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Förord 
Denna handbok är avsedd som ett hjälpmedel för hanteringen av de risker som vägar, 

järnvägar och deras användande utgör för yt‐ och grundvatten. Handboken är en 

vidareutveckling av flera handböcker och rapporter som tidigare tagits fram inom Vägverket 

och Banverket och bygger också på det arbetssätt som tillämpas och som är under ständig 

utveckling. Handboken ersätter Vägverkets publikationer 1995:1, Yt‐ och grundvattenskydd 

och 1998:064, Förorening av vattentäkt vid trafikolycka – Hantering av risker med 

petroleumutsläpp. 

Syftet med handboken är att vägleda till att identifiera och beskriva vilka risker som kan 

förekomma, att kvantifiera dessa risker, att identifiera platser där förhöjd risk föreligger, att 

beskriva hur föreliggande risker kan reduceras, att beskriva åtgärder som kan användas i 

riskreducerande syfte samt att följa upp vidtagna åtgärders nytta och funktion.  

Arbetet med handboken har pågått under ett flertal år och det har funnits en långvarig 

kontinuitet i dialogen med olika berörda myndigheter och expertis (bland andra 

Vattenmyndigheter, Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, länsstyrelser och VA‐huvudmän).  

Synen på hur arbete med skydd av vatten ska bedrivas har förändrats avsevärt sedan 

föregångarna till denna publikation publicerades och det har ansetts angeläget att 

Trafikverket snarast kommer igång med ett arbetssätt anpassat till nu gällande lagar och 

samhällssyn. Därför väljer Trafikverket att publicera denna handbok i en ej färdig form med 

ofullständiga kapitel. Färdigställda kapitel har ansetts ha tillräcklig mognad och kvalitet för att 

kunna börja implementeras.  

I direkt anslutning till publiceringen kommer arbetet med att färdigställa kvarvarande kapitel 

och vidareutveckla handboken inledas. Läsare och användare av handboken inbjuds till att 

lämna synpunkter på innehållet till kontaktperson (Magnus.Billberger@trafikverket.se) eller 

uppdragsansvarig (Ulrika.Wennergren@trafikverket.se). 

Borlänge den 7 april 2014 

 

 

 

Ulrika Wennergren 
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1 Inledning och bakgrund 

Anläggande och drift av väg och järnväg innebär risker för miljön och 
inte minst olika vattenmiljöer. En yt- eller grundvattentillgång kan 
påverkas såväl kvantitativt som kvalitativt. Denna handbok avser att ge 
en övergripande bild över potentiella påverkansformer och belyser 
sedan mer i detalj riskerna vid anläggande och drift av vägar och 
järnvägar som är förknippad med olyckshändelser. Viss fördjupning 
görs även avseende halkbekämpning av vägar. Handboken ger 
rekommendationer om arbetssätt samt redovisar lösningsalternativ för 
att skydda vattentillgångar från skadlig påverkan av väg och järnväg 
samt hanteringen av risk för skadlig påverkan av väg och järnväg.  

1.1 Skydd av yt- och grundvatten – samhällets syn 
Yt- och grundvattentillgångar utgör viktiga naturresurser. Vatten är grundläggande för 
allt liv och globalt föreligger på många håll ansträngda situationer med begränsad 
tillgång och hårt tryck på tillgängliga vattenresurser. I Sverige har vi jämförelsevis 
riklig tillgång på vatten, men vi är fortfarande mycket sårbara för störningar i 
vattenförsörjningen. Många av de svenska grundvattenresurserna är lättillgängliga, 
men samtidigt mycket sårbara. Grundvatten och infiltrerat grundvatten svarar för 
nästan 50 % av den kommunala vattenförsörjningen (www.vattenmyndigheten.se) och 
nära 100 % vid enskild vattenförsörjning. Cirka hälften av alla kommuner utnyttjar 
uteslutande grundvatten för vattenförsörjning.  

Även ytvatten är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen där några enstaka 
större ytvatten används för dricksvattenförsörjning till en stor del av landets 
befolkning. Ytvatten utgör också viktiga ekologiska värden vilka på olika sätt har 
uttalade skyddsvärden. 

Genom miljökvalitetsmål, genom lagar och genom att tilldela olika myndigheter 
tydliga ansvar inom vattenförvaltningen har samhället visat att skyddet av 
vattenresurser har hög prioritet. Den vikt som samhället tilldelar skyddet av 
vattenresurser uttrycks i än högre grad av EU:s lagstiftning på området. Från att ha 
varit fokuserat främst på drickvattenförsörjning och industriell och kommersiell 
användning har skyddet av vatten sedan tillkomsten av EU:s art- och habitatdirektiv 
kring 1990 fått alltmer uppmärksamhet också utifrån ett ekologiskt perspektiv.  

Yt- och grundvatten ingår som integrerade delar av det hydrologiska kretsloppet och 
det sker också ett ständigt utbyte mellan yt- och grundvatten. Ytvattnet i svenska sjöar 
omsätts oftast på mindre än ett år medan omsättningstiden för grundvatten vanligen 
är betydligt längre.  

1.2 Skydd av yt- och grundvatten i anslutning till 
vägar och järnvägar 
I Sverige är vi relativt förskonade från svåra störningar på våra vattenresurser jämfört 
med andra delar av världen. Enstaka händelser som utgör ett allvarligt hot eller en 
faktisk störning på en dricksvattenförsörjning inträffar dock årligen och i vissa fall har 
dessa händelser orsakats av riskobjekt inom väg- eller järnvägstrafiken. Det inträffar 
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visserligen ett icke obetydligt antal olyckor årligen där det sker utsläpp med potential 
att skada en vattenresurs, men den låga frekvensen av inträffade incidenter eller 
skador som direkt påverkar något skyddsobjekt hänger ihop med att skyddsobjekten 
bara berörs av en liten andel av väg- och järnvägsnäten. Vidare föreligger ett antal 
påverkansformer av mera pågående karaktär som från exempelvis kemisk 
växtbekämpning, halkbekämpning och kontinuerliga slitage och utsläpp från trafik 
och anläggningar. 

En betydelsefull faktor i sammanhanget är alla de åtgärder som vidtagits inom de båda 
transportslagen för att på olika sätt höja den allmänna säkerheten och 
trafiksäkerheten. I många fall har trafiksäkerhetsåtgärder också indirekt medfört 
drastiska riskreduktioner som kommer vattenskyddet till godo. Givetvis har sådana 
åtgärder som utförts i direkt syfte att skydda vattenresurser också stor betydelse. 

Beaktat ovan sagda så kvarstår på sina håll sådana risksituationer som inte är 
förenliga med samhällets acceptansnivå. I mycket hög grad är dock sådana platser 
svåra att identifiera. Därtill ska beaktas att det i många fall finns en betydande upplevd 
risk som också behöver hanteras. Sammantaget kvarstår därför ett stort behov att 
identifiera, riskbedöma och i vissa fall riskreducera platser med potentiella risker. 

 
Figur 1.1 Generell modell för riskhantering. Risk bryts ner i komponenter som 
kan kvantifieras och vägas samman. 

1.3 Befintliga vägar och järnvägar 
För att skyddsåtgärder av yt- och grundvatten ska kunna sättas in på de platser där det 
är mest angeläget utmed befintliga vägar och järnvägar, behövs en riskutredning där 
förekommande vattentillgångars värde och sårbarhet utreds tillsammans med en 
uppskattning av sannolikheten för en händelse som leder till ett utsläpp av miljöfarligt 
ämne. Längs sträckor, där man bedömer att en oacceptabel risk eller belastning 
föreligger ska relevanta åtgärder vidtas.  

Att identifiera och riskanalysera samtliga platser och sträckor längs väg- och 
järnvägsnätet som potentiellt skulle kunna vara ett hot mot en vattenresurs får dock 
anses orealistiskt. Särskilt med hänsyn till att en riskanalys kan kräva flera år av 
successivt fördjupade analyser och studier. I denna publikation presenteras en modell 
för riskhantering (se figur 1.1) genom vilken man på ett rationellt sätt kan identifiera 
objekt som bör utredas, prioritera mellan dem i olika skeden samt hur man genom 
olika åtgärdsstrategier och åtgärdsalternativ kan reducera risker till en godtagbar nivå. 

1.4 Planering och projektering av vägar och järnvägar 
Vid planering och projektering av vägar och järnvägar ska yt- och grundvattnets behov 
av skydd beaktas. I de fall föroreningsrisk eller risk för förändrade 
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grundvattennivåförhållanden föreligger ska detta redovisas. Dessa frågeställningar ska 
beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vid MKB i förstudien ska 
konsekvenserna för yt- och grundvatten vid alternativa väg- eller järnvägsträckningar 
och utföranden av vägen beskrivas. Att MKB:n görs i ett tidigt skede är en 
förutsättning för att den ska fungera som det planeringsinstrument den är tänkt att 
vara. Även i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (11 kap miljöbalken, 
1998:808) ska en MKB ingå. Det är viktigt att såväl konsekvenser av förväntade 
vattennivåförändringar som kvalitetspåverkan på yt- och grundvatten redovisas för 
berörda vägföretag. Därtill bör det ingå en riskanalys med avseende på bedömning av 
risken för skada på vatten för att på så sätt bedöma miljönyttan med olika 
åtgärdsalternativ och alternativ med andra väg- eller järnvägsträckningar. I och med 
vattendirektivet finns det ytterligare ett motiv till att faktiskt utföra en riskanalys. Vid 
planering och projektering av vägar järnvägar är en kvantitativ riskanalys att föredra 
framför en kvalitativ eftersom man då kan väga kostnader mot varandra, vilket är 
viktigt särskilt med avseende på val av vägsträckning.  

1.5 Läsanvisning för denna publikation 
Denna publikation bygger i första hand på den tidigare Vägverkspublikationen Yt- och 
Grundvattenskydd 1995:1 och i viss omfattning även på Vägverkspublikationen 
Förorening av vattentäkt vid trafikolycka – Hantering av risker med 
petroleumutsläpp 1998:064, SGI:s Varia 513, Riskanalys av områden där 
järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser samt rapporterna 
Riskanalys av konfliktpunkter mellan järnvägar och skyddsvärda vattenresurser – 
Metodutveckling (Banverket, 2004), Konflikt mellan järnvägar och skyddsvärda 
vattenresurser: Metodik för riskidentifiering samt risk- och åtgärdsklassificering 
(Banverket 2004) och Åtgärder för skydd av vattentäkter (Banverket, 2002).  

I denna handbok förekommer ett antal ställningstaganden och 
beslutsrekommendationer som bygger på de resonemang och redogörelser som görs i 
de inledande kapitlen. Dessa ställningstaganden och rekommendationer kan skilja sig 
väsentligt från den tidigare praxis som gällt inom Vägverket respektive Banverket. 
Förändringarna är i första hand påkallade genom vattendirektivet implementering i 
den svenska lagstiftningen, men också som en följd av en attitydförändring allmänt 
inom vårt samhälle vad gäller vårdandet av vattenresurser.  

Kapitel 2 går igenom de omvärldskrav som väg- och järnvägshållare har att rätta sig 
efter, särskilt vad gäller lagstiftning och praxis på området. Kapitel 3 går igenom de 
risk- och påverkansfaktorer beträffande vägar och järnvägar som är kan innebära hot 
mot yt- eller grundvatten.  

Därefter följer kapitel 4 som i mera generella termer går igenom förutsättningarna för 
arbetet med vattenskydd medfokus på en riskhanteringsmodell och därefter en 
tillämpning av riskhanteringsmodellen på de olika påverkansfaktorerna (kapitel 5). 
Kapitlen 6-9 behandlar sedan mera tillämpat ett antal nödvändiga led i arbetet med 
åtgärdsstrategier och åtgärder för skydd av vatten.  

Läsaren kommer att finna att de olika påverkans- och riskfaktorerna följer en 
systematik genom dokumentet där de återkommer under analoga rubriker i de olika 
kapitlen. I kapitel 3 sker identifiering, i kapitel 5 appliceras riskanalysmodellen, 
kapitel 6 beskriver aktuella åtgärdsstrategier och i kapitels 7 redovisa möjliga 
åtgärdsalternativ. Övriga kapitel är av mera övergripande och allmän karaktär. 

Kapitel 3 Påverkansfaktorer, riskbild och riskfaktorer – En genomgång av de 
påverkans- och riskfaktorer som Trafikverket behöver hantera.  

Kapitel 4 Riskhanteringsmetodik – En riskhanteringsmodell beskrivs som är 
uppbyggd med utgångspunkt i de olika behov den ska tillgodose. 
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Kapitel 5 Riskanalys – Bedömning av risksituationen för ett visst befintligt eller 
blivande väg- eller järnvägsobjekt ska ligga till grund för ett beslut om det behöver 
vidtas någon form av särskild riskhanterande åtgärd. Analysen ska också ligga till 
grund för en bedömning av vilka typer av åtgärder som kan vara lämplig samt vilken 
ambitionsnivå som ska ansättas för åtgärden 

Kapitel 6 Åtgärdsstrategi – Grundläggande för riskhantering är att uppnå en 
godtagbar risknivå. Detta kapitel ska ge vägledning till genom vilka principer denna 
godtagbara risknivå kan uppnås.  

