsvilja att 
undvika förorening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En betalningsviljestudie görs i området där frågan ställs vad konsumenterna är villiga att betala för att 
undvika att den aktuella grundvattentillgången skall förorenas. Undersökningen visar på en värdering 
på 800 kr per person och år. Detta skulle, med 30 000 invånare i kommunen, ge en årlig förlust på 24 
miljoner kr om vattentäkten måste ersättas. 
 
Det skall påpekas att varaktigheten på skadan måste bedömas. Detta eftersom denna metod inte 
bara beaktar kostnader som beror på att den befintliga vattentäkten inte kan fungera tills en ny 
vattentäkt anlagts, utan är knutet till själva resursen. Detta innebär således att även om en ny 
vattentäkt anläggs så har den skadade resursen förlorat sitt värde ända tills resursen är återställd i 
sitt ursprungliga skick. Den beräknade kostnaden skall således adderas över den tidshorisont som 
vattentäkten bedöms vara obrukbar.  

 
 

3.9.4  Värdering av naturmiljön 
Om en olycka sker med petroleumläckage till naturen som följd utförs 
normal sanering av marken och vattnet. Även om denna sanering utförs 
är det mycket möjligt att skador på naturen uppstår, vilka måste läka sig 
själva. Det är ibland inte möjligt att återställa ekosystem som förorenats. 
Att göra ekonomiska beräkningar av det värde som skadas då natur- och 
friluftsmiljö påverkas av utsläpp är ett växande område inom 
samhällsekonomin. 
 
I en betalningsviljestudie som syftar till att värdera vad människor är 
värda att betala för att undvika att en viss vattentillgång förorenas, kan 
naturvärdet vara inkluderat genom existensvärdet. Det är emellertid 
rimligt att oavsett metodik för konsekvensvärderingar vara medveten om 
och beakta även naturvärden i ett vattentäktsområde, eftersom detta kan 
ha andra värden än enbart de som rör vattenförsörjning. Vi tar i följande 
avsnitt därför upp de delkomponenter som kan komma i fråga för en 
eventuell ekonomisk värdering av natur- och friluftsvärde.  
 
Jord- och skogsbruk  
Det kan vid vissa typer av olyckor vara aktuellt med ersättning av 
förstörd skog och gröda.  Värdering av skog och odlad mark grundar sig 
på ersättning för den förlorade inkomsten från avkastningen på marken. 
De variabler som påverkar ersättningens storlek är bl a skogens ålder och 
kvalitet, om den är avverkningsklar, om den går till massaframställning, 
samt storleken på området. 
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Jakt och fiske 
Om möjligheten till jakt och fiske i ett populärt område förstörs kan det 
vara aktuellt att göra en ekonomisk uppskattning av det värde som gått 
förlorat. Värderingen kan baseras på marknadsvärden för jaktarrenden 
och fiskekort. Värderingen kan också grunda sig på den mängd fisk eller 
vilt som fångas multiplicerat med det extravärde som ges fångsten utöver 
marknadsvärdet. Detta extravärde blir då en subjektiv bedömning av 
värdet på möjligheten att kunna jaga och fiska. Undersökningar har visat 
att extravärdet på fångsten kan uppgå till flera gånger marknadsvärdet 
(Lessmark, 1997). Man kan också beräkna värdet genom att använda 
resultaten från betalningsviljestudier, vilka visat att en dags jakt eller 
fiske kan värderas till ca 400 kr per dag. Detta värde multipliceras då 
med uppskattat antal jägare/fiskare i området.  
 
Natur- och friluftsvärde 
Det finns ett stort intresse för beräkningar av det ekonomiska värdet på 
områden med skyddsvärd natur och värdefullt friluftsliv. Följande 
faktorer påverkar områdets värde: 

�� antal besökare per år i området 
�� närhet och tillgänglighet för besökare 
�� tillgång på svamp och bär 
�� friluftsaktiviteter i området, t ex camping, kanotleder, vandingsleder 
�� dokumenterat naturvärde, t ex inventeringar och dokumenteringar av 

ekosystem (exempelvis inför bildande av naturskyddsområde eller 
naturreservat) 

�� inventeringar av artbestånd i flora och fauna, t ex bestånd av 
rödlistade, hotade eller sällsynta arter 

�� dokumentation av nuvarande miljöbelastning, t ex utsläpp till luft och 
vatten 

 
För att bedöma natur- och friluftsvärden kan det undersökas hur mycket 
man som individ är beredd att betala för ett visst beteende eller aktivitet, 
t ex en dag i skogen eller en dag på stranden. Det finns ett flertal 
undersökningar och betalningsviljestudier gjorda i Sverige för en rad 
olika aktiviteter (se bl a Fredman, 1997; Mattsson m fl, 1994). Förutom 
betalningsvilja har människors vilja att betala för resor för att besöka en 
viss naturresurs studerats (den s.k. resekostnadsmetoden) liksom 
fastighetsvärdena i närheten av en viss naturmiljö (den s.k. 
fastighetsvärdemetoden).  
 
Det bör påpekas att drabbade ytor vid en petroleumolycka längs en väg i 
allmänhet är små. Dessutom är områden i nära anslutning till vägar 
normalt inte populära för rekreation. För det tredje är naturmiljön i 
vägens anslutning normalt negativt påverkad av själva vägen. 
Sammantaget medför detta att kostnaderna för naturmiljön vid en 
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petroleumolycka normalt sett bör vara små. Ett mycket viktigt undantag 
utgör de vägar som finns i anslutning till sjöar, där skadorna på sjöns 
naturmiljö kan bli mycket omfattande. 
 
Ett exempel på beräkning av naturvärde ges i Exempelruta 3-11. 

 

Exempelruta 3-11 Beräkning av naturvärde 

 
 
 
 
 
 
 

Den lilla sjö som i vårt exempel kommer att användas som reservvattentäkt medan en ny 
vattentäkt anläggs är betydelsefull för fiskeproduktionen i dess vattensystem. Om 
avrinningen från sjön kraftigt minskar under en period riskerar fiskbeståndet nedströms 
sjön att påverkas negativt. Med ett kraftigt uttag under omställningstiden finns således risk 
för att fiske nedströms sjön inte kan ske. Även efter det att sjön använts som 
reservvattentäkt kommer påverkan på fisket att vara under en viss tid. Det bedöms att 
fiskbeståndet kan komma att behöva flera år för att återhämta sig vid en kraftig påverkan. 
Det säljs fiskekort för ca. 75 000 kr per år i området, vilket således är den årliga 

 
 

3.9.5  Summering av ersättningskostnader  
De olika kostnadsposter som beräknats skall summeras för att en slutlig 
konsekvenskostnad med avseende på vattentäktens värde. Beroende på 
vilken strategi användaren valt för att bedöma ersättningskostnader kan 
en eller flera kostnadsposter summeras. De sätt som bedöms ge de mest 
heltäckande kostnadsbedömningarna är följande: 

1. Kostnad för tillfällig vattentäkt + kostnad för ny vattentäkt + 
arbetskostnad + produktionsbortfall i industrin + naturvärde (som inte 
är relaterat till vattenförsörjning) 

 
Beroende på den aktuella situationen skall enstaka, flera eller samtliga 

dessa poster inkluderas i ersättningskostnaden. 
 
2. Betalningsvilja 
 
Båda dessa sätt kommer då att inkludera dels kostnader för att den 
tillgängliga resursen blir helt eller delvis obrukbar, dels direkta kostnader 
relaterade till olägenheter för allmänhet och industrin under tiden 
alternativ vattenförsörjning ordnas. Det skall åter betonas att det endast 
genom betalningsviljestudier går att beskriva ett totalt ekonomiskt värde 
(TEV) för vattentäkten. 
 
I Exempelruta 3-12 redovisas ett exempel på summering av 
ersättningskostnader. 
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Exempelruta 3-12 Beräkning av ersättningskostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I exemplet med grundvattentäkten har antagits att vattentäkten måste ersättas med ny 
vattentäkt i händelse av förorening. Två alternativa värderingar har genomförts för att 
beräkna ersättningskostnaderna, dels kostnader för omställning till alternativ 
vattenförsörjning, dels betalningsvilja att undvika förorening av vattentäkten. De 
genomförda bedömningarna av ersättningskostnader i exemplet har gett följande värden: 
 
Omställning: 
Tillfällig vattenförsörjning: 300 000 kr 
Ny ledningsdragning: 110 miljoner kr 
Ökad pumpkostnad: 600 000 kr per år 
Ökad kostnad för vattenbehandling: 540 000 kr per år 
Skyddsåtgärder: 7 miljoner kr 
Minskad efterfrågan: 1 miljon kr per år 
Produktionsbortfall i industrin under omställning: 9 miljoner kr 
Arbetskostnad för privata konsumenter under omställning: 36 miljoner kr 
Naturvärde: 75 000 kr per år i fem år 
 
Summa: 162,3 miljoner + årliga kostnader 
 
Dessa kostnader utgör inte hela vattentäktens ekonomiska värde (TEV), eftersom inga 
existensvärden ingår.  
 
Betalningsvilja:  
Utifrån en fråga om vad konsumenterna är beredda att betala för att förhindra förorening av 
vattentäkten: 24 miljoner kr per år 
 
Förlusten av vattentäktens värde bedöms bestå i 10 år. Dessa kostnader antas omfatta 
vattentäktens totala ekonomiska värde (TEV). 
 

 
 

3.9.6  Kommentar 
Metoder för att beräkna och uppskatta det ekonomiska värdet på vårt 
dricksvatten har börjat bli tillgängliga (se exempelvis NRC, 1997; 
Naturvårdsverket, 1998) och diskussionen om olika sätt att värdera vatten 
pågår inom forskningen på ett stort antal institutioner och universitet. 
Vattentäkters värde kommer att öka i framtiden i takt med att fler och fler 
vattentäkter blir obrukbara p.g.a. föroreningspåverkan. Krav kommer i 
framtiden att ställas på ett mer samhällsekonomiskt och miljömässigt 
bättre sätt att hantera och värdera vattentäkter som resurs. Detta talar för 
metoder där vattentäkterna värderas inte enbart med nuvarande 
användning som beräkningsgrund, utan att även framtida potentiellt 
utnyttjande av resursen och existensvärden räknas in. Det kommer därför 
sannolikt under de kommande åren att utvecklas förbättrade metoder för 
värdering av vattentillgångar, samtidigt som erfarenheterna från sådana 
värderingar kommer att öka. 
 
De metoder som idag finns tillgängliga innehåller ett stort inslag av 
subjektivitet och olika personer kan komma fram till vitt skilda resultat. 
Det är då viktigt att de kostnadsbedömningar som görs diskuteras och att 
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flera olika kostnadsvärderingar görs för att se hur olika bedömningar 
påverkar värderingen. Det bör också, om möjligt, användas flera olika 
typer av värderingsmetoder för att undersöka hur metodvalet påverkar 
värderingen.  
 
Den enklaste och praktiskt mest användbara av de två ovan beskrivna 
metoderna, är vanligen den indirekta metoden med beräkning av 
omställningskostnader. Denna kan därför används som utgångsläge i de 
flesta fall. Metoden ger emellertid som ovan nämnts en underskattning av 
vattentäktens totala värde. Om möjligt bör därför båda de ovan 
redovisade metoderna användas parallellt för att kunna jämföra och 
beskriva betydelsen av metodvalet. 
 

3.10  Diskontering av kostnader; beräkning till nuvärde 
Flera av de kostnadsposter som ingår i ovan beskrivna beräkningar är 
kostnader som kommer att finnas och bör beräknas för flera år efter ett 
eventuellt utsläpp, exempelvis i vissa fall saneringskostnader och 
kostnader för alternativ vattenförsörjning. De framtida kostnaderna bör, 
för att visa en rättvis framtida kostnadsbild, räknas om till nuvärde. Detta 
sker genom diskontering med hjälp av en räntesats för att beräkna vad en 
framtida kostnad är värd idag. 
 
Vid val av räntesats brukar man i allmänhet säga att en hög räntesats 
skjuter mer kostnader framåt i tiden, medan man med en låg räntesats tar 
större del av kostnaden nu. Det omvända gäller för intäkter. I företags-
ekonomiska kalkyler brukar man i allmänhet använda en marknads-
anpassad räntesats. När man bedömer värden för naturmiljö bör en lägre 
räntesats användas för att inte förskjuta alltför mycket kostnader för 
förstörd natur på framtida generationer. Det kan vid miljökostnads-
beräkningar vara relevant att överväga en diskonteringsränta på 0% eller 
till och med negativ, beroende på vad man tror om framtiden. Vid långa 
tidshorisonter har räntesatsen en stor inverkan på nuvärdet och kan 
därmed påverka vilket alternativ som väljs i riskhanteringen av den 
aktuella situationen. 
 
Diskonteringen sker med följande formel: 
 

Nuvärde
r

C tt
t

T

�

�
�

�
1

11 ( )
( )  

 
där T är tidshorisonten över vilken diskontering skall ske, r är 
diskonteringsräntan och C är kostnaden för år t.  
 
I Exempelruta 3-13 redovisas exempel på beräkning av nuvärde för en  
konsekvenskostnad. 
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Exempelruta 3-13 Beräkning av nuvärde 

 
 
 
 
 
 

De ökade kostnaderna för vattenbehandling vid anläggning av ny vattentäkt har 
beräknats till 540 000 kr per år. Kostnadsberäkningarna för den nya vattentäkten har 
beslutats göras över 50 år varför diskontering görs över denna period. 
Diskonteringsräntan sätts till 2%. Nuvärdet av den årliga kostnaden på 540 000 kronor 
över en femtioårsperiod är: 
 

Nuvärde kr miljoner kr
t

�

�

��
1

1 0 02
540 000 17 0

50

( )
,  

 
 
 

3.11  Riskberäkning 
När samtliga moment för att värdera sannolikheten för petroleumolycka 
och konsekvenserna av densamma har genomförts, återstår den slutliga 
riskberäkningen. Nedan presenteras beräkningsgången för de tre 
huvudtyperna av vattentäkter:  

�� Grundvattentäkt 
�� Ytvattentäkt i strömmande vattendrag 
�� Ytvattentäkt i sjö 
 

3.11.1  Grundvattentäkt 
För en konfliktpunkt som berör grundvattentäkt har följande variabler 
erhållits: 

Po =  sannolikheten för olycka med farligtgodsfordon alternativt tungt 
fordon 

Pu =  sannolikheten för utläckage av petroleum i händelse av olycka 
Pm =  sannolikheten för att snabb, vertikal transport genom markprofilen 

kan uppstå 
Pv =  sannolikheten att uppehållstiden är kortare än gällande kravgräns i 

omättad zon  
Ps =  sannolikheten för ogynnsam strömningsriktning 
Ph =  sannolikheten att uppehållstiden är kortare än gällande kravgräns i 

grundvattenzonen 
Cv =  summan av kostnader för sanering i omättad zon 
Ch =  summan av kostnader för sanering i grundvattenzonen 
Ce =  ersättningskostnader (se Kapitel 3.9) 
 
För en riskbedömning av petroleumtransporter måste som tidigare 
beskrivits en serie av händelser med olika konsekvenser beaktas. Det 
faktum att en serie av händelser kan inträffa i olika kombinationer medför 
att s.k. betingade sannolikheter måste hanteras (se Kapitel 3.2). Den 
riskmodell som måste tillämpas innehåller således flera komponenter och 
blir förhållandevis komplex. Det enklaste sättet att beskriva riskmodellen 
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är att använda ett riskträd, där samtliga ingående variabler i modellen 
redovisas (se Figur 3-3). 
 
Sannolikheterna att negativa händelser inträffar betecknas som framgått 
ovan med P. I riskmodellen måste även den komplementära 
sannolikheten beaktas, dvs sannolikheterna att den negativa händelsen 
inte inträffar. Ett exempel på detta är sannolikheten att gällande 
kravgräns på uppehållstiden i den omättade zonen uppfylls. De 
komplementära sannolikheterna betecknas med Q: 
 

Q =1-P 
 
I Figur 3-3 beskrivs ett riskträd för en situation där en grundvattentäkt 
riskerar att påverkas.  
 