Kapitel 7 Åtgärdsalternativ – Här beskrivs ett antal möjliga konkreta 
åtgärdsalternativ. Åtgärdernas för- och nackdelar belyses och det redovisas hur 
åtgärder kan kombineras för att uppnå tillräcklig nytta. 

Kapitel 8 Åtgärdsförvaltning – Utförda fysiska åtgärder behöver på olika sätt ses 
till och skötas för att bibehålla sin funktion. Administrativa åtgärder kan behöva 
uppdateras och förnyas. I många fall behöver skötselplaner upprättas för genomförda 
åtgärder. De utredningar som legat till grund för beslut om åtgärder behöver också 
förvaltas för eventuella framtida bruk. 

Kapitel 9 Åtgärdsuppföljning – Åtgärder bygger till viss del på förutsättningar 
som kan vara föränderliga över tiden. I vissa fall kan det därför vara motiverat med 
förnyad riskanalys och nya ställningstaganden. De åtgärder som finns att tillgå bygger 
i hög grad på teoretiska resonemang och antaganden. Det finns dock bara ett mycket 
begränsat empiriskt underlag på hur åtgärderna fungerar när de väl behöver tas i 
anspråk. I detta kapitel återges en del av utfört uppföljningsarbete och vilken lärdom 
som finns att dra. Vidare ges rekommendationer om uppföljningsprogram som bör 
etableras såväl vad gäller specifika åtgärdsobjekt som när det gäller mer övergripande 
för Trafikverkets arbete med yt- och grundvattenskydd. 

Arbete med att integrera järnvägens risker i dokumentet är påbörjat, men förväntas 
behöva pågå under ett antal år framöver. När det gäller de sista två kapitlen omfattar 
dessa områden som inte finns i tidigare publikationer varför dessa i nuvarande version 
har fått begränsad omfattning. Det är dock Trafikverkets avsikt att väsentligt utveckla 
även dessa under de närmaste åren.  

1.6 Tidigare arbeten 
Det har genom åren tagits fram åtskilliga publikationer som på olika sätt behandlar 
skyddet av våra vattenresurser. 1964 utkom meddelandet "Bestämning av 
skyddsområde för grundvattentillgång" (Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, VA 
14). Denna skrift har ersatts av "Grundvattentäkter. Skyddsområden - 
Skyddsföreskrifter" (Statens naturvårdsverk, 1991. Allmänna råd 90:15). Denna skrift 
har i sin tur ersatts av ”Vattenskyddsområde – Handbok med allmänna råd” 
(Naturvårdsverket 2003:6) vilken reviderades 2011 (Naturvårdsverket 2010:5). 

Vägverket uppmärksammade problemet i skrift första gången 1982 genom att ge ut 
skriften "Yt- och grundvattenskydd, lagar, förordningar, föroreningar, skyddsåtgärder" 
(DV 17). 

Vägars och järnvägars miljöpåverkan på yt- och grundvatten har uppmärksammats 
alltmer och blivit föremål för många publikationer med koppling till projektering, 
olyckor med farligt gods, spridning av vägsalt, omhändertagande av vägdagvatten och 
påverkan på vattentäkter. Publikationer med detta tema redovisas efter publikationsår 
nedan., se även referenser: 

 Vägars miljöpåverkan, publ. 1987:58. 

 Uppsala Universitet (2000). Skydd av vattentäkter – en granskning och 
sammanställning av Vägverkets arbete. Examensarbete (Lena Ojala) i 
hydrogeologi vid inst. för geovetenskaper. 
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 Statens Geotekniska Institut (2001). Riskanalys av områden där järnvägstrafik 
berör vattentäkter och andra vattenresurser – Metodutveckling. Pär-Erik Back 
och Bengt Rosén. 

 Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra 
föroreningskällor, publ. 2001:114. 

 Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder, publ. 
2011:112. 

 Naturvårdsverket (2002). Värdering av grundvattenresurser - Metoder och 
tillvägagångssätt. Per-Olof Johansson, Håkan Djurberg, Lisa Gunnemyr, Tore 
Söderqvist, Dennis Collentine. Rapport 5142, 53 s. 

 SGU (2004). Vägsalt – användning och påverkan på grundvattnet. SGU-
rapport 2004:13. 

 Vägverkets strategi för hantering av vattenfrågor 2005-2014, giltig från 2005-
01-28. 

 Dricksvattenbrunnar – Skydd av vägnära mindre vattentäkter, publ. 
2006:123. 

 Handledning – Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med 
farligt gods, publ. 2007:127. 

 SGU (2007). Inventering och prioritering av de viktigaste 
grundvattenresurserna – en nationell översikt. Rapport 2007-03-05. 

 WSP (2007). Kostnadseffektivt vattenskydd – Huvudstudie. Rapport WSP, 
2007. 
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2 Omvärldens krav 

Vatten är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
människan existens. I Sverige har vi visserligen god tillgång till både yt- 
och grundvatten, men dessa resurser är också sårbara och inte sällan 
utsatta för påverkan eller risk för skada. Tillämpningen av EU:s 
ramdirektiv för vatten innebär ett helhetsgrepp på vattenfrågor. 
Direktivet förtydligar och framhåller samhällets och olika 
verksamhetsutövares ansvar att skaffa kunskap om och förhindra 
eventuell negativ påverkan på vattenresurser. Det har skett 
förändringar i lagstiftningen som innebär mer långtgående krav än 
tidigare. Skarpare attityd inom tillsyn och rättstillämpning samt 
framväxandet av starka företrädare för vattenresurser i form av bland 
annat VA-bolag innebär nya spelregler. Verksamhetsutövare måste hålla 
en hög ambitionsnivå när det gäller att inhämta kunskap och vid behov 
vidta åtgärder för att skydda yt- och grundvatten. 

Yt- och grundvattentillgångar har sedan lång tid skyddats genom lagstiftning och 
upprättande av skyddsområden. Den första vattenlagen instiftades redan 1918 och 
Sverige har sedan 1964 en lagstiftning på natur- och miljöområdet (naturvårdslagen). 
Nya lagar och bestämmelser har tillkommit samtidigt som vatten- och bygglagstiftning 
anpassats och moderniserats. Med införandet av krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i olika lagar poängteras ett öppnare och mer 
totalomfattande synsätt kring projekt för att finna det bästa alternativet redan i det 
tidiga planeringsskedet. Förändringarna har även inneburit ett mer uttalat långsiktigt 
förhållningsätt och ett klargörande att naturen har ett egenvärde. 
Miljökvalitetsnormer har tillkommit, kraven på egenkontroll har ökat och 
övergripande skarpa allmänna hänsynsregler har införts. 

2.1 Vattenskydd 
Arbetet med att skydda vatten styrs av vattendirektivet genom den nationella 
lagstiftningen. Myndigheterna HaV (ytvatten) och SGU (grundvatten) har en 
övergripande roll i form av att man meddelar föreskrifter och det finns också en 
uttalad vägledande roll. De fem Vattenmyndigheterna har ansvaret att förvalta 
vattenkvaliteten enligt vattenförvaltningsförordningen. Vattenmyndigheterna tar fram 
förslag till övervakningsprogram, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner. En specificering i förvaltning är att länsstyrelse och kommun med 
stöd av miljöbalken beslutar om att inrätta skyddsområden kring vattentäkter och 
meddelar skyddsföreskrifter för dessa. Länsstyrelsen kan initiera ett sådant beslut 
eller besluta då begäran inkommit från annan.  

Utöver vattenskyddsområde finns även andra områdesskydd genom bland annat 
Natura 2000 och naturreservat.  

Många vattentäkter saknar dock fastställt skyddsområde. Utan skyddsområden finns 
inga fastställda skyddsföreskrifter. Däremot kan det finnas krav som har indirekt 
betydelse för skyddet av vatten såsom restriktioner för exempelvis transport av farligt 
gods och hanteringen av dag- och avloppsvatten. Skyddsområdets indelning i zoner 
beskrivs under avsnitt 2.7, Tabell 2.2. Vid sidan av detta görs för alla 
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ytvattenförekomster en bestämning av ekologisk och kemisk status samt fastställs 
kvalitetskrav för att skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster, utöver 
skyddsområden, (se avsnitt 1.3) med avseende på hur man avser att uppnå fastställd 
miljökvalitetsnorm (MKN), god status till år 2015. Ansvariga länsstyrelser för 
vattenmyndigheterna framgår av Tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 Vattendistrikt och ansvarig myndighet samt nyttiga länkar (år 2013). 

Distrikt  Ansvarig för vattenmyndigheten 
Bottenvikens 
vattendistrikt  Länsstyrelsen i Norrbotten 

Bottenhavets 
vattendistrikt  Länsstyrelsen i Västernorrland 

Norra Östersjöns 
vattendistrikt  Länsstyrelsen i Västmanland 

Södra Östersjöns 
vattendistrikt  Länsstyrelsen i Kalmar 

Västerhavets 
vattendistrikt  Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Nyttiga länkar 
Havs och 
Vattenmyndigheten  https://www.havochvatten.se/ 

Livsmedelsverket  http://www.slv.se  

Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
dricksvatten 

http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000‐
2005/2001_30.pdf  

Naturvårdsverket  http://www.naturvardsverket.se  

SGU  http://www.sgu.se/sgu/sv/index.html 

Svenskt Vatten  http://www.svensktvatten.se/default.aspx 

Vattenkartan  http://www.gis.lst.se/vattenkartan/  

Vattenmyndig‐
heterna  http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/ 

Vattenportalen  http://www.vattenportalen.se/ 

 

2.2 Vattendirektivet (2000/60/EG) 
Ramdirektivet för vatten (RDV, 2000/60/EG) är det starkaste verktyg vi har för att nå 
de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen och direktivet anger att alla vattenförekomster 
ska ha nått god status till år 2015. Vattendirektivet är implementerat i svensk 
lagstiftning i och med att förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön trädde i kraft den 1 augusti 2004. 

Enligt vattendirektivet får inget vatten, varken ytvatten, grundvatten eller kustvatten, 
försämras med avseende på kvalitet, kvantitet eller ekologi. Det övergripande målet är 
en god vattenstatus, bevarad och förbättrad vattenkvalitet samt att trygga en långsiktig 
vattenförsörjning. Åtgärder ska sättas in för vattenförekomster som riskerar att bli 
eller är förorenade. I Sverige är det fem vattenmyndigheter som har det övergripande 
ansvaret att se till att direktivet genomförs i landet. Varje vattenmyndighet samordnar 
arbetet i sitt vattendistrikt och de fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner 
och åtgärdsprogram. Se även föregående avsnitt och tabell 2.1. 

Vattendirektivet är långtgående i sina krav på åtgärder och anger bl.a. (Artikel 4) att vi 
ska genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en försämring av 
statusen i alla yt- och grundvattenförekomster samt att förebygga eller begränsa att 
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föroreningar kommer ut i grundvattnet. Vi ska dessutom skydda, förbättra och 
återställa alla ytvattenförekomster, alla konstgjorda och kraftigt modifierade 
vattenförekomster och alla grundvattenförekomster, i syfte att uppnå en god ekologisk 
potential och en god kemisk ytvattenstatus samt att säkerställa en balans mellan uttag 
och grundvattenbildning i syfte att uppnå en god grundvattenstatus. Detta ska vara 
uppfyllt senast 15 år efter detta direktivs ikraftträdande (2000-12-22). Dessutom ska 
vi genomföra nödvändiga åtgärder för att gradvis minska förorening från prioriterade 
ämnen. Detta för att utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen ska upphöra eller 
stegvis elimineras. Alla föroreningar som orsakas av mänsklig verksamhet ska 
åtgärdas för att motverka varje eventuell betydande tendens till ökning av 
koncentrationen och på så sätt gradvis minska förorening av grundvattnet. 
Kommissionen har därför tagit fram en lista (2455/2001/EG) över prioriterade ämnen 
som valts ut bland dem som innebär en betydande risk för eller via vattenmiljön utgör 
en risk. 

I vattendirektivet anges också att åtgärdsprogrammen bör omfatta långtgående 
åtgärder för att förebygga eller minska konsekvenserna av oavsiktlig förorening av 
vatten. Artikel 11.3 l) i vattendirektivet anger att de minimikrav på åtgärder som ska 
uppfyllas består av: ”Alla åtgärder som krävs för att hindra betydande spill av 
förorenande ämnen från tekniska installationer, och för att hindra och/eller minska 
konsekvenserna av oavsiktliga föroreningsincidenter exempelvis på grund av 
översvämning, bl.a. genom system för att upptäcka eller varna för sådana händelser, 
inklusive i händelse av olyckor som inte rimligtvis kunnat förutses, alla lämpliga 
åtgärder för att minska risken för akvatiska ekosystem”. 

Åtgärdsprogrammen fastställdes i december 2009 och här har olika myndigheters 
ansvar delvis specificerats. För Trafikverket är det utpekade ansvaret att: 

”Ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja eller 
motverka vandringshinder och dagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt 
i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk status. Trafikverket behöver även verka för att 
andra väghållare tar fram motsvarande kunskapsunderlag och genomför åtgärder.” 

Vidare omfattas Trafikverket av det generella kravet att: 

”Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram 
behöver den 28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder 
som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits för vattenförekomster inom 
myndighetens eller kommunens verksamhetsområde uppnås. Rapporteringen ska 
påbörjas år 2011. Utveckling av rapporteringen sker i samverkan med 
Vattenmyndigheten.” 

I vattendirektivet framhålls även att olika omständigheter och behov inom EU-
området kräver särskilda lösningar. Olikheter bör beaktas vid planering och 
genomförande av åtgärder som syftar till att säkerställa skydd för och en hållbar 
användning av vatten inom varje avrinningsområde. Vattendirektivet anger också att 
beslut bör fattas så nära de platser där vattnet påverkas eller används som möjligt. 
Åtgärdsprogrammen bör vara anpassade till regionala och lokala förhållanden. 

Vattenförvaltningen bedrivs i 6-års cykler, med innevarande cykel pågående till 
december 2009 (SFS 2004:660). Vattenförvaltningen upprepas genom att alla cykler 
innehåller samma delmoment, där det under innevarande cykel tas fram underlag till 
grund för den förvaltningsplan som gäller för nästkommande cykel. Den 6-åriga 
förvaltningscykeln inkluderar att kartlägga, övervaka, besluta om nya mål, utforma 
åtgärdsprogram och utarbeta en ny förvaltningsplan för den följande 6-års cykeln. 
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Vattenmyndigheterna betonar även vikten av att vattenfrågor får det utrymme i 
samhällsplaneringen som krävs för att hantera de effekter på samhället som ett 
förändrat klimat leder till (SOU 2007:60). 

Med utgångspunkt i skrivningar och hänvisningar i vattendirektivet och utifrån 
samråd med representanter för vattenmyndigheterna och andra berörda myndigheter 
har det framkommit att dagvattenbegreppet i åtgärdsprogrammen måste tolkas i en 
betydligt vidare mening än nederbörds avrinning från hårdgjorda ytor. Särskilt av 
vattendirektivet framgår krav på beaktande av alla former av påverkan. Här kan utöver 
dagvattenavrinning nämnas påverkan från ämnen som löpande tillförs ett område (till 
exempel salt och bekämpningsmedel), hantering av länshållnings- och processvatten 
liksom risken för olyckshändelser med utsläpp som leder till akuta skador. 

2.3 Grundvattendirektivet 
Ett speciellt direktiv rörande skydd för grundvatten mot förorening genom vissa 
farliga ämnen finns idag (Grundvattendirektivet, 80/68/EEG). Detta direktiv kommer 
dock att upphöra år 2013 och ersättas av ett dotterdirektiv till ramdirektivet för vatten; 
”Direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring” 
(2006/118/EG). SGU har fått i uppdrag av regeringen att redovisa förslag till hur 
direktivets införlivande i svensk rätt kan genomföras och har lämnat sina förslag i en 
rapport till regeringen. Enligt direktivet ska detta vara införlivat i svensk lagstiftning 
den 16 januari 2009. I sin rapport till regeringen har SGU bl.a. föreslagit att 
Kemikalieinspektionen får i uppgift att bistå vattenmyndigheterna inom myndighetens 
expertområde, och att lämplig myndighet (ej namngiven) bör ges i uppdrag att se över 
hur information om hur påverkanskällor kan hanteras databasmässigt, för att bli mer 
tillgänglig. Dessutom har SGU föreslagit att Naturvårdsverket gör en översyn av 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, med avseende på 
grundvatten.  

2.4 Lagar och förordningar 
De lagar som till stor del styr yt- och grundvattenskyddet i anslutning till aktiviteter 
runt väg- och järnvägsnäten i Sverige är Miljöbalken (1998:808), Väglagen (1971:948), 
Järnvägslagen (2004:519)  samt Plan- och bygglagen (1987:10). Dessa lagar beskrivs 
kortfattat nedan. 

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft 1 januari 1999. Det är en omfattande lag som 
ersätter 16 tidigare lagar varav bl. a. naturvårdslagen (1964:822), miljöskyddslagen 
(1969:387), vattenlagen (1983:291), miljöskadelagen (1986:225) och lagen om 
hushållning med naturresurser (1987:12). Delar av vattenlagen är dock införd i Lagen 
med särskilda bestämmelser för vattenverksamhet (1998:812). I följande avsnitt ges 
exempel på valda delar av miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen och 
järnvägslagen som på något sätt berör miljöhänsyn, med fokus på vatten, vid 
byggnation och drift av väg och järnväg. 

2.4.1 Miljöbalken 
Mål och tillämpning 

I 1 kap. 1§ i miljöbalken anges övergripande bestämmelser såsom mål och 
tillämpningsområde. De övergripande bestämmelserna syftar till att ”främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö”. I miljöbalken fastställs att naturen har ett skyddsvärde och 
att vår rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta 
naturen väl. ”Miljöbalken ska tillämpas så att: 
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 människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

 värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

 den biologiska mångfalden bevaras, 

 mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas, och 

 återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

Allmänna hänsynsregler 

I 2 kap. i miljöbalken (MB) anges allmänna hänsynsregler varav i 
försiktighetsprincipen anges i 3§: 

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

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. 

Reglerna ställer även krav på bland annat kunskap hos verksamhetsutövaren, att han 
ska använda de mest miljövänliga produkterna och välja en miljöanpassad 
lokalisering. 

Hushållning med mark och vattenområden 

I 3 och 4 kap MB finns bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden. 
Utgångspunkten är att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och att företräde ges till användning som medför en 
ur allmän synpunkt god resurshushållning. Utifrån denna utgångspunkt ges vissa 
områden status som riksintressen i ett visst avseende, exempelvis mark- och 
vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. På samma sätt anges 
sådana områden som är särskilt lämplig för bland annat kommunikationer, till 
exempel vägar och järnvägar. Man kan förvänta sig att ytvatten av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjningen framöver kommer att kunna klassificeras som riksintressen. 
På sikt torde detta gälla aven sådana grundvattenförekoster. 

Miljökvalitet 

I 5 kap MB anges regler för miljökvalitetsnormer (MKN) liksom 
miljökvalitetsförvaltning. 

Miljökvalitetsnormerna anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som är 
godtagbara ur ett miljö- och hälsoperspektiv och inte får över- eller underskridas. 
Normen utgör alltså ett önskvärt miljötillstånd. Miljökvalitetsnormerna och svensk 
vattenförvaltning mynnar ur införandet och implementeringen av EU:s ramdirektiv 
för vatten, se föregående avsnitt 2.2 

Miljökonsekvenser 

I 6 kap MB regleras behovet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och annat 
beslutsunderlag.  

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de effekter  
en planerad åtgärd eller verksamhet kan medföra dels på människor och miljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön, dels på hushållningen med 
material, råvaror och energi. Syftet är också att göra en samlad bedömning av dessa 
effekter på människors hälsa och miljön. 
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En MKB ska ingå i bland annat en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra 
en verksamhet enligt 9, 11 eller 12 kap MB. 

Områdesskydd 

I 7 kap MB behandlas skydd av områden. 

Mark- och vattenområden kan förklaras som nationalpark, natur- eller kulturreservat 
och mindre områden kan förklaras som biotopskyddsområde med syfte att skydda 
deras inneboende värden.  

Särskilda skyddade områden är de så kallade Natura 2000-områdena som har sitt 
ursprung i EU-direktiv, bland annat art- och habitatdirektivet. 

Längs stränder vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt 
strandskyddsbestämmelser med syftet att trygga förutsättningarna för friluftslivet och 
för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en 
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 
vattentäkt. 

Skyddade områden omfattas av regler och föreskrifter som reglerar bland annat 
markanvändning och verksamhet inom området. 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Miljöbalkens 9 kap hanterar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med miljöfarlig 
verksamhet avses bland annat utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen och gas från 
byggnader och anläggningar liksom andra utsläpp som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön eller som kan förorena mark, luft eller yt- eller 
grundvatten. 

Miljöfarlig verksamhet kräver ofta tillstånd eller anmälan och kan förenas med krav på 
bland annat skyddsåtgärder och begränsningar. 

Miljöskador 

I 10 kap MB regleras verksamheter som orsakar miljöskador. 

Med föroreningsskada avses miljöskador som genom förorening av ett mark-, yt- eller 
grundvatten, byggnad eller anläggning kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

Generellt gäller att verksamhetsutövaren, det vill säga den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en 
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada, är ansvarig för att genomföra 
avhjälpandeåtgärder. 

Vattenverksamhet 

Miljöbalkens 11 kap. berör vattenverksamhet och vattenanläggningar och i lagen med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812, ofta kallad restvattenlagen) 
finns de delar av den gamla vattenlagen som inte kunde infogas i miljöbalken. 

Med vattenverksamhet avses bland annat: 

 ”uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra 
anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, 
bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i 
vattenområden samt andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup 
eller läge,”  

 ”bortledande av grundvatten och utförande av anläggning för detta,” 

 ”tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av 
anläggningar och åtgärder för detta, och” 

 ”åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande 
av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde 
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eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en 
fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).” 

 

Grundförutsättningar för att få bedriva vattenverksamhet är att den endast får 
bedrivas om dess fördelar överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av 
den. Vidare ska den utföras så den inte försvarar annan framtida verksamhet som 
berör samma vattentillgång och det krävs också att man har rådighet över 
vattenområdet. 

Vattenverksamhet kräver generellt sett tillstånd eller anmälan. Vattenverksamhet ska 
utföras i enlighet med TDOK 2011:359 Vattenverksamhet. 

Ägaren av en vattenanläggning har en skyldighet att underhålla den så att inte skada 
uppkommer på grund av ändrade vattenförhållanden. 

För utförligare redovisning och exakta lagformuleringar utifrån detta avsnitt hänvisas 
till miljöbalken 

2.4.2 Vattentjänstlagen 
Vattentjänstlagen (2006:412) reglerar ansvarsfördelningen vad gäller ordnandet av 
allmänna vattentjänster. Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika 
tjänster för vattenförsörjning och avlopp. Och när dessa tillhandahålls genom en 
allmän va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Det är bara kommunala 
anläggningar som kan vara allmänna va-anläggningar. Genom att dagvatten inom 
detaljplanelagt område definieras om avloppsvatten omfattas även sådan av 
vattentjänstlagen. Vattentjänstalgen är primärt bebyggelseanknuten där man i 
bebyggelse inräknar inte bara byggnader utan även tomter, gator och allmän 
platsmark. Nytt jämfört med tidigare är att allmänna vattentjänster numera även 
omfattar miljö.  

I vattentjänstlagen 6§ formuleras kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster:  

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.” 

Med kommunens skyldighet att ordna vattentjänster följer en rättighet att finansiera 
denna verksamhet genom avgifter. 

Genom övertagandet av dagvatten från fastighet eller allmän platsmark överförs också 
verksamhetsutövaransvaret för detta dagvatten och eventuell miljökrav från 
tillsynsmyndigheter måste därmed riktas mot den aktuella va-huvudmannen. Dessa 
förändringar har dock bara i mycket lite utsträckning realiserats och det kommer att ta 
tid innan någon ny praxis har etablerats. 

2.4.3 Väglagen 
I Väglagen (1971:948) har det efter miljöbalkens ikraftträdande införts mer 
formaliserade krav på vägbyggnadsprocessen som ska innehålla förstudie, 
vägutredning och arbetsplan enligt revidering i väglagen (lag 2005:575). Tidigt och 
utökat samråd regleras i miljöbalken (6 kap. 4-7 §). I väglagen omfattas både byggande 
av väg och drift av väg och det anges bland annat att ”vid väghållning ska tillbörlig 
hänsyn tagas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, 
miljöskydd, naturvård och kulturmiljövård.". En mer detaljerad beskrivning av kraven 
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på förstudier, vägutredning och arbetsplan samt förfarande vad gäller samråd med 
berörda länsstyrelser, kommuner och andra intressenter finns under avsnitt 2.8 
nedan. 

2.4.4 Lagen om byggande av järnväg 
(1995:1649) 

Analogi med väglagen och det som där behandlas gällande planering och projektering 

2.4.5 Järnvägslagen 
(2004:519)  

Här ligger uttalade säkerhetskrav. 

2.4.6 Järnvägstrafiklagen 
(1985:192) 

Har relevans bland annat vad gäller transporter av miljöfarligt gods. 

2.4.7 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 1 § ” I denna lag finns bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”. 

Plan- och bygglagen berör framför allt planering och anläggning av väg. Enligt 2 kap. 
3§. ska allmänna intressen beaktas däribland lämplighet vad gäller 
vattenförhållandena, möjligheter att ordna vattenförsörjning, möjligheter att 
förebygga vattenföroreningar samt risken för olyckor. I Plan- och bygglagen (8 kap. 9 
§) anges också att marklov krävs ”för schaktning eller fyllning som medför att 
höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt” inom områden med 
detaljplan om inte annat bestämts i planen. 

Vid planläggning ska miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken följas. 

För fördjupad information kring plan- och bygglagen rekommenderas Boverkets 
vägledning som återfinns på webbplats www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/.  