I

Ph

VIV

III

II

Qv

PoPu

PoPuQmCv
Pv

PoPuPmQvCv

PmQm

PsQs

PoPuPmPv Qs(Cv + Ch)

PoPuPmPv PsPh(Cv + Ch + Ce)PoPuPmPv PsQh(Cv + Ch)

Qh

Total årsriskkostnad:

R P P C P P C P P P P Co u v m v h m v s h e� � �( )
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Figur 3-3. Riskträd för risksituation som berör grundvattentäkt. 
 
Vid varje konsekvenspunkt (kvadrat) i Figur 3-3 finns respektive del av 
den totala risken beskriven med en formel. För att erhålla den totala 
årsriskkostnaden för en grundvattentäkt skall samtliga delar av 
riskkostnaden, I-V, i riskträdet summeras. De olika delarna av den totala 
riskkostnaden beskriver följande:  

I Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
petroleumspillet kan kvarhållas i marken och att fullständig sanering 
då kan genomföras i den omättade zonen. 

II Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
petroleumspillet inte kvarhålls i marken, men att uppehållstiden är 
tillräcklig för att fullständig sanering skall hinna genomföras i den 
omättade zonen. 

III Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
petroleumspillet inte kvarhålls i marken, att fullständig sanering inte 
hinner genomföras i den omättade zonen, att strömningsriktningen är 
bort från vattentäkten och att sanering utförs i grundvattenzonen. 

IV Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
petroleumspillet inte kvarhålls i marken, att sanering inte hinner 
genomföras i den omättade zonen, att strömningsriktningen är mot 
vattentäkten, men att fullständig sanering hinner genomföras i 
grundvattenzonen. 

V Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
petroleumspillet inte kvarhålls i marken, att sanering inte hinner 
genomföras i den omättade zonen, att strömningsriktningen är mot 
vattentäkten och att fullständig sanering inte hinner genomföras i 
grundvattenzonen, vilket leder till vattentäkten måste ersättas. 

 
Den totala risken är en förväntad kostnad givet antagna kravgränser och 
att förenklingarna av de hydrogeologiska förhållandena och de 
ekonomiska värderingarna är relevanta. 
 

3.11.2  Ytvattentäkt i strömmande vattendrag 
För en konfliktpunkt som berör vattentäkt i strömmande ytvatten har 
följande variabler erhållits: 

Po =  sannolikheten för olycka med petroleumtransport 
Pu =  sannolikheten för utläckage i händelse av petroleumolycka 
Ps =  sannolikheten för ogynnsam strömningsriktning 
Pq =  sannolikheten för att sanering i det strömmande vattendraget skall 

misslyckas 
Cq =  summan av kostnader för sanering i det strömmande vattendraget 
Ce =  ersättningskostnader (se Kapitel 3.9) 
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Riskträdet för strömmande vattendrag redovisas i Figur 3-4. 
 
 

I

PsQs

PqQq

P P Q Co u s q� � �

P P P Q Co u s q q� � � � P P P P C Co u s q q e� � � �( )

PoPu

II III

Total årsriskkostnad:

R P P C P P Co u q s q e� �( )

 
 
Figur 3-4 Riskträd för risksituation som berör vattentäkt i strömmande 
vattendrag 
 
De olika delarna av den totala årsriskkostnaden för strömmande 
vattendrag beskriver följande: 

I. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar 
och att strömningsriktningen är bort från vattentäkten. 

II. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
strömningsriktningen är mot vattentäkten och att sanering hinner 
genomföras innan vattentäkten drabbas. 

III. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
strömningsriktningen är mot vattentäkten och att sanering inte hinner 
genomföras innan vattentäkten drabbas så att vattentäkten måste 
ersättas.  

 
Den totala risken är en förväntad kostnad givet antagna kravgränser och 
att förenklingarna av de hydrologiska förhållandena och de ekonomiska 
värderingarna är relevanta. 
 

 50



Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka   VV Publ 1998:064 
Riskhantering vid petroleumutsläpp     
   

3.11.3  Vattentäkt i sjö 
För en konfliktpunkt som berör vattentäkter i sjöar har följande variabler 
erhållits: 

Po =  sannolikheten för olycka med petroleumtransport 
Pu =  sannolikheten för utläckage i händelse av petroleumolycka 
Ps =  sannolikheten för ogynnsam strömningsriktning 
Pn =  sannolikheten för att sanering i sjön skall misslyckas 
Cn =  summan av kostnader för sanering i sjön 
Ce =  ersättningskostnader (se Kapitel 3.9) 
 
 
Riskträdet för sjöar redovisas i Figur 3-5.  
 
 

PsQs

PnQn

P P Q Co u s n� � �

P P P Q Co u s n n� � � � P P P P C Co u s n n e� � � �( )

PoPu

I

II III

Total årsriskkostnad:

R P P C P P Co u n s n e� �( )
 

Figur 3-5 Riskträd för risksituation som berör vattentäkt i sjöar. 
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De olika delarna av den totala årsriskkostnaden för sjöar beskriver 
följande: 

I. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar 
och att strömningsriktningen är bort från vattentäkten. 

II. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
strömningsriktningen är mot vattentäkten och att sanering hinner 
genomföras innan vattentäkten drabbas. 

III. Riskkostnaden för att en petroleumolycka med utläckage inträffar, att 
strömningsriktningen är mot vattentäkten och att sanering inte hinner 
genomföras innan vattentäkten drabbas så att vattentäkten måste 
ersättas. 

 
Den totala risken är en förväntad konsekvenskostnad givet antagna 
kravgränser och att förenklingarna av de hydrogeologiska förhållandena 
och de ekonomiska värderingarna är relevanta. 
 
 

3.11.4  Beräkning av årsriskkostnad 
Exempelruta 3-14 redovisar ett exempel på beräkning av årsriskkostnad 
för grundvattenfallet i exemplet från Exempelruta 2-1. 
 

Exempelruta 3-14 Beräkning av årsriskkostnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väg 1, söder om korsningen med väg 2 med avseende på grundvattentäkten 
 
Följande värden har erhållits 
 

Farligt gods Drivmedelstankar 
Po = 0,01 Po = 0,29 
Pu = 0,28 Pu = 0,028 
Pm = 0,74 Pm = 0,06 
Pv = 0,89 Pv = 0,89 
Ps = 0,90 Ps = 0,90 
Ph = 0,30 Ph = 0,30 
Cv = 1,51  miljoner kronor Cv = 0,2 miljoner kronor 
Ch = 2,01 miljoner kronor Ch = 0,65 miljoner kronor 
Ce = 229,9 miljoner kronor1)  Ce = 229,9 miljoner kronor1) 
R P P C P P C P P P P C

kr

o u v m v h m v s h e� � �

� � � � � � � � � �

�

( )
, , ( , , , , , , , , ,0 01 0 28 1 51 0 74 0 89 2 01 0 74 0 89 0 90 0 30 229 9

118 700
) )
 R P P C P P C P P P P C

kr

o u v m v h m v s h e� � �

� � � � � � � � � �

�

( )
, , ( , , , , , , , , ,0 29 0 028 0 2 0 06 0 89 0 65 0 06 0 89 0 90 0 30 229 9

28 800

 

Total årsriskkostnad: 118 700 kr + 28 800 kr = 147 500 kr 
1) Förlust av vattentäktens värde har baserats på omställningskostnader. De årsvisa omställningskostnaderna, 

exempelvis pumpkostnad och vattenbehandling, har beräknats finnas i 50 år och har nuvärdesberäknats med 
en ränta på 2%. Det årsvisa naturvärdet har nuvärdesberäknats över 5 år med samma ränta. 

 
För övriga vägsträckor beräknas risken på samma sätt och den totala riskkostnaden erhålls genom att 
summera riskkostnaderna för samtliga berörda vägsträckor. 
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3.11.5  Kommentar 
De ovan beskrivna fallen gäller för renodlade grund- eller ytvatten-
situationer. I många fall kan emellertid riskscenarier omfatta både yt- och 
grundvattenströmning, varför en kombination av händelser måste ingå i 
riskträden. Exempelvis kan det i en del fall för ytvattentäkter vara 
relevant att inkludera grundvattenströmning i spridningsmodellen och 
riskträdet eftersom föroreningstransport till ytvatten i många fall kan ske 
via grundvattenflödet. 
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4   Riskvärdering 
4.1  Inledning 

I detta avsnitt ges ett exempel på hur de beräknade riskerna kan värderas 
med hjälp av kostnads-nytto analys.  
 
Riskvärdet kan beräknas enligt ovan beskriven metodik för varje 
vägsträcka och korsning som berör vattentäkten ifråga. Riskvärdet,  
uttryckt i ekonomiska termer, kan direkt användas för att vägas mot 
kostnader för olika skyddsåtgärder för att bedöma om dessa åtgärder är 
samhällsekonomiskt lönsamma. Den ekonomiska nyttan av en 
skyddsåtgärd uttrycks härvid i form av riskreduktion. Det mest 
samhällsekonomiskt försvarbara alternativet är det som har den lägsta 
summan av risk och investeringskostnader. 
 
 

4.2  Riskreducerande åtgärder 
Risken kan minskas genom att reducera sannolikheten för olycka eller 
konsekvensen av olyckan. Följande åtgärder är exempel på insatser som 
kan utföras för att reducera risken:  
 
Reducering av sannolikheten för olyckor, Po: 
�� Ändring av vägsträckningen 
�� Breddning av vägen 
�� Ökad information till transportörer om risker med transporter genom 

känsliga områden  
�� Vägvalsstyrning 
 
Reducering av sannolikheten för utläckage, Pu: 
�� Flackare slänter 
�� Vägräcken 
 
Reducering av sannolikheten att sanering i den omättade zonen skall 
misslyckas, Pv, sannolikheten att ett mättat vertikalt flöde skall uppstå, 
Pm, samt saneringskostnaderna i den omättade zonen, Cv: 
 
�� Tätning av diken med bentonit, geomembran eller naturliga massor 

samt uppsamling i oljeavskiljare eller saneringsdammar via 
ledningssystem. 

�� Kantsten med uppsamlingsbrunnar samt uppsamling i oljeavskiljare 
eller saneringsdammar via ledningssystem. 

�� Planering av saneringsinsatser med ökad beredskap. 
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Reducering av sannolikheten att sanering i ytvattendrag skall misslyckas, 
Pq och Pn, samt saneringskostnaderna i ytvatten, Cq och Cn: 
 
�� Tätning av diken med bentonit, geomembran eller naturliga massor 

samt uppsamling i oljeavskiljare eller saneringsdammar via 
ledningssystem. 

�� Kantsten med uppsamlingsbrunnar samt uppsamling i oljeavskiljare 
eller saneringsdammar via ledningssystem. 

 
Reducering av ersättningskostnaderna, Ce: 
 
�� Anläggande av reservvattentäkt 
�� Förbättrade reningsmetoder i vattenverk 
 
I Bilaga 5 redovisas en mall för beräkning av schablonmässiga kostnader 
för tätning av diken med bentonit, geomembran eller naturliga 
jordmassor med uppsamling i oljeavskiljare eller saneringsdammar via 
ledningssystem. Övriga kostnadsbedömningar av ovan nämnda åtgärder 
måste normalt göras från fall till fall.  
 
 

4.3  Kostnads-nyttoanalys 
Ett sätt att genomföra en kostnads-nyttoanalys är att använda en modell 
för risk-kostnadsminimering. Modellen kan beskrivas generellt med 
följande objektfunktion: 
 

�i t
t
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i t
t
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K t
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�
� �
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där Ki är investeringskostnaderna för alternativ i under år t, Ri är 
riskkostnaden för alternativ i under år t, r är diskonteringsräntan, Tk är 
tidshorisonten över vilken åtgärdskostnaderna skall diskonteras och Tr är 
tidshorisonten över vilken riskkostnaden skall diskonteras.  
 
Modellen säger att en investering är samhällsekonomiskt lönsam om 
reduktionen i riskkostnad överstiger investeringskostnaden. När flera 
alternativ jämförs är det samhällsekonomiskt mest försvarbara att välja 
det alternativ som minimerar objektfunktionen, förutsatt att den risknivå 
som då erhålls är accepterad av samhället. Figur 4-1 beskriver 
schematiskt förhållandet mellan investeringskostnad och riskkostnad. 
 
För att kunna använda riskbedömningar för den här typen av 
beslutsanalyser är det nödvändigt att använda absoluta riskvärden. 
Beslutsanalysen är av fundamental betydelse eftersom det är genom en 
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sådan analys den samhällsekonomiska nyttan med olika åtgärder kan 
utvärderas. 
 

R i s k + K o s t n a d

M i n s k a n d e r i s k

Ö k a n d e k o s t n a d e r

R i s k

K o s t n a d

kr

 
 
Figur 4-1  Förhållandet mellan investeringskostnad och risk (efter 
Freeze m fl, 1990). Den optimala risken är där summan av risk och 
investeringskostnad är lägst (markerad med vertikal pil). 
 
 
De kostnader som ingår i kostnads-nytto analysen bör diskonteras med 
hänsyn till de tidshorisonter som gäller för riskkostnad respektive 
åtgärdskostnad. Exempelvis torde åtgärdskostnader i flera fall diskonteras 
över en kortare period än riskkostnaderna, vilka normalt finns för hela 
anläggningens livslängd. Valet av tidshorisonter måste väljas av 
användaren.  
 
För en diskussion kring val av räntesats, se Kapitel 3.10.  
 
En kostnads-nytto analys kan också uttryckas med hjälp av s.k. 
nettonuvärdeskvot, vilken används exempelvis inom Vägverket för att 
värdera den ekonomiska nyttan med investeringar: 
 

Nettonuvärdeskvot = (PVB-PVC)/PVC 
 
där  PVB = förväntat nuvärde av nytta, dvs riskreduktion 
 PVC = förväntat nuvärde av investeringskostnader 
 
De alternativ som har en nettonuvärdeskvot större än 0 betraktas som 
lönsamma. Det alternativ som har den högsta kvoten är det mest 
lönsamma. 
 
Figur 4-2 illustrerar schematiskt användning av nettonuvärdeskvot. 
 
 

 

 56



Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka   VV Publ 1998:064 
Riskhantering vid petroleumutsläpp     
   

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-0.29 -0.33 0.50 1.00
Nettonuvärdeskvot för olika 

alternativ

M
ilj

on
er

 k
r

Riskreduktion
Investeringskostnad

 

Figur 4-2 Schematisk beskrivning av jämförelse mellan riskreduktion och 
investeringskostnad för beräkning av nettonuvärdeskvot. 

 
 
Exempelruta 4-1 beskriver kostnads-nytto analys av skyddsåtgärder 
 

Exempelruta 4-1. Risk-kostnads analys av skyddsåtgärder 
 
 

En samhällsekonomisk värdering skall göras om någon riskreducerande åtgärd längs Väg 1 
skall utföras och i så fall vilken. De alternativa åtgärder som diskuterats är annorlunda 
vägvalsstyrning eller skyddsåtgärd med mindre genomsläppliga jordmassor.  
 
Följande förutsättningar gäller: 
 
Vägvalsstyrning: Detta alternativ bedöms medföra att andelen tunga fordon i allmänhet 
minskar med ca 5% och att antalet farligtgodstransporter med petroleum minskar med ca 70% 
längs den aktuella vägsträckan. Åtgärden har beräknats medföra att de årliga 
transportkostnaderna ökar 100 000 kr. 
 