2.4.8 Lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) 

Berör särskilt räddningstjänst 

2.5 De svenska miljökvalitetsmålen 
Förutom de ovan nämnda lagrummen påverkas utvecklingen i samhället av våra 
nationella miljökvalitetsmål och olika EG-direktiv. Sveriges 16 nationella 
miljökvalitetsmål utgör en vision för vår framtida miljö. Miljömålen utgör också en 
komponent i de transportpolitiska målen. Många av miljömålen är direkt kopplade till 
vatten. Det bör observeras att miljökvalitetsmålen är föremål för revidering. Nya 
preciseringar är föreslagna och tidigare delmål ersätts av etappmål. Etappmål för 
vattenrelaterade miljökvalitetsmål saknas dock. Målen genomgår en fördjupad 
utvärdering 2012. 
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Exempel på förslag till nya preciseringar med koppling till Trafikverkets verksamhet 
och skyddet av yt- och grundvatten: 

Levande sjöar och vattendrag:  

- Miljötillståndet i sjöar och vattendrag är gott med avseende på biologiska fysikalisk-
kemiska och fysiska förhållanden. Mänsklig verksamhet försämrar inte ytvattnets 
kvalitet och begränsar inte användningen av ytvatten för allmän eller enskild 
dricksvattenförsörjning 

Grundvatten av god kvalitet: 

 - Mänsklig verksamhet försämrar inte grundvattnets kvalitet och begränsar inte 
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

 - Användningen av mark och vatten medför inte sådana ändringar i 
grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjning, 
markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.  

 - Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, 
natur- eller kulturlandskapet är fortsatt bevarade och naturgrus används endast för 
ändamål där ersättningsmaterial inte finns att tillgå. 

Myllrande våtmarker: 

- Mänskliga verksamheter sker med hänsyn så att våtmarker och deras viktiga 
ekosystemtjänster värnas mot dränering och negativ påverkan från jord- och 
skogsbruk, terrängkörning, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering.. 

2.6 Vattenmyndigheterna 
Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har tillsammans utvecklat ett system, VISS 
(VattenInformationsSystemSverige), för att hantera klassificeringar och bedömningar 
i enlighet med den nya vattenförvaltningen. I VISS finns data om övervakning, 
miljömål, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten såsom: 

 Kartor över samtliga vattenförekomster. 

 Status klassificeringar i realtid över nätet. 

 Stationsuppgifter från övervakningsprogram kopplade till 
vattenförekomsterna. 

 

Internetadressen till VISS är www.viss.lst.se  

 

Ett hjälpsystemet till VISS kan nås på www.visshjalp.se  

 

Alla nationella vattendata samlas i en GIS-applikation kallad Vattenkartan 
www.vattenkartan.se. I ett karttittskåp kan information om varje vattentillgång sökas, 
t.ex. namn, area, ID och huvudavrinningsområde. Från kartan länkas man även vidare 
till VISS för information om t.ex. aktuell statusklassning och riskbedömning för varje 
vattentillgång. 

Vattenförvaltningen följer vattnets väg eftersom det är ett kretslopp. Vattnets väg är 
grunden för förvaltningen av vattenresurserna och dess värden. Vatten skär tvärs 
igenom nations-, läns- och kommungränser och därför har vattenförvaltningen 
fokuserat på avrinningsområdet. Inom det geografiska området rinner allt vatten, via 
mark, grundvatten, sjöar och vattendrag, ut i havet. Vattenresurserna ska betraktas 
som både naturvärde men även som en social och ekonomisk resurs. En samordnad 
vattenförvaltning med aktörer som arbetar mot samma mål utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv är det som eftersträvas och kallas integrerad 
vattenförvaltning. 
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2.7 Vattenskyddsområden 
Vattenskyddsområden kan avsättas till skydd för en yt- eller grundvattentäkt som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt i ett 
flergenerationsperspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden är ett av de viktigaste 
styrmedlen för skydd av yt- och grundvatten. Ett rätt avgränsat skyddsområde ger ett 
bra skydd mot stationära potentiellt förorenande verksamheter och markanvändning, 
och kan också indirekt reducera sannolikheten för akuta föroreningsutsläpp. Ett 
skyddsområde som inte är korrekt avgränsat kan ge en falsk säkerhet alternativt 
inskränka på verksamheter i onödan. I Naturvårdsverkets Handbok om 
vattenskyddsområde (Naturvårdsverket 2011) poängterar man att ”skyddet av viktiga 
råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås”. 
Vidare poängterar man att huvudprincipen måste vara att inkludera hela 
tillrinningsområdet för vattentäkten i vattenskyddsområdet. Att begränsa 
vattenskyddsområden till att endast omfattar en del av tillrinningsområdet kan i vissa 
fall vara motiverat av att vattenskyddsområdet i annat fall skulle bli orimligt stort. I 
sådana fall förutsätts att de områden av tillrinningsområdet som utesluts inte kan 
anses utgöra någon betydande risk för vattenskyddsobjektet vilket kan vara fallet om 
det finns tekniska eller naturliga barriärer eller att det inte finns eller förväntas 
etableras några riskobjekt inom området. 

Vattenskyddsområden fastställs med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken. I allmänna råd 
(NFS 2003:16) till 7 kap. 21 § MB anges: ”Länsstyrelse och kommun bör verka för att 
vattenskyddsområden skapas för åtminstone samtliga allmänna vattentäkter och 
större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter. Även grund- och 
ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, bör skyddas”. 

Under de senaste decennierna har den hydrologiska förståelsen av vad som krävs för 
ett väl avgränsat och definierat vattenskyddsområde successivt fått ett starkt 
genomslag både vad gäller lagtexter, handledningar och den faktiska tillämpningen. 
Det följer samtidigt en insikt om att många äldre vattenskyddsområden är otillräckliga 
och behöver göras om. Vid planering och projektering av nya anläggningar liksom 
inom förvaltandet av befintliga anläggningar så bör verksamhetsutövare därför utgå 
ifrån att sådan otillräckliga vattenskyddsområden kommer att göras om och 
skyddshänsynen bör tillämpas inte bara på det befintliga vattenskyddsområdet utan 
för hela den aktuella vattentäktens tillrinningsområde. 

I allmänna råd (NFS 2003:16) till 7 kap. 22 § MB liksom Naturvårdsverkets Handbok 
om vattenskyddsområde (Naturvårsverket 2011) rekommenderas en zonindelning av 
vattenskyddsområdet i: 

 Vattentäktszon 

 Primär skyddszon (motsvarar ungefär tidigare inre skyddszon) 

 Sekundär skyddszon (motsvarar ungefär tidigare ytter skyddszon) 

 Tertiär skyddszon (vid behov)  

Poängen med denna zonindelning är att man ska kunna sätta olika restriktioner och 
kravnivåer för olika delar av vattenskyddsområdet. Zonindelningen är kopplad till 
rinntider till vattentäktens uttagspunkt och hur dessa förhåller sig till 
förutsättningarna att upptäcka, kontrollera och avhjälpa eventuella 
föroreningsutsläpp. 

Vad gäller skyddsområdes zoner och väghållning finns i allmänna råd (NFS 2003:16) 
till miljöbalkens 7 kap. 22 § angivet: ”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör 
anges att i primär och sekundär skyddszon upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är 
förbjudna. I primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för spridning av 
vägsalt”. samt att: ”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i 
primär skyddszon transport av farligt gods får ske endast på anvisade transportleder”. 
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Till ett vattenskyddsområde bör även föreskrifter finnas som ett komplement till vad 
som redan gäller för området enligt andra bestämmelser. Föreskrifterna ska 
säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås. Genom föreskrifter för ett 
vattenskyddsområde kan EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar uppnås för 
vattenskydd, genom att riskfyllda verksamheter begränsas. 

Förutom att inrätta vattenskyddsområde, är det viktigt att genom tillsyn kontrollera 
att föreskrifterna efterlevs. Tillsynen är idag ofta obefintlig och bör förbättras (SGU 
2003). Även uppdatering av vattenskyddsområden och föreskrifter behöver förbättras. 
För att öka förståelsen hos allmänheten är information om vattenskyddet viktig och 
denna information bör förbättras. Vägar bör vara tydligt skyltade med upplysning om 
förekomsten av en vattentäkt. Viktigt i sammanhanget med vattenskydd är att även 
om delar av en grundvatten- eller ytvattentillgång är skyddad genom ett 
vattenskyddsområde så kan verksamheter utanför vattenskyddsområdet påverka 
vattenkvalitet och -kvantitet i andra delar av vattenförekomsten. 

2.8 Vattenskydd i miljökonsekvensbeskrivningar 
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har funnits med i den svenska 
miljölagstiftningen sedan i början av 1990-talet, men med miljöbalken (1998) har 
kraven på en MKB ökat och processen har blivit betydligt mer omfattande än tidigare. 
Detta ställer större krav på myndigheter och på verksamhetsutövare. Enligt 6 kap. 4 §: 
Alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd 
eller beslut om tillåtlighet ska … tidigt samråda med länsstyrelsen. De ska även 
samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda … En MKB krävs innan 
ansökan lämnas in till tillsynsmyndigheten. MKB är ett obligatoriskt inslag även enligt 
Väglagen (1971:948). 

I samband med planering av väg och järnväg kartläggs och analyseras de miljömässiga 
förutsättningarna. Detta ger en tydlig bild av möjligheterna att lokalisera anläggningen 
i landskapet och underlättar jämförelser mellan olika alternativ. Närmare angivelser 
för hur denna process ska gå till följer av Trafikverkets övergripande krav för fysisk 
planläggning av vägar och järnvägar (Trafikverket 2012). Vid projektering läggs 
tonvikten på hur miljökvalitetskrav ska uppfyllas och vilka skyddsåtgärder som kan 
genomföras. 
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3 Påverkansfaktorer, riskbild och 
riskfaktorer 

Ett större utsläpp av diesel i nära anslutning till en 
grundvattenförekomst kan leda till att detta vatten blir obrukbart som 
dricksvatten för överskådlig framtid. En trumma i ett vattendrag kan 
innebära en absolut barriär för vattenlevande djur. 
Växtbekämpningsmedel som används längs en järnvägslinje kan finna 
vägar vidare till känsliga sjöar och vattendrag. Påverkansformerna från 
väg och järnväg på vattenresurser är många och varierade. En given 
form av påverkan innebär dessutom vitt skilda konsekvenser beroende 
på toleransen hos den mottagande miljön. Det ligger inom Trafikverkets 
ansvar att ha kunskap om vilka påverkansformer och risker som 
förekommer och att välja och motivera ett förhållningssätt till var och 
en av dessa. Vid nya investeringar ska det säkerställas att påverkan och 
risker hålls inom en godtagbar nivå och Trafikverket behöver också 
ansätta en skälig ambitionsnivå med att undanröja eller reducera de 
brister som förekommer på befintliga anläggningar.  

Detta kapitel avser att ge en övergripande helhetsbild av vilka riskfaktorer och 
påverkansformer för yt- och grundvatten som kan förekomma. Mera kortfattade 
beskrivningar av andra riskfaktorer och påverkansformer än föroreningspåverkan ges i 
orienterande syfte. 

För riskfaktorer och påverkansformer som kan leda till förorening av yt- eller 
grundvatten följer fördjupade beskrivningar som ska illustrera respektive riskfaktors 
och påverkansforms karaktär och potential. Läsaren bör hålla i minnet att förekomst 
av en riskfaktor eller påverkansform inte i sig säger särskilt mycket om den faktiska 
risken eller påverkan. Närmare beskrivningar av hur risker eller påverkan kvantifieras 
sker i senare kapitel eller i andra dokument till vilka i så fall hänvisas i texten.  

I avsnitten 3.5-3.7 redogörs för risker för föroreningspåverkan som förekommer i väg- 
och järnvägssammanhang. Riskfaktorerna och påverkansformerna har grupperats 
utifrån likheter dels i hur dessa kan beskrivas i en riskanalys och dels likheter i 
förutsättningarna för riskhanteringen. För varje rubrik (riskfaktor- eller 
påverkansform) på nivån 3.x.y finns en korresponderande rubrik 5.z.y som beskriver 
riskanalysen för denna risk- eller påverkan kan kvantifieras. På motsvarande sätt följer 
rubriker 6.z.x i kapitlet Åtgärdsstrategier där vägledning ges till hur risker och 
påverkans kan hanteras. 

3.1 Miljökonsekvenser 
De uppenbara miljökonsekvenser som vägar, järnvägar och deras trafik kan medföra 
är att grundvattennivåer kan förändras, vattnets kemiska sammansättning kan 
förändras och vattenförekomsters kontinuitet kan påverkas. I detta sammanhang 
behöver även risken beaktas för att marken kan förorenas. Detta kan leda till såväl 
ekologiska effekter i närområdet som konsekvenser för såväl yt- som 
grundvattenresurser i händelse av att föroreningarna på olika sätt mobiliseras. 
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Miljökonsekvenser för vatten styrs i hög grad av var exakt man väljer att förlägga väg 
eller järnväg samt hur man väljer att lösa den aktuella anläggningens behov av framför 
allt avvattning och dränering. Vidare är att förvänta att miljökonsekvenserna kan vara 
föränderliga över tiden där faktorer som klimatförändringar, trafikutveckling, de 
bränslen som används och det gods som transporteras har betydelse.  

Risken för skador på yt- eller grundvatten ska uppmärksammas. Föroreningskällor 
som utgör risk för vattenmiljön vid anläggning och drift av vägar och järnvägar är dels 
relaterade till dag- och dränvatten som kan vara förorenat av bilavgaser, oljespill, 
däckslitage, vägbaneslitage samt salt vid halkbekämpning eller vid användning av 
ogräsbekämpningsmedel i banhållningen och dels genom utsläpp i samband med 
olyckor eller vid spill där miljöfarliga ämnen kan kontaminera yt- eller grundvatten. I 
anläggningar ingående kemiska komponenter liksom mark som förorenats genom 
tidigare verksamhet kan också utgöra en källa till påverkan. Länshållning och 
uppdämning kan under såväl bygg- som driftskede påverka de kringliggande 
grundvattenmagasinen. Ekologin i ytvatten kan påverkas genom grumling eller genom 
att vandringshinder tillskapas. 

3.2 Klimatförändringar 
Mycket tyder på att det globala klimatsystemet är under förändring (IPCC 2001 & 
2007, EEA 2004) med ökande medeltemperaturer och förändrade 
nederbördsmönster. Klimatförändringarna påverkar olika områden på olika sätt. 
Baserat på utsläppsscenarier som IPCC har redovisat (IPCC 2000) har stora 
ansträngningar gjorts världen över för att försöka förutsäga hur klimatet kan komma 
att ändras. Utifrån SMHI:s klimatmodeller för Europa, Norden och Sverige (SMHI 
2003), kommer temperaturen att stiga med 2,5-4,5 °C och nederbörden att öka med 
10-20 % för perioden 2071-2100 i jämförelse med perioden 1961-1990. 

Det kommer att regna oftare, med kraftigare och intensivare regn, framförallt på höst-, 
vinter- och vårsäsongerna. Sommaren kommer att bli torrare i södra Sverige enligt 
SMHI:s prognoser. Detta kommer att leda till ökade säsongsvariationerna i grund- och 
ytvattennivåer. Eftersom nederbörden förväntas bli intensivare kommer även 
ytavrinningen att öka. Vid extremt kraftig nederbörd, såsom skyfall som leder till 
översvämning, är det stor risk att föroreningar på olika sätt mobiliseras och sprids. För 
urbaniserade områden med flera hårdgjorda ytor, kommer det att leda till en ännu 
större ökning i ytavrinning. 

Grundvattennivåer, -nybildning och -kvalitet kommer att påverkas av 
klimatförändringarna, men kunskapen om klimatförändringarnas effekter på 
grundvattnet är relativt begränsade. Lokala förhållanden antas ha stor betydelse 
(Kundzewicz et al. 2007). Generellt kan sägas att grundvattenbildningen kommer att 
öka under vinterperioden eftersom de högre temperaturerna leder till minskad 
tjälförekomst. Rodhe et al. (2009) redovisar förutsägelser om ökningar i portryck som 
kan får betydande konsekvenser när det gäller markstabilitet, avrinningsmönster och 
översvämningsrisker. 

Skydd av vattentäkter/dricksvattenförekomster kommer att bli ännu viktigare än idag 
i samband med klimatförändringar (SOU 2007:60). Vid högre grundvattennivåer 
minskar den omättade zonen i marken och skyddet mot föroreningar minskar. 
Enskilda brunnar är ofta mer utsatta än gemensamma vattentäkter då kunskap om 
hantering av olika hot saknas, liksom skyddsföreskrifter och ett faktiskt 
skyddsområde. I SOU 2007:60 påtalas att en översyn av föreskrifter samt 
provtagnings- och övervakningsrutiner behövs inför den kommande 
klimatförändringen. 
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Även en klimatinducerad havsnivåhöjning kommer att påverka grundvattenflöde och 
nivåer, då gradienten mot havet minskar. Generellt ökar risken för 
saltvatteninträngning i kustnära akvifärer, då havsnivån stiger och sommarmånaderna 
blir torrare. 

3.3 Grundvattennivåförändringar 
De viktigaste grundvattentillgångarna i Sverige finns i grusåsar eller isälvsdeltan 
(isälvsavlagringar) samt i porösa sedimentära bergarter. 

Grundvattennivåer varierar naturligt både med årstiden och i flerårstrender som 
torrperioder och mer regniga perioder. Skillnaden mellan högsta och lägsta nivån kan 
vara några decimeter upp till flera meter beroende på grundvattenmagasinets 
egenskaper. Variationerna är generellt mindre i terrängens lågpunkter och större i 
höjdområden. Grundvattenmagasin av sand och grus, åtskilda av mer eller mindre täta 
jordlager, kan finnas på flera nivåer i en jordprofil. Olika magasin har ofta olika 
grundvattenyta (trycknivå) varför det är viktigt vid jämförelse av grundvattennivåer att 
veta vilket grundvattenmagasin nivåmätningen hänför sig till. 

För att verifiera orsaken till en störning på grundvattennivån måste störningen kunna 
särskiljas från de naturliga variationerna. Detta kan uppnås genom att analysera 
grundvattennivåförändringar mot nederbörden.  

Normala ingrepp i samband med väg- och järnvägsbyggande är schaktning i jord och 
sprängning i berg. Nivån i ett grundvattenmagasin kan då bli direkt eller indirekt 
påverkad genom att grundvattenförande lager dräneras. Sprängning av bergtrösklar 
kan medföra utdränering och sänkning av nivån i ett grundvattenmagasin. I områden 
där grundvattenmagasinet är täckt av täta jordlager kan schaktning genom dessa lager 
leda till att trycknivån sänks i stora områden. 

 
Figur 3.1 Sättningar i mark kan få dramatiska konsekvenser (foto Bo 
Lönnemyr).  

I samband med djupa schakter för till exempel planfria korsningar väljer man ibland 
att hålla torrt på arbetsplatsen genom avdränering och grundvattensänkning eller att 
hålla läns genom att pumpa bort det vatten som rinner till. Vid arbetsplatsen bildas då 
en avsänkningstratt som i första hand kan ge oönskade sättningar på byggnader och 
anläggningar. I en del projekt permanentas den sänkta grundvattennivån genom 
pumpning av grundvatten och tillrinnande dagvatten. 
Grundvattensänkning/länshållning utgör ibland ett hot mot en grundvattenresurs. 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
27   

   

Det motsatta förhållandet med förhöjda grundvattennivåer förekommer också i 
anslutning till vägar och järnvägar. Exempelvis kan en väg- eller järnvägsbank i en 
sluttning dämma grundvattenflödet så att området uppströms försumpas. Borrningar 
och schaktningar genom ett tätande jordlager med artesiska vattenförhållanden i det 
underliggande lagret kan ge problem med uppströmmande vatten. 

Konsekvenser och åtgärder för att förhindra nivåpåverkan på grundvatten kommer 
inte vidare att behandlas i denna rapport. Problemet behandlas i bl.a. (SGI, 2009). 

3.4 Byggande i vatten 
Anläggningar och byggande i vatten innebär fysisk påverkan och förändringar av 
vattenområden. Vattenområde har i praxis ofta ansetts vara sådana områden som är 
täckta av vatten i genomsnitt åtminstone en gång per hundra år.  

Anläggningar i vatten utgörs av bland annat broar, kajer, bankar, bottenförlagda 
tunnlar med mera. Anläggningarna kan påverka nivåer och flöden. Påverkan kan vara 
av dämmande karaktär men kan även utgöras av konsekvenser för vattenhastighet och 
flödesmönster. Resultatet kan vara försumpning liksom förändrade erosions- och 
depositionsmönster. Påverkan kan ske både uppströms och nedströms. 

Människan har i generationer förändrat vattenlandskapet i syfte att exempelvis 
utvinna energi, tillskapa mark för bland annat jordbruk och bebyggelse, skapa 
transportleder och så vidare. Transportsektorns anläggningar i vatten utgörs 
framförallt av broar, trummor, bankar, kajer och dammar. Anläggningarna kan, i ett 
vattenmiljöperspektiv, genom sin fysiska närvaro, framförallt utgöra vandringshinder 
för fisk och andra vattenlevande organismer. Bland annat vandrande fisk som öring 
och ål påverkas negativt då de inte når sina uppväxtområden i sötvatten. Bristande 
kontinuitet i vattensystemen påverkar även transporten av näringsämnen, sediment 
och organiskt material vilket påverkar ekosystemen såväl uppströms som nedströms.  

Byggande i vatten utgörs oftast av schaktning, muddring, utfyllnad, pålning eller 
spontning i samband med byggnation av en anläggning. Ibland är det också 
nödvändigt att leda om ett vattendrag, antingen tillfälligt eller permanent. Olika typer 
av erosionsskydd kan också vara nödvändiga. Arbeten i vatten kan också förekomma 
vid drift och underhåll av väg och järnväg såsom till exempel rensning av diken och 
trummor och andra åtgärder för att underhålla avvattningsanläggningar, 
dagvattendammar m.m. Åtgärder i vattnet kan också vidtas som 
kompensationsåtgärder, exempelvis genom att lägga nytt bottensubstrat, skapa 
meandring, strömmar och dylikt. Dagvatten kan, när förutsättningarna så medger, 
renas i skapade vattenområden såsom dagvattendammar, våtmarker och 
översilningsytor. 

Arbeten i vatten kan framförallt innebära att vattnets djup eller läge förändras liksom 
bottnens beskaffenhet, struktur och materialsammansättning, vilket kan påverka det 
biologiska livet, fisket och friluftslivet mm. Ingreppen kan också påverka arkeologiska 
lämningar. 

3.5 Föroreningar på grund av väg och järnväg 
Yt- och grundvattenkvaliteten kan påverkas av föroreningar hänförbara till vägar, 
järnvägar och trafiken inom dessa anläggningar. Föroreningar kan tillföras omgivande 
mark och vatten från luften, som torr eller våt deposition eller i form av flöde på och i 
marken. Föroreningspåverkan från väg- och järnvägsanläggningar kan delas in i tre 
huvudsakliga kategorier. 
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 Kontinuerliga utsläpp från slitage och vittring på anläggningen (vägslitage, 
lakning av koppar från luftledningar) samt slitage, vittring och avgasutsläpp 
från fordon. 

 Temporära utsläpp vid skötsel av anläggningarna såsom halkbekämpning av 
vägar och växtbekämpning vid banvallar. 

 Utsläpp i samband med olyckor eller spill. 

 

Det finns givetvis ytterligare påverkansformer som kan medföra att vatten blir 
förorenat. Exempelvis kan ytvattenkvaliteten påverkas genom tillskapande av nya 
dräneringsvägar i torvmark och gyttjehaltiga jordlager vilket ger ett surt, ofta järn- och 
humushaltigt, vatten. Trafikverket väljer dock i denna publikation att fokusera på de 
tre huvudsakliga kategorierna enligt ovan. 

Påverkansfaktorer, riskbild och olika riskfaktorer måste ställas i relation till 
begränsningar och förutsättningar vad gäller såväl förebyggande åtgärder som är 
möjliga att vidta liksom förutsättningar att hantera en skadehändelse när den väl har 
inträffat. Vägtrafik och järnvägstrafik skiljer sig i flera avseenden avsevärt ifrån 
varandra vilket skapar betydanden skillnader i förutsättningar för riskhanteringen. De 
skadehändelser som är aktuella på vägar upptäcks i regel mycket kort efter inträffad 
händelse. Räddningstjänst larmas normalt inom några minuter och kan vara på plats 
för att inleda insatser redan inom ytterligare några tiotals minuter. Saneringsinsatser 
kan ske under pågående trafik, men det finns i princip alltid möjlighet att leda trafiken 
en annan väg om så skulle behövas för att möjliggöra sanering. Förebyggande åtgärder 
för befintliga anläggningar kan genomföras utan särskilt starka konflikter med 
trafiken. 

 
Figur 3.2 Sanering av oljeläckage till en å (foto: Entropi SAB). 

Praktisk erfarenhet visar att skadehändelser på järnväg oftast tar betydligt längre tid 
att upptäcka än motsvarande händelse på en väg. Efter larm är det i regel svårt att nå 
en olycksplats och det kan ibland förväntas ta dagar eller mer att få fram utrustning 
för sanering till olycksplatsen. Det är inte givet att en sanering kan ske under pågående 
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trafik och det är långt ifrån självklart att en avstängning av trafiken kan komma att 
medges. Möjligheten att vidta förebyggande åtgärder begränsas av att så troligen 
måste ske under pågående trafik. Åtgärder som kräver tillfällig avstängning av trafiken 
kräver särkskild inplanering i trafikplaner och förväntas endast kunna medges i 
mycket begränsad omfattning.  

Föroreningsskador på vattenförekomster är komplicerade att åtgärda och kan i många 
fall vara irreversibla (ej reparabel) på så sätt att det inte är möjligt att uppnå samma 
vattenkvalitet som innan. Normalt sanerar man för att erhålla acceptabla resthalter 
istället. Förorening från en punktkälla (t.ex. transportolycka) kan komma att kräva 
sanering av både det vatten som utgör skyddsobjektet och marken mellan 
föroreningskällan och skyddsobjektet. Långsiktigt förebyggande åtgärder är vanligen 
mer ekonomiska. 