Sannolikheten för olycka, Po, reduceras genom den föreslagna åtgärden till följande värden: 
 
Farligt gods: 0,0029 
 
Tunga fordon i allmänhet: 0,28 
 
 
Detta medför följande bedömda årliga riskkostnader efter genomförande av åtgärden: 
 
Farligt gods: 34 400 kr 
 
Tunga fordon i allmänhet: 27 800 kr 
 
Total årsriskkostnad för vägsträckan: 62 200 kr  
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Exempelruta 4-1 forts. 
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Alternativ naturliga massor: Detta alternativ medför att mindre vattengenomsläppliga 
moränmassor från ett närliggande område läggs ut i vägslänter och i vägens närhet för att öka 
uppehållstiden i den omättade zonen i händelse av petroleumutsläpp. Ett 1 meter mäktigt moränlager 
avses att läggas ut i området. Kostnaden för åtgärden beräknas till 1,9 miljoner kronor enligt 
schablonen i Bilaga 5. 

om jordlagrens porositet och kvarhållande förmåga endast 
åverkas ma ginellt av denna åtgärd. 

etta medfö öljande bedömda riskkostnader efter genomförande av åtgärden: 

arligt gods: 5 600 kr 

unga fordon i allmänhet: 1 900 kr 

otal årsriskkostnad för vägsträckan: 7 500 kr  

gärden tas under samma år den genomförs, dvs ingen diskontering skall göras för 
enna åtgärd.   

ör en 50-årsperiod med en 
iskonteringsränta baserad på inflation och satt till 2%. 

bjektfunktionen för de tre alternativen är: 
 

 
Sannolikheten för att uppehållstiden i den omättade zonen skall vara otillräcklig för sanering, Pv,  
reduceras härvid till Pv =0,01 för både farligt gods och drivmedelstankar. Sannolikheten att ett mättat 
flöde skall uppstå påverkas inte, efters
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Beräkningarna visar att alternativet moränmassor bör vara det samhällsekonomiskt bästa alternativet 
ftersom: 

 

 vägvalsstyrning eller moränmassor kan också illustreras med 
jälp av nettonuvärdeskvoten (NNK):  

ägvalsstyrning  Moränmassor 

 
VC = 3 100 000  PVC = 1 900 000 

NK= -0,13  NNK=1,32 

e

� � �massor inge åtgärd vägval� �  n

 
Valet mellan de två åtgärdsalternativen
h
 
V
 
PVB = 2 700 000  PVB = 4 400 000 
P
 
N
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5   Kommentar 
Den beskrivna metodiken för hantering av ekonomiska risker 
förknippade med utsläpp av petroleumprodukter från vägtrafiken 
innehåller förenklingar och antaganden som är nödvändiga för att 
metodiken skall vara praktiskt användbar. Den här typen av riskanalyser 
kan bli mycket komplicerade eftersom de inkluderar ett flertal olika typer 
av faktorer, såsom hydrologiska, hydrogeologiska, ekonomiska och 
statistiska. Vid beskrivningen har målsättningen varit att inte göra 
metodiken alltför komplicerad men att den ändå skall kunna fungera som 
ett relevant underlag i beslut om skyddsåtgärders ekonomiska nytta.  
 
Inför användningen av den beskrivna metodiken vill vi särskilt betona 
följande: 
�� Metodiken utgör ett verktyg för att strukturera en i grunden mycket 

komplex problemställning med ett stort antal ingående faktorer och 
utifrån detta kunna göra en strukturerad jämförelse mellan alternativa 
åtgärder. 

�� Metodiken är ett användbart verktyg för kommunikation kring risker 
och riskhantering mellan olika intressenter. Genom att olika 
antaganden och bedömningar kan föras in i modellen kan en värdering 
av hur olika intressenters sätt att bedöma ingående faktorer påverkar 
riskhanteringen. 

�� Metodiken är inget expertsystem som kan ersätta bristande kunskaper 
hos användaren. Hydrologiska, hydrogeologiska, ekonomiska och 
statistiska överväganden skall därför göras av personer med kunskap 
inom dessa områden. Risken för felanvändning är uppenbar om 
metodiken används av personer utan dessa kunskaper. 

�� Metodiken skall ses som ett första förslag till hur den här typen av 
riskanalyser kan genomföras. De olika komponenterna i metodiken 
kommer att kunna vidareutvecklas och möjligen förenklas allteftersom 
mera uppgifter och erfarenheter av den här typen av analyser blir 
tillgängliga. 

�� Riskbedömningarna avspeglar användarens osäkerhet, men även själva 
riskvärdena har osäkerheter, exempelvis beroende på förenklade 
spridningsmodeller och sättet att göra ekonomiska bedömningar. Med 
den här typen av metodik antas att användaren är kapabel att göra 
rimliga bedömningar av de ingående faktorerna så att det slutliga 
riskvärdet inte har en alltför hög osäkerhet. 

�� Det är viktigt att göra någon form av känslighetsanalys vid varje 
riskvärdering där både ingångsvärden till spridningsmodeller, 
konsekvenskostnader och åtgärdskostnader varieras för att se hur 
möjliga variationer i ingångsvärden påverkar beslutet.  

�� Erfarenhetsmässigt är det i många situationer användbart att försöka 
beräkna vid vilka konsekvenskostnader eller vid vilka sannolikheter 
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för påverkan som ett visst beslut ändras. Därmed reduceras 
utvärderingen av analysen till att värdera om dessa värden är 
realistiska eller ej, snarare än att skatta sannolikheter och kostnader 
med hög precision.  

�� Den beskrivna metodiken kräver inte att det finns en befintlig 
vattentäkt vid den aktuella platsen utan den kan lika gärna användas 
för att värdera risken vid möjliga framtida vattentäkter. 

�� Metodiken kan också i princip användas för andra typer av 
föroreningar än petroleum och andra typer av föroreningskällor än 
transporter. Detta kräver emellertid vissa justeringar av metodiken vad 
gäller volym förorening, spridningsmodeller, sannolikhet för att 
olycka och utläckage sker samt värdering av konsekvenskostnader. 

�� Metodiken kan användas dels för att jämföra samhällsnyttan för ett 
antal alternativa skyddsåtgärder vid en specifik plats, dels för att 
jämföra olika platser. Metoden är bäst lämpad för att prioritera mellan 
olika alternativ och platser, snarare än att värdera samhällsnyttan i 
absoluta tal. 
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Föroreningstransport, föroreningsscenarier och krav på 
uppehållstider 
 
Bakgrund 
Vatten är en livsnödvändighet och dricksvatten klassas som livsmedel. I Sverige finns  
generellt gott om vatten, men möjligheterna till större uttag varierar kraftigt inom och mellan 
olika regioner, och även inom en enskild kommun. När tillgången på vatten är tillräcklig 
hänger vattnets värde intimt samman med dess kvalitet. Ett bra konsumtionsvatten skall vara 
klart och ofärgat, fritt från virus, bakterier och andra mikroorganismer, ha ett i stort sett 
neutralt pH-värde samt ha låga halter av salter och metaller. 
 
Grundvatten har ofta en naturlig kvalitet som motsvarar kraven på konsumtionsvatten. Det 
kan därför utnyttjas utan större insatser för behandling. De geologiska förutsättningarna för 
uttag varierar emellertid. Det är svårt att finna naturliga grundvattentillgångar med stor 
uttagskapacitet. Om förutsättningarna är gynnsamma kan grundvattentäkters kapacitet 
förstärkas genom konstgjord infiltration av ytvatten. 
 
Ytvatten finns i allmänhet tillgängligt i tillräcklig kvantitet. Kvaliteten är emellertid vanligen 
sådan att omfattande behandling krävs. Ytvatten är också i allmänhet  känsligare än 
grundvatten för föroreningar. Särskilt gäller detta tillfälliga, koncentrerade utsläpp. 
 
De hot som finns mot vattenkvaliteten består främst av föroreningar från tätorter, industri, 
lant- och skogsbruk samt kommunikationer. Föroreningarna kan i huvudsak delas in i följande 
grupper: 
 
�� Emissioner, exempelvis förbränningsrester och restprodukter/spill vid produktion. 
�� Avsiktlig spridning, exempelvis gödselmedel och vägsalt för att öka jord- och 

skogsbruksproduktion respektive höja trafiksäkerheten.  
�� Oavsiktlig spridning vid olyckor.  
 
Vatten är ett utomordentligt lösningsmedel och kan transportera föroreningar, både i lösning 
och partikulärt. Både yt- och grundvattensystemet ingår i den s.k. hydrologiska cykeln och kan 
därför inte betraktas som separata företeelser. Grundvatten bildar via utflöde i så kallade 
utströmningsområden ytvatten. Nära nog allt ytvatten i Sverige har därför en gång varit 
grundvatten. Det motsatta, dvs infiltration av ytvatten till grundvattenmagasin, är ovanligt 
men kan förekomma under särskilda förhållanden. Förorening av grundvatten kan därför bidra 
till förorening av ytvatten, och tvärtom.  
 
Grundvattnet är normalt mer skyddat mot föroreningar än ytvatten eftersom det vatten som 
bildar grundvatten infiltrerar i och sakta perkolerar ner genom markprofilen. Härvid sker en 
filtrering och det infiltrerande vattnets kemi kommer i jämvikt via olika kemiska 
markprocesser (vittring, adsorption, jonbyte etc). Omsättningstiden för grundvatten är 
vanligen lång. Därför kan en pågående förorening av dessa orsaker döljas och ej bli uppenbar 
förrän efter lång tid. Det kan därför också ta lång tid att återställa ett förorenat grundvatten. 
 
Ytvatten är mer utsatt för direkt påverkan, på grund av att det är direkt exponerat vid 
markytan. Till skillnad från grundvatten förekommer ett stort antal växter och djur i ytvatten, 
allt från mikroorganismer, växt- och djurplankton till större växter och djur. Dessa samverkar 
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i ett komplicerat ekosystem som är beroende av ytvattnets kvalitet, men också påverkar denna 
vattenkvalitet.  
 
Ytvatten har omsättningstider allt från enstaka timmar (bäckar) till tiotals år (djupa sjöar). Ju 
kortare omsättningstid desto snabbare kan vattenkvaliteten förändras. 
 
Föroreningstyper 
Metodiken för riskanalys som presenteras i denna rapport behandlar petroleumprodukter. Med 
petroleum avses bensin- och dieseldrivmedel, eldningsolja samt flygbränsle. 
 
Petroleumprodukter innehåller en mängd olika komponenter med olika löslighet i vatten. 
Många komponenter är inte vattenlösliga, medan andra, såsom bensen, toluen, etylbensen, 
para-xylen, meta-xylen och orto-xylen, kan transporteras i löst form i yt- och grundvatten. 
Petroleumprodukter kan i mycket låga halter orsaka försämring av vattenkvaliteten och 
medföra hälsorisker. Livsmedelsverket (1993) anger en petroleumhalt på 0,01 mg/l som 
gränsvärde för dricksvatten.  
 
Föroreningsspridning 
Grundvatten 
Grundvattnet kan vara känsligt för föroreningar, särskilt det grundvatten som finns i 
geologiskt material med hög genomsläpplighet, exempelvis sand- och grusavlagringar. 
Grundvattnet i den kristallina berggrunden är vanligen mycket känsligt för förorening p.g.a. de 
små möjligheterna att fastlägga föroreningar i bergets sprickor. Områden som täcks av 
finkorniga sediment, såsom lera, är i allmänhet de minst känsliga för förorening. Följande 
huvudsakliga processer påverkar föroreningstransport i mark och grundvatten: 
 
�� Advektion, dvs transport med grundvattenflödet. 
�� Diffusion, dvs spridning av förorening genom koncentrationsutjämning mellan porer i 

grundvattenmagasinet. Denna process är särskilt viktig i material med låg vatten-
genomsläpplighet.  

�� Dispersion, dvs spridning av förorening på grund av variationer i flödeshastighet och 
flödesvägar hos vattenpartiklarna.  

�� Sorption, dvs fastläggning av förorening antingen genom adsorption på det geologiska 
materialets yta, eller absorption i det geologiska materialet. Sorption orsakas av olika typer 
av fysikaliska, kemiska och biologiska processer och har generellt en större betydelse ju 
mera finkornigt det geologiska materialet är. 

�� Nedbrytning, dvs omvandling av föroreningen genom fysiska, kemiska och biologiska 
processer.  

 
Dessa faktorer styr således hur snabbt och med vilka koncentrationer en förorening 
transporteras i grundvattnet och kan nå en grundvattenbrunn eller ett ytvattendrag. Generellt 
kan sägas att ju högre vattengenomsläpplighet, desto känsligare grundvattenmiljö. Detta dels 
eftersom tiden då är kortare för de spridningsreducerande processerna att verka, dels är 
effektiviteten hos dessa processer vanligen lägre i miljöer med snabba grundvattenflöden. I 
allmänhet sker emellertid föroreningstransport i mark och grundvatten mycket långsamt 
jämfört med ett ytvattendrag.  
 



 Bilaga 1: 3

Petroleum bryts i allmänhet ner med tiden och föroreningarna kan fastläggas i marken genom 
sorption. Därför finns vanligen finns en gräns för hur långt föroreningen kan nå i 
grundvattenzonen innan den neutraliserats av de spridningsreducerande processerna. 
 
Jordarternas och berggrundens heterogena uppbyggnad medför att grundvattenflödet, och 
därmed också föroreningstransporten, sker med varierande hastighet och längs speciella 
flödesvägar utan att påverka hela den möjliga flödesvolymen i grundvattenmagasinet. Detta 
benämns vanligen som s.k. ”fingring”, vilket dels medför att en förorening kan vara svår att 
påvisa, dels att dess utbredning är svår att beskriva, se א. Vanligen krävs ett stort antal 
observationspunkter för att med hög precision beskriva omfattningen av en grund-
vattenförorening. 
 
 

F roreningsk lla

Grundvattenfl de  
 

Figur 1 Planskiss över s.k. ”fingring”, dvs oregelbunden spridning av förorening längs 
flödesriktningen beroende på marklagrens heterogena uppbyggnad. 

 
 
Ytvatten 
Ytvattnet kan vara mycket känsligt för förorening. Här finns inte samma möjligheter för 
fastläggning av föroreningar som i en grundvattenmiljö, vilket kan resultera i en snabb och 
omfattande spridning i både sjöar och strömmande vattendrag.  
 
Föroreningar med låg löslighet i vatten och med densitet lägre än vatten, såsom flertalet 
petroleumprodukter, kommer att lägga sig på vattnet. I sjöar sker spridningen i huvudsak med 
vindalstrade ytliga strömmar. Normalt kan antas att de ytliga strömmarnas hastighet uppgår 
till ca. 1-3% av vindens hastighet. I strömmande vattendrag sker transporten med 
vattendragets strömning.  
 
Genom vågbearbetning och strömmar kan omblandning av den här typen av föroreningar ske 
med påverkan av vattenmassor även under vattendragets yta till följd. Särskilt de vattenlösliga 
komponenterna kan påverka stora vattenvolymer om förutsättningarna för omblandning är 
goda. Även icke vattenlösliga föroreningar kan få en omfattande spridning genom att fästa vid 
humus- och lerpartiklar. Detta medför emellertid också att föroreningsspridningen kan 
bromsas genom sedimentation av dessa partiklar.  
 
Föroreningsscenarier 
Med utgångspunkt från hur petroleumföroreningar kan avges från ett vägområde i samband 
med vägtrafikolycka, hur de transporteras, vilka recipienter som kan drabbas och vilka typer 
av konsekvenser som kan uppstå, kan ett antal möjliga scenarier för förorening av yt- och 
grundvattentäkter beskrivas. I Figur 2 - Figur 6 illustreras fem huvudsakliga scenarier. Det 
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skall påpekas att illustrationerna endast tar upp ett antal typfall och att kombinationer av dessa 
kan förekomma. 
 
 

 
 

Figur 2 Schematisk beskrivning av förorening av en grundvattentäkt. Föroreningen 
transporteras med olika hastighet och koncentration beroende på heterogeniteter i den 
geologiska lagerföljden. 

 
 

 
 

Figur 3 Schematisk beskrivning av förorening av ett ytvattendrag via grundvattenflöde. 
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Figur 4  Schematisk beskrivning av förorening av ett ytvattendrag via dagvatten/ ytavrinning. 

 
 
 

 
 

Figur 5  Schematisk beskrivning av förorening av en grundvattentäkt via ytvattenavrinning 
och inducerad infiltration från ett ytvattendrag. Inducerad infiltration sker då grundvattnets 
trycknivå vid pumpning i brunnen sjunker under nivån i ytvattnet. 
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Figur 6  Schematisk beskrivning av förorening av en grundvattentäkt via ytvattenavrinning 
och användning av det förorenade ytvattnet för konstgjord infiltration. 