En grundvattentäkt som förorenats av petroleumprodukter, bekämpningsmedel eller 
klorerade kolväten måste som regel tas ur drift och ersättas med en ny 
(Naturvårdsverket 2010). Sanering av grundvatten i bergarter som granit och gnejs är 
normalt uteslutet på grund av den stora komplexiteten med heterogenitet. 
Sedimentära bergarter utmärker sig med relativt homogena och genomsläppliga 
förhållanden. Längs förkastningar (och förskjutningar som horstar/gravsänkor; 
exempelvis Hallandsås och Kolmården) kan genomsläppligheten vara stor men 
sprickzonernas utbredning kan ändå vara svår att förutsäga. 

Föroreningar som inte blandar sig med vatten kan antingen ligga ovanpå vattnet eller 
sjunka ner i det vattenmättade grundvattenmagasinet. Föroreningar som spritt sig till 
spricksystem i berg kan därför bli mycket svåra att sanera. Pumputtag via bergborrad 
brunn, i eller i närheten av föroreningen, kan fungera under förutsättning att man kan 
åstadkomma ett gynnsamt tryckfall mot brunnen.  

En grov uppskattning av saneringskostnader för mark ligger på ca 1000-2000 kr/m³. 
Ett grundvattenmagasin där 15 000 m³ har förorenats innebär således en 
saneringskostnad på mellan 30-60 MSEK i det fall sanering alls är möjlig. 

En skillnad vid bedömning av konsekvenser på grundvatten och ytvatten är den 
snabbare transporten av föroreningar till en ytvattenrecipient genom till exempel 
diken, ledningar och trummor samt snabbare utspädning i vattenmassan. En vätska 
som flyter på vattenytan kan i normala falla saneras genom uppsamling. Föroreningar 
som binder till partiklar i vattenmassan kommer så småningom att sjunka och 
ackumuleras på botten där de kan skada organismer. Vid förändrade flöden kan dessa 
föroreningar komma att röras upp i vattenmassan igen och transporteras till andra 
delar av ytvattensystemet. Vid punktutsläpp kan sanering av sediment genom till 
exempel muddring eller övertäckning bli nödvändigt. Diffust förorenade sediment kan 
komma att kräva andra åtgärder då det kan vara svårt att tydligt avgränsa 
föroreningens utbredning. 

3.6 Vägtrafikens påverkan och risker 
De vägtrafikspecifika formerna av påverkan och risker utgörs främst av: 

 miljöfarliga ämnen (bränsle, olika typer av gods) som riskerar att läcka ut i 
samband med olycka eller spill 

 vägdagvatten 

 driftåtgärder såsom halk- eller dammbekämpning 

Det föreligger risk för påverkan även i byggskede och i samband med 
underhållsåtgärder. Dessa påverkansrisker är mer allmänna och inte 
vägtrafikspecifika. 
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3.6.1 Drivmedel, godstransporter och andra miljöfarliga ämnen 
väg 
Risken för att en olycka ska hända så att utläckande miljöskadliga ämnen får 
konsekvenser för yt- och grundvatten består huvudsakligen i den tunga trafiken. Den 
vanligaste händelsen av betydelse är att bränsletankar springer läck. Tunga fordons 
bränsletankar har en utsatt placering och riskerar att skadas och springa läck även vid 
olyckor som i andra avseenden kan betraktas som lindriga. Transporter av miljöfarligt 
gods utgör en annan viktig riskfaktor.  

 
Figur 3.3 Det krävs relativt lite våld för att göra ett hål i en lastbils bränsletank 
vilket innebär en påtaglig risk för ett utläckage av hundratals liter bränsle (foto: 
Entropi SAB). 

Statistik visar att 100-120 fordon avsedda för farligt gods årligen är inblandade i 
polisrapporterade olyckor (exklusive viltolyckor). I 70-90 av dessa olyckor är fordonen 
avsedda för eller lastade med oljeprodukter varav hälften med bensin och den andra 
hälften med eldnings- eller dieselolja. Alla olyckor leder dock inte till utsläpp. Av 
”Räddningstjänst i siffror 2007” (Räddningsverket 2008) framgår följande siffror:  

 2400 händelser som lett till utsläpp av skadliga ämnen 

 Omkring 70 % av dessa handlade om drivmedel, smörjmedel eller hydraulolja 
från fordon.  

 Andelen utsläpp som skett i samband med transport uppgår till 25-30%.  

 Händelser med utsläpp och med inblandning av fordon märkta med ”farligt 
gods” utgjorde 6 % av händelserna, men bara ungefär en fjärdedel av dessa 
skedde under transport på väg.  

Av statistiken framgår också att det i cirka hälften av fallen handlar relativt små 
utsläpp där mängden uppgår till högst 10-20 liter (se även ”Utsläpp från olyckor”, 
Räddningsverket 2007). 

En samlad bedömning ger att det inom vägtransportsystemet vid transport årligen 
inträffar 500-800 utsläpp av skadliga ämnen och att högst 5% av dessa utgörs av 
utsläpp från ”farligt gods”-transporter. Det förefaller troligt att det i själva verket är 
fråga om utsläpp av bränsle eller hydrauloljor i några fall där det funnits inblandning 
av fordon märkta med farligt gods. Även andra transporter än sådana som 
klassificeras som ”farligt gods” kan omfatta ämnen som är att betrakta som 
miljöfarliga ur ett vattenskyddsperspektiv. Livsmedel, särskilt när det förekommer i 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
31   

   

flytande form kan vara en potentiell risk särskilt för grundvattenförorening. 
Styckegodstransporter kan föra med sig skadliga ämnen och i undantagsfall även 
farligt gods utan att det framgår av märkning på fordonen och utan att fordonen är att 
betrakta som farligt godstransporter. 

I händelse av brand i fordon finns risk att mycket miljöfarliga ämnen frigörs, bildas 
och kommer ut (se till exempel ”Utsläpp från bränder – Analyser av brandgaser och 
släckvatten”, SP 2002). Särskilt vid större bränder föreligger då en risk att dessa 
transporteras med släckvattnet till omgivningen.  

3.6.2 Vägdagvatten 
Ämnen från bilavgaser (metaller, organiska ämnen, kväve mm), oljor från fordon, 
korrosionsprodukter från fordon (metaller och färger), ämnen från däck- och 
vägslitage (metaller, asfalt, stenmjöl, gummi, färg mm), vägsalt, 
dammbindningsmedel samt ämnen från allmän luftförorening kan avrinna från 
vägbanan med vägdagvattnet. Transport av dessa föroreningar sker dock 
företrädelsevis luftburet, vid såväl våt som torr väderlek. Oftast avsätts och 
ackumuleras dessa ämnen i själva väganläggningen i stödremsa, vägslänt och vägdike. 
I vissa fall sker dock en insamling och bortledning av vägdagvattnet och i dessa 
sammanhang föreligger också risk för skada på den mark eller det vatten till vilket 
vattnet leds. 

En fördjupad analys och rekommendationer vad gäller hanteringen av vägdagvattens 
miljöpåverkan avhandlas i publikationen Vägdagvatten – råd och rekommendationer 
för val av miljöåtgärd (TRV 2011). 

3.6.3 Halkbekämpning 
Halkbekämpning vintertid är till stor nytta för att förhindra olyckor och avåkning samt 
underlätta, särskilt för tunga fordon, att ta sig fram vintertid. Vad gäller vattenskydd 
och särskilt grundvattenskydd så bedöms halkbekämpning med tömedel vara den i 
särklass mest betydelsefulla riskreducerande åtgärden.  

Saltning av vägar, för att motverka halka, har pågått sedan mitten av 1950-talet. Från 
början användes saltblandad sand, men vintern 1965-66 började man använda enbart 
salt längs vissa huvudleder. Väghållare använder sig normalt av NaCl som tömedel 
vilket är detsamma som vanligt bordssalt och bedöms vara den bästa avvägningen 
mellan uppnådd halkbekämpande effekt, miljöbelastning och ekonomi. De krav som 
för tillfället ställs på saltet är att det ska vara minst 97 % natriumklorid. (muntligt 
Svensson B 2013). Resterande 3 % utgörs av fukt och gips (CaSO4). Antibakmedel i 
form av kalium- eller natriumferrocyanid (K4Fe(CN)6*3 H20 eller Na4Fe(CN)6*3 H20) 
får ingå med maximalt 100 gram per ton salt (100 ppm). Denna tillsats är endast till 
för att saltet inte ska klumpa sig. Ferrocyanid är en s.k. komplexjon. Komplexet utgörs 
av att 6 stycken cyanidjoner binder som ligander till en central järnatom i mycket 
starka och stabila bindningar. Cyanidjonerna kan endast frigöras i kontakt med syra. 
Cyanid är vanligtvis giftigt, men tack vare den stabila bindningen till järnet anses 
ämnet som ofarligt. Ferrocyanider är generellt ofta undantagna i lagstiftning som 
berör farliga ämnen beroende på sin låga giftighet. För studier om cyanidlakning från 
vägsalt hänvisas till en rapport utgiven av Hälso- och miljöinstitutet i Nederländerna 
som tar upp olika källor till cyanidförorenad jord (Köster, H. 2001). 

Insikt finns om att vägsalt medför en rad negativa effekter. Ökad korrosion på fordon 
och i vissa fall en ökad kloridhalt i grundvatten är de mest kända, men det kan finnas 
skäl att även uppmärksamma vissa biologiska effekter och effekter på 
markförhållanden. Under särskilt ogynnsamma förhållanden kan salt ge upphov till 
vattnet i en sötvattensjö skiktar sig så att djupare vattenmassor inte längre deltar i sjön 
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cirkulation vår och höst. Detta kan i sin tur till leda till syrebrist i de djupare 
vattenmassorna.  

Genom att ansätta typiska förhållanden för en väg som berör en grundvattenförekomst 
belägen i en rullstensås kan man räkna fram att vägsaltningen kan förväntas medföra 
en ökning av kloridhalten med från storleksordning 1 mg/l till storleksordning 1000 
mg/l. Dessa siffror får anses vara verifierade av gjorda observationer och genomförda 
fallstudier. 

Det finns ett antal andra tömedel än NaCl, men samtliga dessa bedöms utgöra större 
eller likvärdiga miljörisker som NaCl. CaCl2, MgCl2 och KCl innehåller alla 
kloridjonen och torde därför inte utgöra någon avgörande skillnad mot NaCl. Ett antal 
motsvarande salter finns där kloridjonen ersatts av acetat eller formiat (mest känd 
kanske är CMA). Ytterligare en metod som undersökts är att blanda ut saltet med 
socker för att på så sätt minska den totala saltgivan. 

Att använda de senare alternativen skulle innebära en tillförsel av organiska ämnen 
som i princip är att betrakta som ”mat” åt bakterier och mikroorganismer. Dessa 
ämnen bör därför endast användas där det lokalt finns en biologisk kapacitet att bryta 
ner dem. På platser där saltpåverkan på större grundvattenmagasin har detekterats 
saknas ofta denna biologiska kapacitet längs de transportvägar som ett salthaltigt 
avrinnande vägdagvatten förväntas följa. Det är där fråga om sandiga och grusiga 
jordar i vilka även de organiska ämnena mycket snabbt transporteras igenom den 
biologiskt aktiva markzonen i händelse av att någon sådan zon alls föreligger. 
Dessutom är ofta den biologiska aktiviteten starkt begränsad då dessa jordar utgör 
väldigt magra växtbetingelser. Risk föreligger då att de organiska ämnena tar samma 
vägar som kloriden och därmed riskerar att hamna i ett vattenverk. 

Vid halkbekämpning måste avvägningar göras där olika former av miljöpåverkan 
beroende på vilken metod som används för halkbekämpningen ställs mot varandra 
och samtidigt mot risken för olyckor som leder till utsläpp. I dialog med olika 
kommuner och med nära berörda myndigheter (SGU, Livsmedelsverket, MSB) anser 
Trafikverket att det är en förankrad ståndpunkt att viss saltpåverkan på grundvatten 
måste kunna accepteras. SGU FS 2008:2 anger för kloridhalt riktvärdena 100 mg Cl/l 
eller 50 mg Cl/l vid stigande trend. Ett överskridande av dessa riktvärden innebär 
alltså att god status inte uppnås.  

3.6.4 Utsläpp byggskede, väg 
Sannolikheten för utsläpp av miljöfarliga ämnen under byggskede är påtaglig. Det är 
relativt vanligt med mindre och medelstora utsläpp av framför allt dieselbränsle och 
hydraulolja. Det är inte ovanligt att entreprenadmaskiner hyser flera kubikmeter 
hydraulolja och brott på slangar eller läckage på hydraulsystem är inte ovanliga. En 
förhöjd risk för läckage av drivmedel föreligger särskilt vid tankning av arbetsfordon 
och vid påfyllning av stationära eller mobila cisterner.  