 
 
Uppehållstider  
Riskberäkningarna i denna handbok baseras på uppehållstiden för vattenströmning mellan 
utsläppspunkten och vattentäkten. Det har således antagits att det är de vattenlösliga 
komponenterna i föroreningen som är av primär betydelse, dels eftersom dessa transporteras 
snabbast, dels eftersom dessa generellt utgör de farligaste komponenterna i petroleum-
produkter. Specifika kravtider måste därför definieras som grund för riskberäkningarna. 
Kravtiden är den tid som behövs för att framgångsrik sanering skall vara möjlig i den aktuella 
delen av den hydrologiska eller hydrogeologiska miljön. Uppehållstiden är betydelsefull dels 
för möjligheterna att kunna göra en framgångsrik sanering utan att vattentäkten påverkas, dels 
för förutsättningarna för naturlig neutralisering av föroreningen.  
 
Grundvatten 
Saneringsinsatsernas kostnader, omfattning och effektivitet beror av om åtgärd enbart behöver 
göras i den omättade zonen, dvs innan föroreningen nått grundvattnet, eller om sanering måste 
göras även i grundvattenzonen. I den omättade zonen, från markytan ner till grundvattenytan, 
är flödet i huvudsak vertikalt, medan det i grundvattenzonen är ett i huvudsak horisontellt 
flöde, se Figur 7.  
 
I den omättade zonen är insatser generellt enklare, effektivare och billigare, än om 
föroreningen hunnit nå grundvattenzonen. Detta beror dels på att föroreningen i 
grundvattenzonen har en större utbredning och kan spridas i ett mycket oregelbundet mönster 
(se א), dels på att sanering av grundvatten är mera komplicerat än enbart sanering av 
jordmassor.  
 
Med hänsyn till dessa faktorer är således två uppehållstider viktiga för riskberäkningen: 
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�� tiden för vertikal transport mellan utsläppspunkt och grundvattenytan 
�� tiden för horisontell transport mellan utsläppspunkt och vattentäkt i händelse av att 

föroreningen nått grundvattnet 
�  
Kravet på uppehållstid för den vertikala transporten bör sättas med hänsyn till vilken tid som 
måste finnas för att hinna genomföra en framgångsrik sanering av jordmassor. Detta beror i 
sin tur på en rad faktorer, såsom hur snabbt utrustning kan föras till platsen, exempelvis 
grävmaskiner, vilka jorddjup denna utrustning kan hantera och hur snabbt rätt beslut om att 
sanering är nödvändig kan tas.  
 
Någon entydig kravgräns för uppehållstid i den omättade zonen kan inte definieras, utan kan 
variera från fall till fall beroende på de lokala förhållandena och vilken beredskap som finns 
hos Räddningstjänsten. Ett generellt resonemang utifrån den olycksberedskap som finns kan 
emellertid föras. Det är då viktigt att beakta att saneringsinsatser i mark och vatten vanligen 
måste prioriteras efter åtgärder för personella skador, brandrisk och explosionsrisk vid en 
olycka. Detta medför att det rimligen måste finnas ett antal timmar till förfogande innan en 
verklig saneringsinsats av marken kan genomföras.  
 
Dessutom bör inte föroreningen ha hunnit tränga djupare ner än ca. 4 meter i den omättade 
zonen om en framgångsrik sanering skall vara möjlig. Detta dels eftersom grävmaskiner 
vanligen inte kan nå under denna nivå, dels eftersom det praktiskt är svårt att schakta djupare i 
löst lagrat material, exempelvis isälvsmaterial. Om infiltration av föroreningar sker till bergets 
spricksystem är sanering innan föroreningen nått grundvattenytan i stort sett omöjlig  eftersom 
transporten kan gå mycket snabbt i bergsprickorna och effektiv schaktning i berget är svårt. 
 

Grund va t t e n y t a

F r o r e n i n g

B r u n n

Sand o c h g r u s

L e r a

D

D

v

h

 
 

Figur 7 Schematisk beskrivning av vertikal och horisontell komponent för 
föroreningstransport i mark och grundvatten. Dv betecknar det vertikala avståndet mellan 
mark och grundvattenyta och Dh betecknar det horisontella avståndet mellan utsläppspunkt 
och vattentäkt. 
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Om sanering inte hinner utföras innan föroreningen når grundvattenzonen måste en väl 
tilltagen uppehållstid mellan utsläppspunkt och vattentäkt finnas för att kunna åtgärda 
föroreningen innan den når vattentäkten. 
 
Den tid som måste finnas till förfogande för att kunna genomföra en framgångsrik sanering 
utan att vattentäkten påverkas kan emellertid inte entydigt definieras. Kravgränsen kan variera 
beroende på möjligheterna att snabbt etablera saneringsinsatser och vilken typ av 
saneringsåtgärder som är möjliga att utföra. I tidigare utredningar av Scandiaconsult har 
gränsen för inre skyddszon för vattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer ansetts 
vara relevant. Denna zon motsvarar 60-100 dagars uppehållstid och har definierats så att 
(Naturvårdsverket, 1990): 
 
�� mikrobiell förorening av vattentäkten skall motverkas; och 
�� det skall finnas tillräcklig tid att genomföra framgångsrika saneringsinsatser om ett utsläpp 

sker utanför denna zon. 
 
Den första punkten har relevans för den normala verksamheten utanför den inre skyddszonen 
och den andra punkten har relevans för momentana utsläpp vid olyckor. Skyddszonerna enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer har blivit praxis och kravgränsen för inre skyddszon 
används därför som utgångspunkt i denna metodik. Det skall dock betonas att det finns 
möjlighet för beslutsfattaren att anpassa kravgränsen för uppehållstid i varje enskilt fall. 
 
Beräkningarna måste vid situationer när underlaget om de hydrogeologiska förhållandena är 
bristfälligt baseras på schablonmässiga värden på hydrogeologiska parametrar. Som ett 
underlag för dessa schablonvärden används beskrivningar av s.k. hydrogeologiska typmiljöer, 
se Bilaga 2.  
 
I de hydrogeologiska typmiljöerna anges den normala geologiska uppbyggnaden inom 
områden med liknande förhållanden samt typvärden, baserade på erfarenhet och 
hydrogeologisk litteratur, för de parametrar som styr grundvattnets uppehållstid. För varje 
typmiljö anges statistisk fördelningstyp, mest sannolika värde samt osäkerheten i form av ett 
intervall. Intervallet utgör det erfarenhetsmässigt och från litteraturen bedömda 99%-iga 
intervallet för parameterns värden. Schablonvärdena uppvisar stora intervall och avspeglar 
därmed en hög grad av osäkerhet.   
 
I de fall där mera detaljerad information finns tillgänglig, exempelvis genom tidigare 
utredningar, kan användaren justera typvärdena med hänsyn till de detaljerade uppgifterna.  
 
Sannolikhetsberäkningarna kan genomföras med s.k. Monte Carlo simulering, varvid 
sannolikheter för att uppehållstiden är över eller under ett visst gränsvärde erhålls. Vid 
simuleringen erhålls en fördelningsfunktion för uppehållstiden. Monte Carlo simuleringen kan 
göras i kalkylprogram, exempelvis Excel, med kompletterande programmodul, exempelvis 
Crystal Ball eller @Risk. I denna handbok finns också mallar för bedömning av sannolikheter 
för de hydrogeologiska delarna, i de fall dessa kan generaliseras till att omfatta endast en 
hydrogeologisk typmiljö (Bilaga 3). 
 
Förutom sannolikheten för att kraven på uppehållstid inte kan uppfyllas måste en bedömning 
av sannolikheten för ogynnsam strömningsriktning göras. Detta eftersom det vanligen 
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föreligger viss osäkerhet om vägen verkligen har hydraulisk förbindelse med vattentäkten eller 
inte. Sannolikhetsbedömningen måste göras utifrån en erfarenhetsmässig bedömning.  
 
För denna bedömning används schablonvärden utifrån ett antal kriterier. 
 
�� Ligger vägen uppströms vattentäkten? 
�� Saknar grundvattenmagasinet skyddande täta skikt, såsom lera? 
�� Kan hydrauliska barriärer i form av exempelvis bergsryggar eller tätade diken finnas 

mellan vägen och vattentäkten? 
  
Som stöd i sannolikhetsbedömningen finns Tabell  3-2 i huvudtexten. 
 
Ytvattentäkter 
Ytvattentäkter kan förekomma i sjöar eller strömmande vattendrag. För att bedöma 
uppehållstiden mellan utsläppspunkt och intagspunkt måste olika faktorer beaktas för de två 
olika typerna av ytvattentäkter.  
 
Risken för en vattentäkt i strömmande vattendrag kan beräknas med hänsyn till: 
 
�� Rinntid i tillflöden, dvs naturliga vattendrag och/eller diken, mellan utsläppspunkt och 

intagspunkt, baserat på flödesstatistik från SMHI eller översiktlig bedömning av 
avrinningsområdets egenskaper. 

�  
Risken för en vattentäkt i en sjö kan beräknas med hänsyn till: 
 
�� Uppehållstid i sjön mellan utsläppspunkt och intagspunkt, baserat på statistik för 

vindriktning och vindstyrka från SMHI för närmast belägna klimatstation. 
 
Utifrån denna information kan en sannolikhet bedömas för att en viss kravgräns på 
uppehållstiden inte kan uppfyllas.  
 
Flödeshastigheten är i allmänhet avsevärt högre i ytvatten än i grundvatten. Detta ställer höga 
krav på snabba åtgärdsinsatser i händelse av ett utsläpp. För ytvattentäkter finns emellertid 
inte som för grundvattentäkter särskilda och allmänt accepterade rekommendationer för 
uppehållstid. I Livsmedelsverkets (1997) rapport om skydd av ytvattentäkter anges att den tid 
som behövs för att genomföra aktiva åtgärder för att minska konsekvenserna av ett utsläpp 
kan variera mellan några timmar till åtskilliga dagar beroende på beredskapsläget. För mindre 
ytvattentäkter anges 10 dygn vara en rimlig kravgräns.  
 
Eftersom det inte finns någon allmänt accepterad kravgräns för uppehållstid i ytvatten, bör 
sådana gränser baseras på den lokala beredskapssituationen i varje enskilt fall. 
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Hydrogeologiska typmiljöer 
 
Inledning 
I nedanstående beskrivningar av hydrogeologiska typmiljöer anges den normala 
geologiska uppbyggnaden inom områden med likartade förhållanden samt typvärden, 
baserade på erfarenhet och hydrogeologisk litteratur, för de parametrar som styr 
grundvattnets uppehållstid vertikal respektive horisontell led. Som typvärden anges först 
det mest sannolika värdet. Därefter anges osäkerheten för detta värde i form av ett 
intervall inom vilket värdet för den aktuella parametern antas hamna. Slutligen anges 
vilken statistisk fördelning som normalt bör användas vid sannolikhetsberäkningarna. 
 
En principiell skiss över den geologiska uppbyggnaden redovisas för respektive 
typmiljö.  
 
Den litteratur som använts som underlag för de angivna parametervärdena är följande: 
 

Carlson, L. Och Gustafson, G., 1991: Provpumpning som geohydrologisk under-
sökningsmetodik. Byggforskningsrådet. Rapport R66:1991. 

Concawe, 1979: Protection of groundwater from oil pollution. Report nr. 3/79. 
Concawe, Den Haag. 

Domenico, P.A. och Schwartz, F.D., 1990: Physical and Chemical Hydrogeology. 
John Wiley & Sons. 

Knutsson, G. och Morfeldt, C-O., 1993: Grundvatten. Teori och tillämpning. 
Svensk Byggtjänst. 

Vägverket, 1995: Yt- och grundvattenskydd. Publ 1995:1. 

Svensson, C., 1984: Handboken Bygg, Kapitlet Geohydrologi. Liber Förlag, 1984. 

 
Följande legend används i figurerna: 
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De större grundvattentillgångarna i Sverige är knutna till områden med isälvsavlagringar 
och sedimentär berggrund. Undantagsvis ger morän och sprickzoner i kristallint urberg 
tillräckliga vattenmängder för mer än enskilda brunnar. Huvuddelen av de vattentäkter 
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som kommer att värderas med metodiken beskriven i denna handbok är därmed belägna 
i isälvsmaterial eller sedimentär berggrund. I de nedanstående beskrivningarna finns 
emellertid även typmiljöer för andra geologiska formationer, exempelvis olika typer av 
morän. Detta eftersom sådana miljöer kan utgöra delar av flödesvägen mellan 
utsläppspunkt och vattentäkt. De hydrogeologiska typmiljöbeskrivningarna skall således 
inte ses som isolerade enheter utan kan komma att behöva kombineras i de fall flera 
olika typer av geologiska formationer förekommer mellan utsläppspunkt och vattentäkt. 
 
 
Typmiljöer för grundvattenmagasin i berg 
 
Beskrivning 
Kristallint berg (exempelvis granit, gnejs, gabbro, diabas och porfyr) och sedimentär 
kalkstensberggrund uppvisar i flera avseenden likartade egenskaper vad gäller 
grundvattenflöde. Grundvattnet i dessa bergarter förekommer i allmänhet tills största 
delen i sprickor orsakade av rörelser i jordskorpan. I kalkstensberggrund kan även 
utvinningsbart grundvatten förekomma i hålrum orsakade av utlösning av kalk, s.k. 
karstbildning. Grundvattenmagasin i kristallint berg och kalksten uppvisar vanligen 
mycket heterogena hydrogeologiska egenskaper. Bergmassan i sig är i princip tät och 
grundvattnets flödesförhållanden bestäms i därför i huvudsak av sprickornas, och för 
kalkstensberggrunden även hålrummens, orientering, frekvens och egenskaper. Bergets 
mineralogiska sammansättning och de tektoniska förhållandena (de förhållanden som 
åstadkommit spricksystemen) styr dessa faktorer. Allmänt för kristallin berggrund kan 
sägas att sura bergarter, dvs granit och gnejs, har något bättre vattenförande förmåga än 
basiska bergarter, exempelvis gabbro och diabas. 
 
Större vattenuttag är normal inte möjliga i kristallin berggrund på grund av de normalt 
mycket begränsade grundvattenmagasin som finns utbildade. I kalksten kan emellertid 
grundvattenmagasinen vara mycket stora, varvid större grundvattenuttag är möjliga. Ett 
exempel på detta är Kristianstadslätten där vattenförsörjningen för Kristianstad sker i 
form av grundvattenuttag från kalkstensberggrunden. 
 
I sandstensberggrund förekommer utvinningsbart grundvatten förutom i sprickor även i 
bergartens primära porsystem. I sandstensberggrund kan därmed stora grundvattenma-
gasin utbildas. Exempel på större vattenuttag ur sandsten i Sverige är Karlsborgs 
vattenförsörjning. 
 
I berggrund där spricksystem utgör de egentliga grundvattenmagasinen är vattenge-
nomsläppligheten betraktat i översiktlig skala i allmänhet låg, men kan i detaljskala 
uppvisa stor variation. Detta eftersom bergarterna i sig är praktiskt taget täta, medan 
vissa sprickor har en hög genomsläpplighet. Särskilt god tillgång på grundvatten 
förekommer där sprickzoner korsar varandra. Möjligheterna för infiltration av 
föroreningar styrs i dessa bergarter helt av sprickmönstret.  
 
Kristallint berg och kalksten har i allmänhet en mycket låg effektiv porositet, vilket 
medför att flödet genom berggrunden sker förhållandevis snabbt. Vidare är den 
specifika ytan, dvs anläggningsytan mellan bergets sprickväggar och grundvattnet, 
mycket liten. Sammantaget medför detta att dessa bergarter har små möjligheter att 
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förhindra föroreningsspridning och utgör således, i de fall de inte skyddas av jordlager 
med låg genomsläpplighet, föroreningskänsliga miljöer.  
 
I berggrund med högre primär porositet och där således även bergmassan i sig utgör 
grundvattenmagasin, exempelvis sandsten, är de hydrogeologiska förhållandena i 
allmänhet mera homogena än för bergarter med grundvattenmagasin uteslutande i 
sprickor. Detta medför också att möjligheterna för infiltration av föroreningar i 
allmänhet är större, förutsatt att berggrunden inte skyddas av tätande jordlager.  
 
Sandstensberggrund uppvisar i allmänhet något högre vattengenomsläpplighet och 
högre porositet än kristallint berg och kalksten. Även i sandstensberggrund förekommer 
dock mycket stor variation mellan olika områden. I vissa fall kan sandsten ha mycket 
begränsade vattenförande egenskaper, vilket gäller i de fall berggrunden utsatts för liten 
tektonisk påverkan, om sandstenen är finkornig eller om den primära porositeten kraftigt 
reducerats genom utfällning i bergets porsystem, s.k. cementering.  
 
Sammantaget gäller allmänt för grundvattenmagasin i berggrunden att de har mycket 
begränsade egenskaper för att neutralisera föroreningar samt är svåra att återställa i 
händelse av förorening. Detta dels på grund av de stora heterogeniteterna, dels eftersom 
schaktning i regel inte är möjligt så att sanering måste ske med andra metoder. 
 
Val av typmiljö 
Vid valet av typmiljö för grundvattenmagasin i berggrunden är den tillgängliga 
geologiska informationen om bergart och spricksystemens egenskaper styrande. 
Typmiljöerna för berggrunden beskrivs därför i denna handbok med avseende på 
bergart. Om ingen detaljerad information om platsens hydrogeologiska egenskaper finns 
tillgänglig kan nedan redovisade parametervärden användas som utgångsläge för 
sannolikhetsberäkningarna. Mest sannolika värden anges med stor osäkerhet, dvs stort 
intervall, och kan användas i de fall detaljerad underlagsinformation saknas om 
berggrundens hydrogeologiska egenskaper. I de fall mera detaljerad information finns 
tillgänglig bör parametervärdena justeras med hänsyn till de lokala förhållandena så att 
osäkerheten, dvs intervallet, minskar. Om jordlager täcker berggrunden vid den aktuella 
platsen skall lämplig typmiljö för den aktuella jordlagerföljden användas för beräkning 
av uppehållstiden vid den vertikala transporten. 
 
Parametervärden 
Nedan redovisas förväntat värde, spridning samt statistiska fördelningar för flödespara-
metrarna i kristallint berg, kalksten och sandsten. I Figur 1 ges en schematisk 
beskrivning av typmiljöer i berggrund. 
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Typmiljö 1a. Kristallint berg. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-6 10-9 - 10-3  lognormal  
Kh [m/s]  10-6 10-9 - 10-3  lognormal  
ne [dim.lös] 0.005 0,0001 - 0,01 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,005-0,1 uniform eller triangulär 
Dv [m] 5 1-25  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 10-4 10-5 - 10-3 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 1b. Kalksten. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-5 10-9 - 10-1  lognormal  
Kh [m/s]  10-5 10-9 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 0,03 0,005-0,05 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,005-0,1 uniform eller triangulär 
Dv [m] 10 1-30  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 10-4 10-5 - 10-3 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 1c. Sandsten. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-6 10-9 - 10-3  lognormal  
Kh [m/s]  10-6 10-9 - 10-3  lognormal  
ne [dim.lös] 0,05 0,005-0,10 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,001-0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 10 1-30  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 5·10-4 5·10-5 - 5·10-3 uniform eller triangulär 

 

 

 

 

Figur 1. Hydrogeologisk typmiljö i berggrund 
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Typmiljöer för grundvattenmagasin i morän 
 
Beskrivning 
Morän bildades genom inlandsisens nedkrossning och omlagring av lossbrutna delar av 
berggrunden och av tidigare avsatta lösa avlagringar. Morän är därför en jordart som 
består av alla kornfraktioner från ler till block. Moränens sammansättning varierar 
beroende på ursprungsmaterialets sammansättning samt hur långt den transporterats i 
eller under inlandsisen innan den avsattes.  
  
Grundvatten i morän förekommer dels i jordartens primära porsystem, dels i sprickor 
som bildats efter moränens avsättning. Vattengenomsläppligheten är förhållandevis liten 
i morän, liksom den effektiva porositeten, vilket tillsammans med den vanligen ringa 
mäktigheten innebär att större grundvattenuttag i regel inte är möjliga i morän. Den låga 
vattengenomsläppligheten i kombination med relativt låg effektiv porositet medför 
också att grundvattennivån i morän varierar kraftigt i samband med grundvatten-
bildning. 
 
Den i särklass mest förekommande moräntypen i Sveriges urbergsområden är hårt 
packad bottenmorän med sandig sammansättning. Inom områden med sedimentär 
berggrund kan moränen ha en mera finkornig sammansättning. Exempel på detta är lerig 
morän och moränlera i Skåne.  
 
I de fall ursprungsmaterialet varit grovkornigt med liten andel finmaterial eller där 
ursköljning av materialet av isens smältvatten kunna ske vid avsättningen, kan 
moränens sammansättning vara mera grovkornig, exempelvis grusig. Exempel på 
moränavlagringar med vanligen mera grovkornig sammansättning är drumlinbildningar, 
dvs moränryggar orienterade parallellt med isrörelseriktningen. I dessa bildningar är 
linser av vattensorterat material i fraktionerna sand-grus vanliga. Dessa avlagringar 
skiljer sig ur hydrogeologisk synpunkt från den vanligtvis förekommande sandiga 
moränen genom högre vattengenomsläpplighet och porositet. Om dessutom mäktigheten 
är stor är förutsättningarna bättre för grundvattenuttag än vad som normalt är fallet i 
morän. I drumlinerna tenderar dessutom materialet att bli grövre i samband med ökande 
blockighet och förutsättningarna för grundvattenutvinning kan i sådana fall var bättre än 
normalt i morän. Dessa typer av avlagringar är emellertid i allmänhet mycket heterogena 
och stora variationer förekommer inom enskilda bildningar. 
 
Ändmoräner är ryggar orienterade vinkelrätt mot isrörelseriktningen. De är vanligen  
uppbyggda av bottenmorän. Ändmoränernas mäktighet varierar kraftigt, men är vanligen 
3-6 meter. Ändmoränerna har genom materialsammansättningen en låg v
nomsläpplighet. Djupet till grundvattenytan är vanligen större än för morän utan ytform, 
men den låga vattengenomsläppligheten medför att grundvattenytan ändå kan vara 
belägen relativt nära markytan. Möjligheterna att utvinna större grund
dessa bildningar är små. 

attenge-

vattenmängder ur 

 
Morän avsatt under högsta kustlinjen (HK) eller i anslutning till issjöområden kan 
ibland ha en sandig-grusig sammansättning nära markytan på grund av svallningspro-
cesser. Svallningen kan ibland vara mycket kraftig och nå mer än 1 meter ner i morän-
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materialet. Svallningen innebär att moränens finare partiklar tvättats ur och att 
materialet därmed fått en grövre och mera sorterad sammansättning. Detta innebär att 
vattengenomsläppligheten och porositeten generellt är högre än i den normala moränen. 
I de fall grundvattenytan finns utbildad i den svallade delen kan således vatten-
transporten ske snabbare här än i det underliggande och opåverkade moränmaterialet.  
 
Bottenmoränen kan ibland överlagras av s.k. ytmorän som smält fram ur isens inre eller 
från dess yta och därmed inte blivit lika hårt packad. Morän är vanligen avsatt direkt på 
berggrunden. Den kan emellertid i vissa fall överlagra såväl isälvsbildningar som 
svallavlagringar, särskilt i trakten vid och över HK samt i anslutning till randbildningar. 
I exempelvis Tornedalen överlagrar moränavsättningar svall- och isälvsmaterial och i 
anslutning till de stora issjöområdena på Sydsvenska höglandet förekommer morän på 
isälvsmaterial. I de ibland mycket komplexa jordlagerföljderna inom randbildningar kan 
morän överlagra både isälvsmaterial och lera. 
 
Moränavlagringar utan ytform dominerar areellt, men även ändmoräner och förekommer 
i rikligt antal inom vissa delar av landet, exempelvis Norrlands inland och Sydsvenska 
höglandet. Moränens generella mäktighet varierar kraftigt från vanligtvis mycket tunna 
moränlager i Västsverige (0-1 meter) till i allmänhet flera meter i nordligaste Sverige. 
Inom drumlinbildningar och randbildningar kan moränens mäktighet lokalt överstiga 50 
meter i Sverige. 
 
Eftersom moränen normalt innehåller en förhållandevis hög halt finkornigt material är 
den specifika ytan stor och möjligheterna för fastläggning av föroreningar kan vara 
goda. Till viss del sker emellertid grundvattenflödet i sprickor, vilket medför att den 
specifika ytan, och därmed möjligheterna för fastläggning av föroreningar, är avsevärt 
mindre. 
 
Val av typmiljö 
Vid valet av typmiljö för grundvattenmagasin i morän är den tillgängliga geologiska 
informationen om jordarter och tolkning av den geologiska utvecklingen styrande. 
Typmiljöerna för morän beskrivs därför i denna handbok med avseende på k
fördelning eftersom detta framgår av befintliga jordartskartor. I händelse av bristfällig 
information kan det i det enskilda fallet vara svårt att avgöra vilken moräntyp som 
förekommer. Normalfallet är att utgå från sandig morän i de fall ingen annan 
information saknas och om platsen är belägen inom urbergsområden. För områden med 
sedimentär berggrund, exempelvis kalksten eller skiffer, bör siltig morän väljas. Om 
moränen enligt dokumentation är lerig eller om moränlera förekommer bedöms detta 
medföra en barriär mot infiltration från ett momentant utsläpp av petroleum. I områden 
som är uppbyggda av drumliner bör utgångsläget vara grusig morän.  

ornstorleks-

 
Om ingen detaljerad information om platsens hydrogeologiska egenskaper finns 
tillgänglig kan nedan redovisade parametervärden användas som utgångsläge för 
sannolikhetsberäkningarna. Mest sannolika värden anges med stor osäkerhet, dvs stort 
intervall, och kan användas i de fall detaljerad underlagsinformation saknas om 
moränens hydrogeologiska egenskaper. I de fall mera detaljerad information finns 
tillgänglig bör dessa värden justeras med hänsyn till de lokala förhållandena så att 
osäkerheten, dvs intervallet, minskar. Om stor osäkerhet råder, exempelvis om moränen 
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är grusig eller sandig, kan dessa två miljöer kombineras varvid osäkerheten, dvs 
intervallet i parametervärdena, ökas till att omfatta angivna värden för samtliga av de 
möjliga miljöerna. 
 
Parametervärden 
Nedan redovisas förväntat värde, spridning samt statistiska fördelningar för f
metrarna i morän med olika sammansättning.  

lödespara-

 
 
Typmiljö 2a. Grusig morän utan ytform. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-7 5·10-8 - 5·10-6 lognormal  
Kh [m/s]  10-6 10-7 - 10-5 lognormal  
ne [dim.lös] 0,10 0,01 - 0,15 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 2 0,1-10 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.025 0.02-0.03 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 2b. Sandig morän utan ytform. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-8 5·10-9 - 5·10-7 lognormal  
Kh [m/s]  10-7 10-8 - 10-6 lognormal  
ne [dim.lös] 0,08 0,01 - 0,15 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 1,5 0,1-10 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.03 0.02-0.04 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 2c. Siltig morän utan ytform. 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-9 5·10-10 - 5·10-8 lognormal  
Kh [m/s]  10-8 10-9 - 10-7 lognormal  
ne [dim.lös] 0,05 0,01 - 0,1 normal 
i [dim.lös] 0,03 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 1 0,1-5 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.04 0.03-0.06 uniform eller triangulär 

 
 
I Figur 2 visas en schematisk bild av hydrogeologisk typmiljö i morän utan ytform. 
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Figur 2. Hydrogeologisk typmiljö i morän utan ytform. 
 
 
Typmiljö 2d. Grusig morän med ryggform (drumlin, ändmorän eller randbildning) 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-7 5·10-8 - 5·10-6 lognormal  
Kh [m/s]  10-6 10-7 - 10-5 lognormal  
ne [dim.lös] 0,10 0,01 - 0,15 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 5 1-15 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.025 0.02-0.03 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 2e. Sandig morän med ryggform (drumlin, ändmorän eller randbildning) 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-8 5·10-9 - 5·10-7 lognormal  
Kh [m/s]  10-7 10-8 - 10-6 lognormal  
ne [dim.lös] 0,08 0,01 - 0,15 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 3 1-10 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.03 0.02-0.04 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 2f. Siltig morän med ryggform (drumlin, ändmorän eller randbildning) 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5·10-9 5·10-10 - 5·10-8 lognormal  
Kh [m/s]  10-8 10-9 - 10-7 lognormal  
ne [dim.lös] 0,05 0,01 - 0,1 normal 
i [dim.lös] 0,02 0,001 - 0,05 uniform eller triangulär 
Dv [m] 2 0,5-10 uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.04 0.03-0.06 uniform eller triangulär 
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I Figur 3 visas en schematisk bild av typmiljöer i morän med ytform. 
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Figur 3. Hydrogeologisk typmiljö i morän med ytform. 

 

 
 
Typmiljöer för grundvattenmagasin i isälvsmaterial 
 
Beskrivning 
Isälvsmaterial transporteras och avsätts av smältvattnet från en glaciär eller inlandsis. 
Det utgörs därför vanligen av sorterat material med hög vattengenomsläpplighet. Stora 
variationer i kornstorlek förekommer emellertid. Isälvsmaterial är gynnsamt ur 
infiltrationssynpunkt och medger stor grundvattenbildning. I de större bildningar som 
hyser en mäktig grundvattenzon är möjligheterna för stora grundvattenuttag därför goda. 
Flertalet av de kommunala vattentäkterna i landet är placerade i isälvsmaterial.  
 
Kornstorleksfördelningen i isälvsmaterial medför en hög vattengenomsläpplighet och en 
låg specifik yta, vilket medför en hög känslighet för förorening. Eftersom dessa 
bildningar dessutom hyser de största grundvattentäkterna har de i allmänhet ett högt 
skyddsvärde. 
Grundvattennivån i isälvsavlagringar ligger i allmänhet djupt eftersom v
nomsläppligheten är hög och det nybildade grundvattnet snabbt kan ledas undan. D
gäller inte om bildningen däms av en bergtröskel eller en sjö. På grund av den höga 
genomsläppligheten i kombination med en relativt hög effektiv porositet uppvisar 
grundvattennivåerna i isälvsmaterial små förändringar under året. 
 
Val av typmiljö 
Vid valet av typmiljö för grundvattenmagasin i isälvsmaterial är den tillgängliga 
geologiska informationen om jordarter och tolkning av avlagringens bildningssätt 
styrande. På jordartskartor anges bildningstypen isälvsmaterial men inte explicit 
kornstorleksfördelningen. Typmiljöerna för isälvsmaterial beskrivs därför i denna 
handbok med avseende på bildningssätt. I händelse av bristfällig information kan det i 
det enskilda fallet vara svårt att avgöra vilken bildningstyp som förekommer.  
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Om ingen detaljerad information om platsens hydrogeologiska egenskaper finns 
tillgänglig kan nedan redovisade parametervärden användas som utgångsläge för 
sannolikhetsberäkningarna. Mest sannolika värden anges med stor osäkerhet, dvs stort 
intervall, och kan användas i de fall detaljerad underlagsinformation saknas om 
isälvsmaterialets hydrogeologiska egenskaper. I de fall mera detaljerad information 
finns tillgänglig, exempelvis från konsultutredningar, bör dessa värden justeras med 
hänsyn till de lokala förhållandena så att osäkerheten, dvs intervallet, minskar. Om stor 
osäkerhet råder vilken typmiljö som gäller, kan flera miljöer kombineras varvid 
osäkerheten, dvs intervallet i parametervärdena, ökas till att omfatta angivna värden för 
samtliga av de möjliga miljöerna. 
 