Särskilt att uppmärksamma är att borttagandet av vegetationstäcke och friläggning av 
underliggande jordlager och berg innebär en kraftigt förhöjd sårbarhet där flytande 
ämnen får mycket lättare att spridas. Ett jordmaterial som är frilagt och packat har 
ofta en kraftigt reducerad infiltrationskapacitet och fungerar närmast som en 
hårdgjord yta. Utsläpp riskerar därför att rinna iväg på ytan mot lågpunkter och 
infiltrera där infiltrationskapaciteten är som högst.  
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Figur 3.4 Utsläpp av hydraulolja i byggskede (foto: Entropi SAB). 

 

3.6.5 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder, 
väg 
För att säkerställa en vägs funktion sker löpande olika drift- och underhållsåtgärder. 
Risker och påverkansformer inom detta avsnitt är till viss del besläktade med risker i 
byggskedet såsom läckage från entreprenadmaskiner, men utgörs också av en 
diversitet av andra risker som följer av att de aktiviteter som bedrivs. Som exempel 
kan nämnas närvaron av lösningsmedel i samband rengöring av vägutrustning. 

3.7 Järnvägstrafikens påverkan och risker 
En fördjupad genomgång av järnvägens olika påverkansformer och risker har 
avhandlats i ”Riskanalys av konfliktpunkter mellan järnvägar och skyddsvärda 
vattenresurser, Metodutveckling” (Banverket Bansystem 03-01, Geo Innova AB, SGI 
2004) och återges i denna text mera kortfattat. Det ska uppmärksammas att det finns 
ett antal viktiga skillnader mellan vägar och järnvägar med avgörande betydelse för 
riskhanteringen.  

3.7.1 Godstransporter järnväg 
Det är mycket sällsynt med större utsläpp av miljöfarligt gods. Ändå är detta en risk 
som behöver beaktas med tanke på de oerhörda konsekvenser som kan följa om stora 
mängder miljöfarligt gods läcker ut. I detta sammanhang är tre huvudtyper av olyckor 
är aktuella: Urspårningar, Sammanstötningar mellan järnvägsfordon samt 
Plankorsningsolyckor. Den i särklass viktigaste olyckstypen här är urspårningar. 
Sannolikhetens för sammanstötning mellan tåg på järnvägslinjen är oftast försumbar, 
men kan vara signifikant vid bangårdar och andra platser där många fordon är i 
omlopp samtidigt. Plankorsningar har också viss signifikans i de fall när det är fråga 
om en sammanstötning mellan tåg och tunga vägfordon. För lätta vägfordon bedöms 
det föreligga försumbar potential att miljöfarligt gods ska läcka ut. 
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Figur 3.5 Olycka mellan godståg och lastbil i en plankorsning (foto: Entropi 
SAB). 

3.7.2 Drivmedel, transformatorolja, hydraulolja och andra 
ämnen järnväg rörligt 
I det närmaste samliga fordon som framförs på järnväg medför tillräckliga mängder av 
miljöfarliga ämnen i form av framför allt bränsle (diesellok), transformatorolja (el-lok) 
och hydraulolja (alla lok och vagnar) för att en skada på en vattenförekomst ska kunna 
uppkomma. Därtill ska risken för brand ombord på järnvägsfordon beaktas med tanke 
på att släckvatten kan innehålla ett flertal mycket miljöfarliga ämnen.  

Med utgångspunkt från olycksstatistik inrapporterad till järnvägsstyrelsen görs 
bedömningen att det årligen inträffar ett tiotal olyckor med utsläpp och några tiotal 
olyckor där det förkommit brand. Dessutom inträffar årligen ett fåtal incidenter där 
exempelvis hydraulolja eller transformatorolja läckt ut från järnvägsfordon under färd. 

 
Figur 3.6 Dieselläckage från lok (foto: Entropi SAB). 
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3.7.3 Växtbekämpning 
För att öka säkerheten för resenärer och personal bekämpas växtligheten på banvallar 
och bangårdar. Växtbekämpning ska dock inte ske på platser där det finns risk att 
värdefulla vattenresurser påverkas. Trafikverket strävar efter att använda preparat 
som är så skonsamma som möjligt för miljön men samtidigt har god effekt (se särskilt 
BVH 827:1). Trafikverket använder endast bekämpningsmedel som har godkänts av 
Kemikalieinspektionen. 

Kemisk ogräsbekämpning sker endast på driftplatser och banvallar. 
Bekämpningsinsatser föregås av en inventering av vegetationen längs med banvallar 
och på våra driftplatser.  

3.7.4 Fasta installationer järnväg, små till måttliga volymer, 
sugtransformatorer mm 
Längs järnvägsnätet finns transformatorer och omformarstationer som innehåller olja 
för kylning. Större enheter förekommer främst vid bangårdar och knutpunkter. 
Regelbundet utspritt länge järnvägsnätet finns närmare 2000 sugtransformatorer som 
innehåller några hundra lite olja vardera. Dessa kan av olika skäl börja läcka såsom 
åldrande packningar, överhettning eller yttre åverkan. 

För perioden 2002-2010 rapporterades 112 händelser där fasta transformatorer läckt, 
men mörkertalet bedöms vara stort. Det verkliga antalet bör antas kunna uppgå till 
200 händelser med läckage. Av betydelse i sammanhanget är att det kan ta lång tid 
innan ett läckage från en transformator upptäcks. Även andra transformatorer 
förekommer, dessa har dock än så länge inte behandlats närmare i ett 
vattenskyddsperspektiv. 

Ett stort antal transformatorer hanteras varje år och vid denna hantering föreligger 
givetvis en risk att misstag sker som leder till utsläpp. Vidare utgör tillfällig eller mer 
långvarig lagring av transformatorer också en viktig risk.  

 
Figur 3.7 Sanering av transformatorolja (foto: Entropi SAB). 
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3.7.5 Fasta installationer järnväg, stora volymer, cisterner mm 
Det förekommer i begränsad omfattning platser där stora mängder miljöfarliga ämnen 
förvaras såsom i cisterner för lagring av exempelvis bränsle. I dessa fall är generellt 
större försiktighetsmått vidtagna jämfört med de objekt som diskuteras under 3.7.4. 
En viss risk för stora utsläpp kvarstår dock och måste ses även ur ett perspektiv av att 
det kan uppstå flöden som når avsevärd sträcka från själva utsläppspunkten.  

 
Figur 3.8 Sanering av oljeläckage vid cistern (foto: Entropi SAB). 

3.7.6 Utsläpp byggskede järnväg 
Se byggskede väg, 3.6.4. 

3.7.7 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder 
järnväg 
Inom Underhåll används ofta kemiska produkter och material innehållande kemiska 
ämnen vid drifts- och underhållsåtgärder. Många kemiska ämnen har farliga 
egenskaper och är olämpliga om de kommer ut i vattenmiljön. I ett förebyggande syfte 
arbetar Trafikverket aktivt med att minimera läckage och utsläpp av farliga ämnen 
som förekommer i verksamheten. Vid utbyte av träsliprar till nya kreosotsliprar 
förekommer kreosotoljor med polyaromatiska kolväten, se handledning enligt BVH 
809.1. Tåg och vagnar rengörs med rengöringsmedel innehållande tensider och 
lösningsmedel. Andra underhållsåtgärder där kemiska ämnen förekommer i de 
kemitekniska produkter eller material som används är vid; målningsarbeten, 
klottersanering, impregnering av trä, byte av stolpar och räcken, gjutningsarbeten, 
verkstadstekniska reparationer, oljebyten och tankning av maskiner mm. I arbetet för 
att minimera riskerna för utsläpp av kemiska ämnen granskas alla kemiska produkter 
av kemikaliegranskningsfunktionen enligt TDOK 2010.310. Det gäller även kemiska 
produkter som ingår i en vara, t ex en smörjolja eller behandlad yta. Vid inköp av varor 
gäller materialkraven i TDOK 2012:22. Trafikverkets arbete med att fasa ut eller 
riskminska användningen av kemiska ämnen finns beskriven på hemsidan, se 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-
produkter/ . 
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3.8 Vandringshinder i ytvattendrag 
Ytvattendrag och vägar och järnvägar korsar varandra på ett stort antal ställen i 
landet. Om inte en bro eller akvedukt anläggs kan vattnet tillåtas korsa vägen genom 
en eller flera trummor. En felaktigt utformad trumma kan utgöra ett hinder för djur i 
och kring vattendraget. Djurpopulationer som lever i vattnet utarmas uppströms 
trumman om de inte kan förflytta sig uppåt i vattensystemet. Trummor utgör 
vandringshinder om de ligger högre än vattendragets yta, om vattennivån i trumman 
är lägre än i vattendraget eller om vattenhastigheten är för hög genom trumman i 
kombination med avsaknad av naturligt bottensubstrat i trumman. Trafikverket har 
tagit fram krav- och vägledningsdokument gällande frågor om trummor och 
vandringshinder (BVS 585:18- Trummor och ledningar. TRV 2011:072- TRVK Väg 
samt specifikt enligt anvisningar i VV/BV-publikationen 2005:72- Vilda djur och 
infrastruktur – en handbok för åtgärder). 

Kunskapen om trummor, deras lokalisering liksom deras status, i ett 
vandringshindersperspektiv, är bristfällig och fungerande rutiner och databaser för 
registrering av inventerade vandringshinder, vidtagna åtgärder och uppföljning 
saknas. Mängden potentiella vandringshinder beror på vilken upplösning man väljer 
på det hydrografiska underlaget. Vid en utsökning mot SMHI:s hydrografi Svenskt 
Vattenarkiv, SVAR, som omfattar enbart lite större vattendrag, uppgick antalet 
kontaktpunkter till 2 559 st. för järnväg och 22 658 st. för statliga vägar. Det bör 
observeras att hade samma urval gjorts med fastighetskartans hydrografi som 
underlag hade det inneburit avsevärt fler korsningar mellan väg/järnväg och 
vattendrag, uppskattningsvis cirka 5 - 10 ggr fler. Antalet vägar och järnvägar som 
korsar ett vattendrag är förstås inte detsamma som att alla utgör vandringshinder. 
Erfarenheter visar dock att ibland så mycket som upp till 30 % av trummorna kan 
utgöra vandringshinder. I skrivande stund har ca 3400 vandringshinder för fisk 
identifierats vid Trafikverkets anläggningar. Riktade miljöåtgärder görs vid i 
storleksordningen några tiotal trummor per år. 

 
Figur 3.9 En trumma med fall på nedströmssidan förhindrar vattenlevande 
djup att passera. 

 

Vid underhåll av trummor är infodring en metod att renovera trummor, som är 
billigare och går snabbare än att byta trumman, på snabb frammarsch. Utförs 
infodringen med flexibelt foder, ofta benämnt relining, påverkas inte trummans area 
nämnvärt men om den sker med insticksrör och kringgjutning så minskar arean 
drastiskt och vattenhastigheten genom trumman ökar vilket kan innebära ett 
vandringshinder. Nackdelen med infodring är att metoden riskerar att innebära att 
många trummor som utgör vandringshinder permanentas snarare än justeras/byts ut. 
I och med den ökade satsningen på underhåll av järnväg kan man förvänta sig att 
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antalet besiktningar och åtgärder vid exempelvis trummor kommer att öka. Detta 
bedöms som troligt även avseende väg. I dagsläget besiktigas inte trummor 
regelmässigt ur ett vandringshindersperspektiv vid tekniska besiktningar. 
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4 Principer för riskhantering 

Fundamentalt för riskhantering är att kunna bedöma storleken på en 
viss risk och bestämma om det är motiverat att vidta åtgärder för att 
försöka reducera denna risk. Riskbedömningen ska ge vägledning till 
vilken omfattning av åtgärder som är motiverade. Trafikverket väljer 
avseende skydd av yt- och grundvatten att använda begreppet risk i 
bemärkelsen av sannolikhet för en oönskad händelse kombinerat med 
konsekvensen av denna händelse. Genom att ytterligare i detalj bryta 
ner och beskriva beståndsdelar hos en viss risk ges möjlighet att förstå, 
värdera och förhålla sig till denna risk. Utifrån ett sådant underlag kan 
sedan beslut fattas om det finns skäl att vidta åtgärder för att reducera 
denna risk samt genom vilken typ av åtgärder detta bör göras. 
Miljöbalkens andra kapitel ger här förutsättningarna i det att eventuell 
miljöpåverkan ska bedömas och vid behov reduceras samt att det måste 
ske en avvägning mellan miljönyttan av åtgärder i förhållande till vad 
som är ekonomiskt försvarbart. 

4.1 Förhållningssätt till risker 
För att komma fram till hur ett riskobjekt ska hanteras har Trafikverket valt en metod 
som tar utgångspunkt i tre principiella ytterligheter i förhållningssätt nämligen 
avvaktande, beredskap och förebyggande. Vart och ett för sig har för- och nackdelar, 
vilket beskrivs och diskuteras i det följande. En utgångspunkt i resonemanget nedan är 
i samtliga fall att man har gjort en åtminstone översiktlig riskanalys. Förhållningsätten 
är avvaktande, beredskap och förebyggande, se figur 4.1. 