Parametervärden 
Nedan beskrivs specifikt de huvudsakliga typerna av isälvsmaterial med avseende på 
bildningssätt. Dessutom redovisas förväntat värde, spridning samt statistiska 
fördelningar för flödesparametrarna i olika typer av isälvsmaterial.  
 
a) Delta 
Isälvsdeltan är subakvatiska bildningar, dvs avsatta i vatten. Generellt består 
lagerföljden av ett relativt finkornigt lager i botten, överlagrat av ett mäktigt lager grövre 
material med så kallad korsskiktning, eller deltaskiktning. Detta överlagras i sin tur 
vanligen av ett grovkornigt, oskiktat eller horisontellt skiktat, lager. Inom respektive 
lager kan materialets sammansättning variera kraftigt. Isälvsdeltan kan ofta innehålla 
partier med finsediment. Isälvsdeltan har ofta byggts upp till vattenytans nivå. De 
påträffas ofta i anslutning till HK. De kan ha en mycket plan överyta som emellertid ofta 
är genomskuren av strömfåror, där isens smältvatten strömmat. 
 
Deltan kan utgöra betydande grundvattenmagasin. Om öppna förhållanden råder förmår 
vanligen hela nettonederbörden att infiltrera och bilda grundvatten. Materialets höga 
genomsläpplighet medför att stora grundvattenuttag är möjliga om det finns en mäktig 
grundvattenzon.  
 
De delar av deltabildningen som består av grovkornigt isälvsmaterial är genom en hög 
vattengenomsläpplighet och en liten specifik yta mycket känslig för förorening. Det är 
vanligt att denna typ av bildning utsatts för grustäktverksamhet. Där grustäkt bedrivits är 
uttagen ofta gjorda till strax ovanför grundvattenytan. Härvid har skapats särskilt käns-
liga miljöer eftersom möjligheterna att förhindra att föroreningar når grundvattnet ytter-
ligare minskar när såväl den omättade zonen som jordmånen tas bort. 
 
Typmiljö 3a. Isälvsdeltan 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-4 10-6 - 10-2  lognormal  
Kh [m/s]  10-3 10-5 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 0,25 0,15 - 0,35 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,0005 - 0,02 uniform eller triangulär 
Dv [m] 15 1-30  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.015 0.006-0.03 uniform eller triangulär 
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I Figur 4 visas en schematisk bild av typmiljöer i isälvsdeltan. 
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Figur 4. Hydrogeologisk typmiljö i isälvsdelta. 
 
 
b) Subakvatisk rullstensås 
Den vanligaste typen av isälvsavlagringar är åsar. Subakvatiska åsar är avsatta i vatten i 
anslutning till istunnelns mynning och förekommer därmed företrädesvis under HK. 
 
Åsstråken kan ibland i huvudsak följa större dalstråk, men också helt avvika från 
terrängens naturliga dräneringsstråk. Kontinuiteten i materialet är ofta god i längsled, 
men tvärgående dolda bergtrösklar kan dela upp avlagringen i flera mindre g
tenmagasin. Ryggarna är utsträckta i smältvattenströmmarnas dränering
Subakvatiska åsar är ofta uppbyggda med centra av grovt material, grus, sten och block
Mot åsens kanter blir kornstorlekssammansättningen vanligen finare. Ofta förekomm
en skiktning med grövre och finare skikt. Eftersom de är avsatta under HK kan de 
överlagras av finkorniga glaciala och postglaciala sediment, vilket ger helt eller delvis 
slutna förhållanden. 
 
I för vågor utsatta lägen har åsmaterialet under HK kunnat omlagras, eller svallas, i 
samband med landhöjningen, varvid svallsediment avsatts. Typmiljö i svallsediment  
beskrivs separat. Genom svallprocesserna kan åsens primära form ibland blivit mycket 
utflackad. 
 
Typmiljö 3b. Subakvatisk rullstensås 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-4 10-6 - 10-2  lognormal  
Kh [m/s]  10-3 10-5 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 0,25 0,15 - 0,35 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,0005 - 0,02 uniform eller triangulär 
Dv [m] 10 1-30  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.015 0.006-0.03 uniform eller triangulär 
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I Figur 5 visas en schematisk bild av typmiljö i subakvatisk rullstensås. 
 

 

 

Figur 5. Hydrogeologisk typmiljö i subakvatisk rullstensås.  
 
 
c) Supraakvatisk rullstensås 
Denna typ av åsar är avsatta på land, över HK, och har inte utsatts för senare om-
lagrande processer och har en tydligare ryggform än de subakvatiska. De har heller inte 
någon successivt avtagande kornstorlek uppåt eller åt sidorna såsom i de subakvatiska 
åsarna. Isälvsmaterialet är ofta grovkornigt, ibland dåligt ursköljt, med horisontell 
skiktning. Den mindre goda sorteringen i kombination med att denna åstyp ofta är högt 
belägen och därför hyser en liten grundvattenzon, medför vanligen att grundvatten-
magasinen är begränsade. 
 
 
Typmiljö 3c. Supraakvatisk rullstensås 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-5 10-7 - 10-3  lognormal  
Kh [m/s]  10-4 10-6 - 10-2 lognormal  
ne [dim.lös] 0,20 0,10 - 0,30 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,0005 - 0,03 uniform eller triangulär 
Dv [m] 10 1-20  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.025 0.012-0.06 uniform eller triangulär 

 
 
I Figur 6 visas en schematisk bild av typmiljö i supraakvatisk rullstensås. 
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Figur 6. Hydrogeologisk typmiljö i supraakvatisk rullstensås.  

 

 
 
d) Älvdalsavlagringar 
I de norrländska älvdalarna har utbildats en lagerföljd som beror på sedimentations-
förhållandena under isavsmältningen och älvarnas eroderande arbete i samband med 
landhöjningen. Vid isavsmältningen avsattes i dalstråken isälvsmaterial i form av 
finsand och ibland grövre sand och grus direkt på berggrunden eller på morän. När isen 
retirerat kunde sedimentation av glaciala och senare postglaciala finsediment ske i de 
vikar till Östersjön som dalgångarna då utgjorde. Älvmynningen kom sedan att förflyttas 
mot allt lägre nivåer genom landhöjningen.  
 
Vid älvmynningen sedimenterade av älven eroderat material. I de fall då tillgången på 
grövre material, exempelvis sand, var stor, så att älven transporterade stora mängder 
material, kunde ett verkligt delta byggas upp. Genom landhöjningen torrlades delta-
planen successivt och bildade plana ytor av huvudsakligen sand utmed älvloppen. I 
sedimentplanen förekommer ofta torra strömbanor och terrasser. Allt eftersom älvens 
mynning förflyttades mot lägre nivåer skar sig älven genom och eroderade sina egna 
avsättningar. Materialet transporterades härvid till den nya positionen för mynningen där 
ett nytt delta byggdes upp. 
 
Den typiska lagerföljden i en älvdal under HK är således, om materialtillgången varit 
god från markytan och nedåt, följande: 
 

�� Mäktiga sandlager (älvmynningssediment) 
�� Finkorniga fjordsediment i form av lera och silt 
�� Primärt isälvsmaterial i form av sand och grus 

 
Älvdalarna kan hysa betydande grundvattentillgångar, dels på grund av sitt fördelaktiga 
topografiska läge i dalgångar, dels på grund av en hög vattengenomsläpplighet hos delar 
av lagerföljden.  
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Typmiljö 3d. Älvmynningssediment 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-5 10-7 - 10-3  lognormal  
Kh [m/s]  10-4 10-6 - 10-2 lognormal  
ne [dim.lös] 0,15 0,10 - 0,20 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,0005 - 0,03 uniform eller triangulär 
Dv [m] 5 1-15  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.025 0.012-0.06 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 3d. Primärt isälvsmaterial 
Parameter Mest sannolika  

värde 
Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 10-4 10-6 - 10-2  lognormal  
Kh [m/s]  10-3 10-5 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 0,25 0,15 - 0,35 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,0005 - 0,02 uniform eller triangulär 
Dv [m] 10 1-30  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.015 0.006-0.03 uniform eller triangulär 

 
 
I Figur 7 visas en schematisk bild av typmiljö i älvdalsavlagringar. 
 

 

 

Figur 7. Hydrogeologisk typmiljö i älvdalsavlagringar.  
 
 
Typmiljö för grundvattenmagasin i svallsediment 
 
Beskrivning 
Svallsediment bildas genom vågerosion, eller svallning, av tidigare bildade morän- och 
isälvsavlagringar. Vågerosionen medför dels att det primärt avsatta materialet kan 
omlagras och sorteras på plats, dels att det kan föras ut och avlagras på lägre nivåer 
nedanför den ursprungliga bildningen. Det grövre materialet stannar kvar nära den 
primära avlagringen, medan de mera finkorniga delarna kan föras längre ut från 
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stranden. Svallsediment förekommer i fraktionerna finsand-sten. Exempel på svall-
avlagringar är strandvallar, klapperstensfält och s.k. svallkappor. Svallsediment kan 
komma att överlagra sediment avsatta efter den primära bildningen, exempelvis lera. 
 
Svallsedimenten i regionen är vanligen mindre än två meter mäktiga, men i vissa fall 
påträffas svallavlagringar med mäktighet större än 10 meter. I dessa fall har de topo-
grafiska förhållandena och materialtillgången medgivit att sand och finare grus kunnat 
avsättas i en från stranden utbyggd revel. Dessa bildningar har ofta en tydlig delta-
uppbyggnad, med ett horisontellt övre skikt och därunder korsskiktat material. Dessa 
avlagringar är av sådan storlek och har en sådan materialsammansättning att de kan hysa 
större grundvattenmängder.  
 
Svallavlagringar kan bestå av material med hög vattengenomsläpplighet och effektiv 
porositet. Genom den vanligen ringa mäktigheten är de främst av intresse som akviferer 
för enskilda brunnar, men som ovan nämnts kan de också bilda större magasin när 
mäktigheterna ökar. 
 
Val av typmiljö 
Vid valet av typmiljö för grundvattenmagasin i isälvsmaterial är den tillgängliga 
geologiska informationen om jordarter och tolkning av avlagringens bildningssätt 
styrande. På jordartskartor anges kornstorleksfördelningen. Typmiljöerna för 
svallmaterial beskrivs därför i denna handbok med avseende på bildningssätt. I händelse 
av bristfällig information kan det i det enskilda fallet vara svårt att avgöra vilken 
bildningstyp som förekommer.  
 
Om ingen detaljerad information om platsens hydrogeologiska egenskaper finns 
tillgänglig kan nedan redovisade parametervärden användas som utgångsläge för 
sannolikhetsberäkningarna. Mest sannolika värden anges med stor osäkerhet, dvs stort 
intervall, och kan användas i de fall detaljerad underlagsinformation saknas om 
svallmaterialets hydrogeologiska egenskaper. I de fall mera detaljerad information finns 
tillgänglig bör dessa värden justeras med hänsyn till de lokala förhållandena så att 
osäkerheten, dvs intervallet, minskar. Om stor osäkerhet råder vilken typmiljö som 
gäller, kan flera miljöer kombineras varvid osäkerheten, dvs intervallet i p
dena, ökas till att omfatta angivna värden för samtliga av de möjliga miljöerna. 
 

arametervär-

arametervärden 
rväntat värde, spridning samt statistiska fördelningar för flödespara-

P
Nedan redovisas fö
metrarna i olika typer av svallmaterial.  
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Typmiljö 4a. Svallavlagringar bestående av grus. 
Fördelningstyp Parameter Mest sannolika  Intervall 

värde 
Kv [m/s] 10-3 - 10-1  lognormal  10-2 
Kh [m/s]  10-2 10-3 - 10-1 lognormal  
ne [dim.lös] 00,30 ,25 - 0,35 normal 
i [dim.lös] 0,001 0,0005 - 0,01  eller triangulär uniform
Dv [m] 1 0,1-10  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.008 0.006-0.012 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 4b. Svallavlagringar bestående av grovsand. 

elningstyp Parameter Mest sannolika  Intervall Förd
värde 

Kv [m/s] 10-4 - 10-2  lognormal  10-3 
Kh [m/s]  10-3 10-4 - 10-2 lognormal  
ne [dim.lös] 00,25 ,20 - 0,30 normal 
i [dim.lös] 0,002 0,0005 - 0,01  eller triangulär uniform
Dv [m] 1 0,1-10  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.015 0.012-0.02 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 4c. Svallavlagringar bestående av mellansand. 

ningstyp Parameter Mest sannolika  Intervall Fördel
värde 

Kv [m/s] 10-5 - 10-3  lognormal  10-4 
Kh [m/s]  10-4 10-5 - 10-3 lognormal  
ne [dim.lös] 00,20 ,15 - 0,25 normal 
i [dim.lös] 0,005 0,0005 - 0,01  eller triangulär uniform
Dv [m] 1 0,1-10  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.015 0.012-0.02 uniform eller triangulär 

 
 
Typmiljö 4d. Svallavlagringar bestående av finsand. 

elningstyp Parameter Mest sannolika  Intervall Förd
värde 

Kv [m/s] 10-6 - 10-3 lognormal  10-5 
Kh [m/s]  10-5 10-6 - 10-3 lognormal  
ne [dim.lös] 00,15 ,10 - 0,20 normal 
i [dim.lös] 0,01 0,001 - 0,02  eller triangulär uniform
Dv [m] 1 0,1-10  uniform eller triangulär 
Rc (m3/m3) 0.025 0.002-0.03 uniform eller triangulär 

 
 
I Figur 8 visas en schematisk bild av typmiljö i svallavlagring. 
 
 



 
 
 

Bilaga 2:17

Figur 8. Hydrogeologisk typmiljö i svallavlagring. 

 

 
 
Slutna och läckande grundvattenmagasin 
Samtliga ovan beskrivna hydrogeologiska typmiljöer, utom vanligen svallsedimenten, 
kan överlagras av mer eller mindre täta lager av finsediment och då orsaka slutna och 
läckande grundvattenmagasin. I ett slutet grundvattenmagasin ligger grundvattnets 
trycknivå över akviferens övre begränsning. Detta orsakar speciella förhållanden vid 
grundvattenuttag. Vanligen är de finsediment som överlagrar grundvattenmagasinet inte 
helt täta utan förmår att avge en del vatten. Härvid kan utbildas s.k. läckande 
grundvattenmagasin. 
 
Med hänsyn till föroreningsrisk är ett tätande lager över grundvattenmagasinet natur-
ligtvis fördelaktigt, eftersom det avsevärt minskar möjligheterna för infiltration av för-
oreningar till grundvattnet. Ibland är grundvattenmagasinen delvis slutna/läckande, 
vilket innebär att de hydrauliska förhållandena och möjligheterna för infiltration av 
föroreningar varierar inom magasinet. I vilken grad ett magasin är slutet/läckande beror 
av finsedimentens utbredning, mäktighet och genomsläpplighet. I de fall slut-
na/läckande förhållanden råder, antas att ett gott naturligt skydd finns mot ett 
momentant utsläpp av petroleum så att sanering kan utföras utan skada på den aktuella 
vattentäkten.  
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Schablonvärden för sannolikheter 
I denna Bilaga redovisas sannolikheter beräknade från de schablonvärden som angivits för de 
hydrogeologiska typmiljöerna i Bilaga 2. 
 
Nedan redovisas schablonvärden för sannolikheter för Pm, Pv, och Ph. 
 
 
P m  (farligt gods) för olika värden på s

Typmiljö: s=0,1 s=0,2 s=0,3 s=0,4 s=0,5 s=0,6 s=0,7 s=0,8 s=0,9 s=1,0
1a 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1b 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1c 0.50 0.79 0.88 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
2a 0.07 0.21 0.34 0.48 0.53 0.64 0.71 0.77 0.80 0.86
2b 0.06 0.20 0.30 0.41 0.54 0.58 0.63 0.71 0.78 0.78
2c 0.08 0.25 0.40 0.52 0.63 0.72 0.77 0.81 0.83 0.90
2d 0.02 0.12 0.21 0.29 0.42 0.45 0.51 0.59 0.65 0.70
2e 0.03 0.12 0.25 0.38 0.47 0.56 0.62 0.63 0.71 0.78
2f 0.04 0.11 0.18 0.28 0.37 0.44 0.47 0.56 0.61 0.62
3a 0.01 0.03 0.07 0.11 0.19 0.20 0.28 0.35 0.36 0.41
3b 0.01 0.06 0.11 0.15 0.23 0.27 0.37 0.40 0.45 0.51
3c 0.00 0.02 0.04 0.09 0.12 0.15 0.21 0.26 0.30 0.33

3d (älvmynning) 0.01 0.05 0.11 0.18 0.25 0.27 0.36 0.41 0.46 0.50
3d (primärt isälvsmtrl.) 0.01 0.05 0.10 0.16 0.23 0.28 0.36 0.39 0.43 0.51

4a 0.40 0.68 0.83 0.91 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
4b 0.21 0.46 0.60 0.70 0.80 0.83 0.90 0.92 0.95 0.97
4c 0.21 0.41 0.59 0.72 0.77 0.85 0.89 0.93 0.97 0.98
4d 0.10 0.27 0.40 0.50 0.61 0.69 0.75 0.78 0.83 0.88

(Au varierar med uniform fördelning mellan 10 m2 och 100 m2)

 
 
 
 
 
P m  (drivmedelstank) för olika värden på s

Typmiljö: s=0,1 s=0,2 s=0,3 s=0,4 s=0,5 s=0,6 s=0,7 s=0,8 s=0,9 s=1,0
1a 0.09 0.20 0.32 0.36 0.48 0.54 0.60 0.64 0.69 0.71
1b 0.04 0.14 0.20 0.30 0.35 0.42 0.47 0.52 0.57 0.60
1c 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.06 0.07 0.11 0.11 0.14
2a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3d (älvmynning) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3d (primärt isälvsmtrl.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4a 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06
4b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
4c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
4d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

(Au varierar med uniform fördelning mellan 5 m2 och 50 m2)
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P v för olika kravgränser för tid i omättad zon

Typmiljö: 1 tim 2 tim 3 tim 4 tim 5 tim 8 tim 10 tim  12 tim 15 im 24 tim
1a 0.15 0.23 0.28 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48
1b 0.23 0.30 0.35 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.51
1c 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
2a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
2b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3a 0.08 0.17 0.24 0.29 0.35 0.38 0.43 0.46 0.49 0.51
3b 0.09 0.19 0.26 0.33 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 0.54
3c 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15

3d (älvmynning) 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.26
3d (primärt isälvsmtrl.) 0.09 0.18 0.25 0.31 0.36 0.40 0.45 0.48 0.51 0.54

4a 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4b 0.94 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4c 0.32 0.57 0.71 0.80 0.86 0.90 0.92 0.94 0.95 0.96
4d 0.02 0.06 0.10 0.16 0.21 0.26 0.30 0.34 0.39 0.42  

 
 
 
 
 
P h  för olika avstånd mellan väg och vattentäkt

Typmiljö: 10 m 25 m  50 m 75 m 100 m 150 m 200 m 500 m 1000 m 2000 m
1a 0.70 0.56 0.46 0.38 0.34 0.27 0.25 0.15 0.09 0.06
1b 0.72 0.62 0.54 0.49 0.44 0.40 0.35 0.27 0.19 0.14
1c 0.23 0.14 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00
2a 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2d 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3a 0.92 0.82 0.71 0.62 0.54 0.45 0.40 0.21 0.10 0.04
3b 0.93 0.82 0.69 0.61 0.54 0.44 0.38 0.20 0.10 0.05
3c 0.72 0.50 0.35 0.27 0.21 0.15 0.11 0.03 0.02 0.00

3d (älvmynning) 0.77 0.57 0.42 0.32 0.27 0.20 0.14 0.06 0.02 0.01
3d (primärt isälvsmtrl.) 0.92 0.82 0.68 0.61 0.54 0.44 0.38 0.20 0.10 0.04

4a 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95 0.90 0.83 0.54 0.29 0.09
4b 0.98 0.87 0.66 0.49 0.38 0.24 0.15 0.02 0.00 0.00
4c 0.53 0.18 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4d 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 



  Bilaga 4: 1 

Ekonomisk värdering av konsekvenser 

Saneringsmetoder 

Mark och grundvatten 
För sanering av oljeförorenad mark och grundvatten finns en mängd olika möjliga metoder. 
Saneringsmetoderna för oljeförorenad mark och grundvatten kan översiktligt delas in i tre 
olika typer (Naturvårdsverket, 1995):  
 
�� Koncentrationsmetoder. Dessa syftar till att samla in och koncentrera från en stor volym till 

en liten volym eller från ett medium till ett annat, exempelvis från vatten till luft eller från 
jord till vatten, för senare omhändertagande. Exempel på en koncentrationsmetod är att 
pumpa upp ett förorenat grundvatten och rena det i kolfilter. En annan vanlig metod är att 
schakta bort förorenad jord varvid denna tvättas och sedan återföra jorden till den aktuella 
platsen. 

�  
�� Immobiliseringsmetoder: Dessa innebär att föroreningen hindras från att spridas till sin 

omgivning. Exempel på immobilisering är att styra grundvattennivåerna med pumpbrunnar 
så att föroreningen inte lämnar området. 

�  
�� Destruktionsmetoder: Dessa syftar till att bryta ner föroreningen för att producera ofarliga 

restprodukter såsom koldioxid, vatten och salter. Exempel på destruktionsmetoder är 
förbränning samt biologisk och kemisk nedbrytning. 

 
För mera detaljerad information om olika metoder för sanering av förorenad mark och 
grundvatten hänvisas till Naturvårdsverket (1995). 
 

Ytvatten 
Petroleumutsläpp som nått ytvatten kan avgränsas med oljelänsar i de fall petroleumprodukten 
har en lägre densitet än vatten och om utsläppet finns i en lugnvattenmiljö. Oljan sugs sedan 
upp genom pumpning. Uppsugningsmedel kan också användas för att absorbera oljan och 
sedan omhändertas som miljöfarligt avfall. Är vattnet strömt kan sanering av ytvattnet vara 
svår eller omöjlig att genomföra. Den enda möjligheten till sanering är då att i stillastående 
vatten nedströms försöka sanera olja från ytan genom uppsugning. Om oljeprodukten har 
högre densitet än vatten sjunker oljan, vilket också kan medföra problem för saneringen. 
 
I allmänhet kan en viss omblandning av petroleumprodukten ske i ytvatten. Vindar och strömt 
vatten gör att sammanblandning går snabbare, och olja fastnar också på partiklar, vilket leder 
till en omblandning. Oljan finns därför inte enbart i det översta ytvattnet utan kan sprida sig 
ned på djupare vatten. Skulle sanering visa sig vara omöjlig kommer oljan att brytas ned av 
sig själv, men denna process kan ta mycket lång tid, och beror på mängden läckage, 
petroleumproduktens egenskaper och de förhållanden som råder i det aktuella vattendraget. 
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Underlag för poängsättning för sanering i omättad zon och mättad zon 
Följande avsnitt kan användas som ett underlag för poängsättning vid beräkning av 
saneringskostnader i omättad och mättad zon. Poängsystemet är uppbyggt så att det skall visa 
ungefär i vilken storleksordning kostnaderna för sanering hamnar. Intervallen är satta efter 
analys och bearbetning av konkreta fall av sanering, men i ett specifikt fall kan givetvis 
avvikelser ske. Användaren bör därför studera de påverkande faktorerna för varje enskild plats 
och bedöma i vilken grad de är relevanta för beräkningen. 
 

Geologiskt material 
Olika förhållanden vad gäller marktyper gör att kostnaden för saneringen varierar och att 
tidsförloppet går olika snabbt. En indelning i fem olika typer av geologiskt material har gjorts 
av Golder Associates (1995); grus och sand, morän, lera, berg samt asfalterat område: 
 
Grus och sand (Poäng: 3) 
�� Innehållet av finkornigt material är lågt. 
�� Grundvattennivån är belägen på relativt stort djup. 
�� Föroreningen transporteras snabbt genom den omättade zonen ner till grundvattnet. 
�� Saneringskostnaden kan förväntas bli hög i både omättad zon och mättad zon. 
 
Morän (Poäng 2) 
�� Det finkorniga innehållet är betydande. 
�� Grundvattennivån är relativt marknära. 
�� Föroreningen transporteras relativt långsamt genom den omättade zonen. 
�� Saneringskostnaden kan förväntas bli måttligt hög i både omättad zon och mättad zon. 
 
Lera (Poäng: 1) 
�� Jordarten fungerar som ett tätande skikt. 
�� Troligtvis förekommer inga föroreningar i grundvattnet i underliggande 

grundvattenmagasin. 
�� Saneringskostnaden kan förväntas bli förhållandevis låg. 
 
Berg (Poäng: 1-3) 
�� Föroreningen kan infiltrera ner i bergsprickor. 
�� I händelse av infiltration når föroreningen med stor sannolikhet grundvattnet på grund av 

mycket snabbt tidsförlopp. 
�� Sanering är i allmänhet svårt i berg eftersom det ofta inte finns möjlighet att schakta. 

Sanering måste därför normalt göras genom pumpning och omhändertagande av förorenat 
vatten. De begränsade möjligheterna för sanering kan medföra lägre kostnader än normalt, 
men också förhöjda kostnader beroende på att saneringen är komplicerad och svår att 
genomföra. Enligt bedömningar från Golder Associates (1995) har berget i allmänhet låga 
saneringskostnader, dvs poäng 1. 

 
Asfalterat område (Poäng: 1) 
�� inom stadsbebyggelse 
�� föroreningen rinner ner i dagvattensystemet 
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I varje specifikt fall bör dock den aktuella situationen och avvikelser från ovan nämnda 
marktyper studeras noggrant. 
 

Typ av petroleumprodukt 
En lättflytande vätska som bensin eller flygbränsle tränger lättare ner genom den omättade 
zonen, medan en trögflytande olja dröjer kvar i det översta jordlagret och därmed underlättar 
sanering.  
Poängsättning: 
Bensin: 3 poäng 
Flygbränsle: 3 poäng 
Diesel: 2 poäng 
Eldningsoljor: 1-2 poäng (beroende av viskositet) 
 

Mängd läckage  
Maximalt kan 54 m3 petroleum läcka ut vid en olycka med farligtgodstransport, vilket är den 
maximala volymen för ett fordon med släp. Medelvärde för utsläpp ur tankar, baserat på 
tillgänglig statistik från Räddningsverket är ca 10 m3. Medelvärde för utsläpp ur 
drivmedelstankar är 250 liter, också baserat på tillgänglig statistik från Räddningsverket. 
Poängsättning: 
250 liter - 1 m3: 1 poäng  
1-20 m3: 2 poäng  
20-54 m3: 3 poäng 
 

Markens struktur och behandling  
Om marken dränerats eller om vattenledningar går genom området kan saneringen bli 
försvårad.  
Poängsättning: 
Dränering eller vattenledning som kan medföra snabb transport av föroreningen mot känsliga 
recipienter: 3 poäng 
Inga åtgärder: 2 poäng 
Dränering som kan samla upp föroreningen på ett kontrollerat sätt, exempelvis dike: 1 poäng 
 
Vad gäller diken bör observeras att ett dike kan underlätta saneringen genom att läckaget 
samlas upp, men kan också försvåra genom att vätskan kan spridas fortare. Varje fall bör 
därför studeras och bedömas individuellt. 
 

Framkomlighet 
Framkomligheten vid sanering påverkar både tidsförloppet och möjligheterna att kunna 
genomföra effektiv sanering. 
Poängsättning: 
Svårtillgänglig mark med branta bergssidor, stor frekvens av stora block och/eller tät skog:  
3 poäng 
Normalt framkomlig mark: 2 poäng 
Lättillgänglig mark med gles eller ingen skog och flack topografi: 1 poäng. 
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Underlag för poängsättning för sanering i ytvatten 
Följande avsnitt kan användas som ett underlag för poängsättning vid beräkning av 
saneringskostnader i ytvatten. Poängsystemet är uppbyggt så att det skall visa ungefär i vilken 
storleksordning kostnaderna för sanering hamnar. Intervallen är satta efter analys och 
bearbetning av konkreta fall av sanering, men i ett specifikt fall kan givetvis avvikelser ske. 
Användaren bör därför studera de påverkande faktorerna för varje enskild plats och bedöma i 
vilken grad de är relevanta för beräkningen. 
 

Typ av petroleumprodukt 
De flesta petroleumprodukter har en lägre densitet än vatten och flyter till största delen uppe 
på vattenytan. Undantaget är vissa tyngre eldningsoljor, vilka kan sjunka och vara mycket 
besvärliga att sanera. Lätta produkter som bensin och flygbränsle sprids snabbt och är svårare 
att samla upp. 
Poängsättning: 
Bensin: 3 poäng 
Flygbränsle: 3 poäng 
Diesel: 2 poäng 
Eldningsoljor: 1-3 poäng  
 

Mängd läckage  
Maximalt kan 54 m3 petroleum läcka ut vid en olycka med farligtgodstransport, vilket är den 
maximala volymen för ett fordon med släp. Medelvärde för utsläpp ur tankar, baserat på 
tillgänglig statistik vid Räddningsverket och Vägverket är ca 10 m3. Medelvärde för utsläpp ur 
drivmedelstankar är 250 liter, också baserat på tillgänglig statistik från Räddningsverket och 
Vägverket. 
Poängsättning: 
250 liter - 1 m3: 1 poäng  
1-20 m3: 2 poäng  
20-54 m3: 3 poäng 
 

Framkomlighet 
Framkomligheten till själva ytvattendraget påverkar både tidsförloppet och möjligheterna att 
kunna genomföra effektiv sanering. 
Poängsättning: 
Svårtillgänglig mark med branta bergssidor, stor frekvens av stora block och/eller tät skog:  
3 poäng 
Normalt framkomlig mark: 2 poäng 
Lättillgänglig mark med gles eller ingen skog och flack topografi: 1 poäng. 
 
 
Möjligheterna att överhuvudtaget kunna genomföra en sanering i ytvattendrag måste bedömas 
från fall till fall. Om utsläpp sker i ett starkt strömmande vattendrag eller där det saknas 
möjlighet att lägga ut länsar är sanering inte möjlig. I dessa fall kan inga kravtider vad gäller 
uppehållstiderna ställas, varvid sannolikheterna för att kravtiderna inte kan uppfyllas måste 
sättas till 1. 
 



  Bilaga 4: 5 

Värdering av naturmiljön  
Ren luft att andas, rent vatten att dricka och värdefull natur att vistas i - allt detta har ett 
ekonomiskt värde. Ekonomiska värden på naturtillgångar kan exempelvis knytas till den 
biologiska mångfalden, utnyttjande av naturresursen för produktion samt till rekreations- och 
fritidsmöjligheter. Forskning och metodutveckling bedrivs för att räkna fram dessa värden 
eftersom behovet och intresset för värderingar av naturtillgångar i samhällsekonomiska 
analyser ökar.  
 
En naturresurs, såsom en vattentäkt, kan anses ha tre typer av värden (NRC, 1997; 
Naturvårdsverket, 1997):  

�� Användarvärde, d.v.s. det värde som kommer från direkt användning av den specifika 
vattentäkten. Användarvärdet beror exempelvis av vilken ekonomisk betydelse 
vattentäkten har för produktion av varor och vad det skulle kosta att ordna alternativ 
vattenförsörjning. 

�� Optionsvärde, d.v.s. värdet av att i framtiden kunna utnyttja en viss resurs. 
Optionsvärdet kan således beskrivas som ett framtida användarvärde och kan beräknas 
utifrån prognoser om framtida användning av resursen. 

�� Existensvärde, d.v.s. värdet av att veta att en viss resurs existerar. Människor kan 
exempelvis uppskatta att det finns rent grundvatten i en grusås utan att själva ha någon 
användning för detta vatten. 

 
Vid beräkningar av naturvärden används flera olika metoder. Ingen av dessa metoder ger ett 
absolut ”sant” värde, de är alla metoder som baseras på uppskattningar och man får fram 
ungefärliga värden. Metoder som brukar användas vid beräkning av värdet på naturmiljön är 
(Naturvårdsverket, 1997): 
 
1. Fastighetsvärdemetoden 
2. Resekostnadsmetoden 
3. Betalningsviljemetoden 
 
Fastighetsvärdemetoden bygger på ett förhållande mellan miljön och en redan prissatt vara, 
exempelvis fiskerättigheter. Rent vatten och en viss artsammansättning i fiskbeståndet kan 
återspeglas i priserna på fiskekort. I resekostnadsmetoden fungerar den kostnad som besökare 
lägger på resor till och från området, exempelvis ett attraktivt sportfiskeområde, som ett 
ekonomiskt mått på miljön.  
 
Den tredje och mest använda metoden, betalningsvilja, innebär att man intervjuar ett antal 
människor om deras betalningsvilja för ett visst miljöprojekt eller för att bevara en viss miljö. 
Ett exempel på en betalningsviljestudie kan vara att fråga människor som får sitt dricksvatten 
från en viss vattentäkt vad de är villiga att betala för att vattentäkten inte skall förorenas av 
petroleumprodukter. Fördelen med betalningsviljemetoden är att den kan mäta värden som 
inte är kopplade till någon form av aktivitet eller annan prissatt vara. Man kan då få ett 
ekonomiskt mått på värdet av att någonting bara existerar. Kritiken mot denna metod menar 
att den betalningsvilja som efterfrågas är hypotetisk. De tillfrågade skulle alltså kunna ge ett 
ohederligt eller felaktigt svar, och man kan då inte veta om metoden är tillförlitlig eller inte. 
Att säga sig vilja betala är en sak men om situationen inte var hypotetisk skulle resultaten 
kunna visa en annan betalningsvilja (Axelsson, 1997; Fredman, 1997).  
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I Tabell 1 ges exempel på betalningsvilja för några naturvärden som har relevans för den 
beskrivna metodiken.  
 

Tabell 1 Exempel på miljövärden från studier och intervjuer (Doyle, 1991; Fredman, 1997; 
Mattsson, 1994; Powell, 1991; Silvander, 1991) 
Typ av aktivitet Värde  
En dag i skogen 200:- per person och dag 
En dags jakt 400:- per person och dag 
Fjällnära skog 45:- per besök 
Bevara vitryggig hackspett 10:- per person och år 
Miljövård i allmänhet 820:- per person och år 
Minska utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön 2 100:- per person och år (under 20 års tid) 
Halvera skadliga ämnen i bensin 2:10 per liter bensin 
Minska risken för förhöjda nitrathalter i dricksvatten 25-700 kr per person och år 
Undvika TCE och diesel i grundvatten (New York, 
Massachusetts och Pennsylvania, U.S.A) 

340-650 kr per hushåll och år 

Återställa förorenat grundvatten, ospecificerad föroreningstyp 
(U.S.A.) 

900-1300 kr per hushåll och år 

  
Värdet av det närliggande skogsområdet (3 delkomponenter) 5 860:- per person och år  

 

Samhällsekonomiska analyser 
Miljöförstöring är en samhällsekonomisk kostnad. Privat- och företagsekonomiskt synsätt 
innebär att konsekvenser ofta uppskattas i termer av inkomster och utgifter. Samhälls-
ekonomiskt bör alla konsekvenser (välfärdsökningar och välfärdsminskningar) beaktas som 
samhällsekonomiska intäkter och kostnader oberoende av om de ger upphov till betalningar 
eller ej. 
 
I samhällsekonomi är individens egen uppfattning om välfärd av central betydelse. Det är 
alltid människors värderingar som styr hur de på något sätt förhåller sig till de skador på 
miljön som människor ger upphov till. När det gäller miljöskador gäller därför att den som 
drabbas själv bör värdera skadorna. Problem uppstår när de som drabbas är alltför utspridda 
eller när framtida generationer drabbas. Då kan istället myndigheter försöka uppskatta vad de 
som drabbas skulle värdera skadorna till.  
 
Det finns ännu få konkreta exempel där samhällsekonomiska beräkningar använts i 
beslutsfattande situationer. Ett fall då miljövärdering använts i samband med miljöskade-
ersättningar och domstolsprocesser är då oljeföretaget Exxon dömdes att betala stora summor 
i böter för oljeutsläppet utanför Alaskas kust orsakat av företagets tanker Exxon Valdez. En 
undersökning av betalningsvilja låg då till grund för domen och skadeståndet. 
 
Allt talar för att tillämpningar av samhällsekonomiska miljökostnadsanalyser kommer att öka 
i framtiden. I Sverige väntas samhällsekonomiska analyser öka i takt med att medvetenheten 
hos befolkningen ökar. Krav från befolkningen genom exempelvis folkomröstningar gör att 
analyser inför bl.a. investeringar i infrastruktur behöver kompletteras med 
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samhällsekonomiska analyser. Lagstiftningen i Europa kommer troligtvis att närma sig den 
amerikanska vilket också ställer högre krav på kompensation vid miljöskador. Den 
ekonomiska utvecklingen i Sydostasien skapar ett tryck på miljön vilket också skapar intresse 
för att lyfta fram kostnader förknippade med miljöskador (Fredman, 1997). 
 
Av betydelse för naturvärdet i vattenområden är bl a vattenkvaliteten, vattenområdets storlek 
och mångformighet, speciell karaktär och grad av naturlighet och orördhet. Områdets läge, 
t ex nära en tätort, påverkar också värdering av området. Naturvårdsverket (1998) presenterar 
en metodik för att beräkna det samhällsekonomiska värdet på en grusås. I metodiken tas 
hänsyn till åsens värde både som grundvattenresurs och grustillgång.  
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Skyddsåtgärder 
 
Kostnader för tätning av diken med bentonit, geomembran eller naturliga jordmassor med 
uppsamling i oljeavskiljare eller saneringsdammar via ledningssystem 
 
Åtgärder som syftar till att förhindra flöde mellan väg och vattentäkt kan bedömas 
schablonmässigt utifrån en åtgärdsmall som omfattar två huvudsakliga åtgärdsalternativ, 
beroende på om vägen går i skärning eller på bank. Mallen har utarbetats av Scandiaconsult 
och tillämpats i ett antal förstudier av skyddsåtgärder vid vattentäkter. Förutom 
skyddsåtgärderna enligt huvudalternativen kan specialåtgärder vara nödvändiga vid vissa 
vägsträckor. Detta kräver emellertid detaljprojektering. 
 
De föreslagna skyddsåtgärderna är i första hand utformade med avseende på uppsamling av 
föroreningar vid olycka. De medför emellertid i allmänhet även ett gott skydd för uppsamling 
av vägdagvatten.  
 
Nedan anges prisuppgifter som kan användas vid kostnadsuppskattningarna. Samtliga 
prisuppgifter är schablonmässiga uppskattningar eftersom exakt pris kräver en 
detaljprojektering. Kostnaderna för tätning med bentonitmatta jämfört med geomembran typ 
HDPE är ungefär likvärdiga. 
 
1. Vägen går i skärning 
Dikestätning görs med bentonitmatta alternativt tät duk, eller lågpermeabla massor. Avledning 
av vatten sker via dräneringsbrunnar i diket.  
 

a) Bentonitmatta, inkl. skyddslager 1 500:-/m 
 och schaktning, per vägsida 
b) Täta naturliga massor (0,5 m fyllning)     550:-/m 

 
För både bentonitmatta och täta massor krävs: 

Dränering av vägkroppen     200:-/m 
Dräneringsbrunnar (placeras på 75-100  3 000:-/styck 
meters avstånd från varandra)    
Ledning mellan dräneringsbrunnarna       650:-/m 

 
 
Kostnaden per km och vägsida blir då: 
 

1 a) Bentonitalternativet  2,38 M kr 
1 b) Täta massor alternativet  1,43 M kr 
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2. Vägen går på bank 
Åtgärden utförs med skyddsräcke och kantsten där vägen går på hög bank samt för låg bank 
dike tätat med bentonitmatta alternativt tät duk, eller jordmassor. Dräneringsbrunnar placeras 
innanför kantsten samt i dike för hög bank respektive låg bank. 
 
a) Alternativ räcke och betongkantsten, hög bank: 

Räcke      500:-/m 
Hög betongkantsten     130:-/m 
Dräneringsbrunnar (placeras på 75-100  3 000:-/styck 
meters avstånd från varandra)    
Ledning för dräneringsbrunnar     650:-/m 
 

b) Alternativ tätande massor i dike, låg bank: 
Dräneringsbrunnar (placeras på 75-100  3 000:-/styck 
meters avstånd från varandra)    
Ledning för dräneringsbrunnar     650:-/m 
Täta massor      550:-/m 

 
d) Alternativ bentonittätat dike, låg bank: 

Dräneringsbrunnar (placeras på 75-100  3 000:-/styck 
meters avstånd från varandra)    
Ledning för dräneringsbrunnar     650:-/m 
Bentonitmatta inkl. skyddslager  1 500:-/m  
och schaktning, per vägsida 
 

Kostnaden per km och vägsida blir då: 
 
2 a)  1,31 Mkr 
2 b) 1,23 Mkr 
2 d) 2,18 Mkr 

 
 
3.  Åtgärd med enbart vägräcken kombinerat med larmfunktion vid ytvattenförorening 
 
 Räcken        500:-/m 
 
Kostnaden per km och vägsida blir då: 
 
 0,5 Mkr 
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4. Åtgärd med saneringsbrunnar och eller styrbrunnar. 
Ett antal brunnar kan placeras för att i händelse av olycka styra undan grundvattenflödet med 
föroreningen från vattentäkten. En eller ett par brunnar kan etableras på plats i förväg och 
någon ytterligare hållas i beredskap.  
 
 Brunn     200 000:-/st 
 
 
5. Övriga åtgärder 
 
Lamelloljeavskiljare, större modell  400 000:-/styck 
inklusive anläggningskostnad 
 
Saneringsdamm, dvs damm tätad i botten 300 000:-/styck 
fylld med filtersand, magasinvolym cirka 
20 m3 ovanpå sanden. Inlopp i ytan, utlopp  
från dammens botten under sanden 
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Riskhantering i GIS-miljö 

Inledning 
Den metodik för riskhantering som beskrivs i denna handbok kan tillämpas i s.k. Geografiska 
InformationsSystem (GIS). Med GIS avses normalt en datorprogramvara för hantering och 
analys av digitala databaser med lägesbunden information. GIS-program arbetar således med 
kartinformation i olika former. Huvudparten av all data i världens databaser är lägesbestämda, 
varför användning av GIS ökat dramatiskt under de senaste 20 åren.  
 
Det finns två huvudtyper av data som hanteras i GIS: 
 
1.  Rasterdata, dvs kartbilden är indelad i ett rutnät där varje ruta, eller pixel, har ett visst 

värde. Exempel på typiska rasterdata är satellitbilder och höjddata. 
2.  Vektordata, dvs data beskrivs som punkter, linjer eller polygoner (ytor). Exempel på 

typiska vektordata är fastighetsregister och vägnät. 
 
Program för hantering av rasterdata är lämpliga för olika typer av terränganalys, exempelvis 
analys av avrinningsförhållanden från höjddata, samt s.k. overlay-analys, dvs två kartor med 
samma pixelupplösning jämförs pixel för pixel med varandra.  
 
Program för hantering av vektordata är lämpliga för kartframställning för att beskriva och 
analysera stora informationsmängder om kartlagda punkter, linjer och polygoner. Exempelvis 
kan en programvara för vektordata användas för att lagra, analysera samt redovisa i tabell- och 
kartform den omfattande informationen i Vägverkets vägdatabank. 
 
Ett GIS-program innehåller ett antal komponenter som möjliggör de analyser som är 
önskvärda. I Figur 1 redovisas en schematisk bild över de huvudsakliga komponenterna i ett  
GIS. 
 

Indata 

Frågor Geografisk 
databas

Redovisning i form av 
kartor och tabeller Bearbetning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk bild av GIS (efter Burrough, 1986). 
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GIS för riskhantering 
Den beskrivna metodiken kan leda till att en omfattande databas byggs upp, både vid enskilda 
vattentäkter, men särskilt i de fall då flera vattentäkter analyseras samtidigt. De indata som 
kan komma att ingå i databasen bör vara i vektorform och är följande: 
 
�� Identifierade vägsträckors egenskaper 

�� Längd för berörda vägsträckor  
�� Väginformation (ÅDT för tunga fordon, mängd farligt gods, hastighet etc) 

�  
�� Vattentäktens egenskaper 

�� Uttagsmängd 
�� Avstånd till väg 
�� Hydrogeologiska och hydrologiska egenskaper (typmiljöer, flödesparametrar, 

vindstatistik, etc) 
 
�� Konsekvenskostnader 

�� Sanering 
�� Alternativ vattenförsörjning 
�� Produktionsbortfall 
�� Naturmiljö 
�  

�� Åtgärdsalternativ 
�� Beskrivning av utförande 
�� Investeringskostnader 
�  

Användaren är sedan intresserad av att erhålla årsriskkostnader och värden för 
objektfunktionen för olika åtgärdsalternativ och vägsträckor, vilket föranleder att ett antal 
frågor formuleras till databasen. För att erhålla den önskade informationen måste indata 
bearbetas enligt metodiken beskriven i handboken. Samtliga beräkningar och bearbetningar 
kan göras med hjälp av kalkylprogram, exempelvis Microsoft Excel©. För Monte Carlo 
simuleringar kan tilläggsmoduler till kalkylprogrammen användas, exempelvis Crystall Ball© 
eller @Risk©. Beräkningarna kan antingen göras utanför GIS-programmet eller integreras i 
detta. 
 
Bearbetningarna resulterar dels i ny data i databasen, dels i att redovisning av resultat i form 
av kartor och tabeller kan göras. De nya data som tillförs databasen efter bearbetning är:  

�  
�� Sannolikhetsberäkningar: 

��Sannolikhet för vägtrafikolycka 
��Sannolikhet för utläckage 
��Sannolikhet för att sanering vid grundvattentäkter skall misslyckas 
��Sannolikhet för att sanering vid ytvattentäkter skall misslyckas 

�  
�  
�  
�� Årsriskkostnader  
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�� Värden på objektfunktion för varje åtgärdsalternativ 
 
 
Som ovan nämnts kan bearbetningen av indata göras antingen utanför eller inom GIS-
programvaran. Lämpligen länkas kalkylprogram till GIS-programvaran, eftersom det är svårt 
att genomföra erforderliga beräkningar i befintliga programvaror. De GIS-program för 
hantering av vektordata som har den största användningen i Sverige är ArcView© (bl.a. 
Vägverket, Räddningsverket och Banverket) och Mapinfo© (ett stort antal kommuner). Till 
båda dessa kan Microsoft Excel© länkas.  
 

För- och nackdelar 
Tillämpning av den beskrivna metodiken för riskhantering i GIS-miljö medför följande 
fördelar: 
 
�� Stora mängder data kan hanteras och presenteras på ett enkelt och pedagogiskt sätt. 
�  
�� Endast ett verktyg behöver användas för utvärderingen, från datafångst till val av åtgärd. 
�  
�� Resultaten kan enkelt relateras till annan viktig information, exempelvis vägdatabanken, 

fastighetsregister och kommunala planer. 
�  
�� Utvärderingarna kan genomföras snabbare och mera rationellt.  
�  
�� Utvärderingarna genomförs på ett likartat sätt för samtliga platser. Om flera olika verktyg 

används ökar risken för skillnader i utvärdering p.g.a. skillnader i hjälpmedel. 
 
Nackdelar med tillämpning av den beskrivna metodiken i GIS-miljö är: 
 
�� Utarbetandet av ett fungerande GIS-verktyg kräver egna resurser, liksom utbildning av 

användare. 
�  
�� Beräkningarna görs i högre utsträckning i en ”svart låda”, där användaren riskerar att inte 

få lika stor kontroll över genomförandet som om enklare verktyg används. 
�  
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