 
 
Figur 4.1 Olika förhållningssätt vid riskhantering. För optimal riskhantering 
bör en avvägning göras mellan de olika ytterligheterna.  

Ett avvaktande kan innebära att man väljer att inte göra några ytterligare 
ansträngningar utöver riskanalysen. Så länge ingenting händer uppkommer inga 
kostnader, men man accepterar att i händelse av olycka/skada vidta de åtgärder som 
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behövs för att reparera och återställa skyddsobjektet. En fördel med detta 
förhållningssätt är att det inte uppkommer några kostnader så länge ingen skada 
inträffat. En ytterligare fördel är att medel och insatser kan riktas och begränsas till 
den faktiska skada som inträffat med möjlighet att verifiera att insatserna faktiskt gör 
nytta. Till nackdelarna hör att reparationsåtgärder kan bli mycket kostsamma och att 
vissa skador är att betrakta som irreparabla.  

Utifrån fördjupade riskanalyser och undersökningar kan man upprätta en beredskap 
för en effektiv räddningsinsats när väl en olycka inträffat. Detta kan handla om 
upprättandet av beredskapsplaner, samordnade övningar, införskaffande av särskild 
saneringsutrustning och varningssystem. En god beredskap kräver löpande kostnader, 
men är ofta synnerligen kostnadseffektiv. En svaghet är att det finns risker som 
omfattar snabba förlopp som inte ens den mest välplanerade och effektiva 
räddningstjänst har någon teoretisk chans att kontrollera. 

Genom förebyggande insatser kan delar av den samlade risken reduceras, i vissa 
fall till försumbara nivåer. Förebyggande insatser spänner från relativt triviala och 
billiga åtgärder till komplexa och mycket kostsamma åtgärder. Förbyggande åtgärder i 
form av fysiska skydd kan vara av särskilt stort värde på platser där ett utsläpp snabbt 
riskerar att spridas bortom sanerbarhet, där åtkomst till olycksplatsen kan vara svår, 
där förväntade insatstider är långa och när det är osäkert om ett utsläpp kommer att 
upptäckas. Förebyggande insatser är ofta kostsamma samtidigt som de endast 
reducerar risken delvis. Det vill säga att de inte ger någon total säkerhet utan bara 
vissa av riskernas beståndsdelar påverkas.  

För att hantera en viss risk gäller det att ha en fördjupad förståelse av hur denna risk 
är sammansatt och att hitta en lämplig avvägning mellan ytterligheterna av 
förhållningssätt. När det gäller skyddet av vatten, såväl yt- som grundvatten, så råder 
samsyn mellan Trafikverket och bland andra MSB, SGU, Livsmedelsverket och 
räddningstjänster att själva räddningsinsatsen i samband med en olycka ofta har 
mycket stor betydelse för om en skada kan förhindras. Detta oavsett om förebyggande 
åtgärder vidtagits eller ej. Detta medför att beredskap alltid behöver få stor vikt vid 
denna riskhantering.  

Vidare finns en god insikt om att en signifikant del av risken utgörs av händelser med 
mycket långtgående konsekvenser såsom att en vattentäkt måste tas ur bruk och inte 
kan saneras inom överskådlig tid. Förbyggande åtgärder måste därför ha en plats i 
riskhanteringen, men aktualiseras inte nödvändigtvis i samtliga fall. Det är viktigt att 
hålla i minnet att förebyggande åtgärder inte kan ses som riskeliminerande utan som 
riskreducerande. Trots att åtgärder enligt bästa tillgängliga teknik har vidtagits så kan 
en signifikant andel av risken kvarstå. Detta kan ses som att man inom åtgärder 
inkluderar eller accepterar en andel av avvaktande förhållningssätt. 

Slutligen kan det konstateras att vissa delar av risken utgörs av extrema, sällsynta 
händelser eller händelser som vi inte förmått att beskriva på förhand. För sådana 
händelser torde det vara mest lämpligt att anta ett avvaktande förhållningssätt. 
Sammantaget innebär detta ett förhållningssätt som främst bör präglas av beredskap 
och i stor utsträckning också av förebyggande resonemang samt med ett visst 
medvetet inslag av avvaktande.  

4.1.1 Riskvärdering 
Vid riskanalys vill man gärna räkna fram en risk- eller konsekvenskostnad vilken 
bland annat kan ställas i relation till kostnaderna för eventuella åtgärder. Vägverket 
(1998) och Banverket (Banverket Bansystem 03-01, Geo Innova AB, SGI 2004, 
Banverket Bansystem 03-02, SWECO VIAK 2004) har gjort ambitiösa ansatser att ta 
fram modeller för beräkning av risk- eller konsekvenskostnader. I båda dessa 
rapporter konstateras dock att dessa kostnadsberäkningar är behäftade med stora 
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osäkerheter bland annat vad gäller utvinningsvärden och så kallade in situ-värden och 
att dessa värden sannolikt har underskattats. Sedan ett tiotal år tillbaka har 
ansträngningarna ökat för att försöka sätta monetära värden på vattenresurser, inte 
minst som en följd av EU:s ramdirektiv för vatten, men även i länder utanför Europa. 
De svenska vattenmyndigheterna redovisar ekonomiska värden hos vattenresurser i 
termer av vilka nyttor dessa bedöms leverera. Det föreligger dock fortfarande stora 
osäkerheter vad gäller kostnader som kan tänkas uppkomma vid en långvarig eller 
permanent utslagning av kommunal vattenförsörjning.  

Vidare omfattas modellerna av uppsättningar av antagna parametervärden 
(sannolikhetsvärden) som dels är schablonmässiga och dels kan förväntas vara 
föränderliga över tiden. Utan löpande uppdatering av dessa parametrar och utan 
metoder för objektsanpassning av dem så uppgår felmarginalen hos en beräknad 
riskkostnad till flera storleksordningar (se även avsnitt 4.1.3).  

4.1.2 Begreppet risk 
För vattenskydd väljer Trafikverket att definiera risk som en sammanvägning av 
sannolikhet för en oönskad händelse och konsekvens av denna. Konsekvens i sin tur är 
en sammanvägning av värde och sårbarhet (Figur 4.2). Figuren visar de viktigaste 
sambanden tillsammans med de viktigaste påverkande faktorerna. Sannolikhet avser 
händelser som leder till utsläpp av miljöfarligt ämne på platser och i sådana 
sammanhang att en vattenresurs skulle kunna påverkas. Värdet på det som skadas kan 
beskrivas både i monetära och icke-monetära termer. Sårbarhet kan beskrivas som ett 
systems bristande förmåga att fungera och uppnå sitt syfte när det utsätt för en 
oönskad händelse (Livsmedelsverket 2007). 

 
Figur 4.2 Förenklat riskträd för miljöpåverkan på mark och vatten vid vägar 
och järnvägar. 

4.1.3 Händelseträd 
I tidigare publikationer (SGI Varia 513, VV publ 1998:064, B02-883/IN60 Bansystem 
03-01) beskrivs hur man med inriktning på olyckshändelser kan bryta ner ett förlopp 
som leder till en skada på ett skyddsobjekt i en kedja av händelser. Dessa finns 
beskrivna i så kallade händelseträd. För varje händelse i denna kedja kan sedan dels 
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sannolikheten för händelsen uppskattas (Px) och dels konsekvenskostnaderna (Cx) för 
det oönskade utfallet. För kännedom återges här de händelseträd som presenterade i 
SGI Varia 513 (SGI 2001, figur 4.3-4.5). 

Det bör noteras att detta är en multiplikativ modell som är känslig för osäkerheter i 
parametrarna Px och Cx. Antaget att man enligt figur 4.3 kan uppskatta frekvensen av 
transporter med farligt gods samt alla Px och Cx med en osäkerhet på plus-minus 20% 
så resulterar detta i att felmarginalen för den bedömda konsekvenskostnaden för 
förorening av vattentäkten spänner från -87% till +420% jämfört med det beräknade 
värdet.  

 
Figur 4.3 Händelseträd som redovisar händelseförloppet vid olycka med farligt 
gods vid vattentäkt. Px avser sannolikheter och Cx avser konsekvenskostnader. 
Från SGI Varia 513. För utförlig förklaring hänvisas till ursprungspublikationen. 

 
Figur 4.4 Händelseträd som redovisar händelseförloppet vid olycka med farligt 
gods vid ytvattentäkt i strömmande vattendrag, i övrig se figur 4.3. 

 
Figur 4.5 Händelseträd som redovisar händelseförloppet vid olycka med farligt 
gods vid ytvattentäkt i sjö, i övrig se figur 4.3. 

 

Även om lämpligheten att tillämpa metodiken med händelseträd kan ifrågasättas bör 
dessa fungera som ett principiellt stöd vid riskbedömningar. Riskträdet enligt figur 4.2 
och händelseträden som här beskriv är olika sätt att angripa riskhantering som dock 
sammanfaller i vissa delar. I denna publikation väljer vi att hänföra 
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sannolikhetsbegreppet till produkten [förekomst av riskobjekt, antal] · Po · Pu, där Po 
är sannolikheten för olycka och Pu är sannolikheten för att det vid olycka sker ett 
utsläpp av miljöfarligt ämne. Vi finner dock att konsekvens och summerad risk 
behöver hanteras i vidare mening än vad man hittills lyckats beskriva i termer av 
händelseträd varför någon analogi i dessa termer inte kan uttryckas på ett 
tillfredsställande sätt. 

 

4.2 Modell för riskhantering 
Baserat på erfarenheter från den riskhantering som skett utifrån framför allt 
Vägverkets publikationer 1995:1 (Vägverket 1995) och 1998:064 (Vägverket 1998) har 
Trafikverket utvecklat en riskhanteringsmodell som kombinerar kvantitativa och 
kvalitativa analyser. Modellen bygger på att bedöma parametrarna sannolikhet, värde 
och sårbarhet i vardera fem steg och att väga samman dessa till en risknivå som också 
värderas i fem steg.  

De viktigaste behoven av egenskaper hos denna modell har varit  

 att kunna identifiera objekt som potentiellt skulle kunna utgöra en 
oacceptabel risk 

 att prioritera mellan dessa objekt om vilka som är mest akuta att utreda 

 att ge underlag för beslut om att riskreducerande åtgärder ska vidtas och hur 
långtgående dessa åtgärder ska eller får vara 

 att ge underlag för att välja inriktning på de åtgärder som vidtas 

Parallellt med framtagandet av riskhanteringsmodellen har denna prövats och 
kalibrerats mot en rad verkliga riskobjekt och befunnits robust och väl fungerande vad 
gäller de första två punkterna ovan. De andra två punkterna berör delar av detta 
dokument som kommer att färdigställas i ett senare skede och modellen kommer att 
prövas även mot dessa egenskaper.  

4.2.1 Riskmatris 
Enligt den här valda riskdefinitionen kan samma bedömda risknivå genereras genom 
en mängd olika kombinationer av ingående parametrar. Att tvådimensionellt 
illustrerar risken med hjälp av en riskmatris är ett sätt att bättre åskådliggöra 
komplexiteten hos en risksituation. Skalorna för sannolikhet respektive konsekvens i 
riskmatrisen kan väljas på många olika sätt och har här valts utifrån resonemang om 
tröskelnivåer.  

Sannolikhet har fått en principiellt logaritmisk indelning med en yttre avgränsning till 
det sannolikhetsintervall som bedömt som relevant att arbeta med. Se vidare under 
avsnitt 4.3 Sannolikhet. Konsekvensskalan har delats in utifrån mera utpräglat 
kvalitativa resonemang se också vidare under avsnitt 4.4 Konsekvens. 

Sannolikhet och konsekvens kan sedan kombineras så att en bedömning av risknivå 
erhålls. Detta kan illustreras i en riskmatris enligt figur 4.6. Nästa utmaning är att 
bestämma riskklasser. Om skalorna för sannolikhet respektive konsekvens hade 
kunnat sättas likvärdiga med likvärdiga steg hade vi haft en symmetrisk 
åskådliggörning av riskklasser. Verkligheten är dock sådan att riskklasser aktivt 
behöver bestämmas utifrån både kvantitativa och kvalitativa resonemang. I ett sådant 
resonemang bör man även ta hänsyn till vilka åtgärder som finns att tillgå, vad de 
medför för kostnader och vilken riskreduktion de kan förväntas bidra med.  
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Figur 4.6 Riskmatris där riskklasser representeras av olika färger. Ju högre 
riskklass desto mer långtgående åtgärder är motiverade. 

 

Följande riskklasser föreslås i denna handbok och gränserna mellan dem ska betraktas 
som flytande: 

 5 – Mycket hög risk (svart) – olyckhändelser inklusive skadehändelser 
inträffar återkommande, konsekvenserna om ett utsläpp skulle nå 
skyddsobjektet är katastrofala 

o Långtgående riskreducerande åtgärder behöver vidtas, nedstängning 
och flyttning av riskobjektet kan vara motiverad 

 4 – Hög risk (rött) – olyckshändelser inträffar återkommande och 
konsekvenserna om ett utsläpp skulle nå och påverka skyddsobjektet är 
mycket stora 

o Långtgående riskreducerande åtgärder är motiverade, reglering av 
trafiken bör övervägas 

 3 – Måttlig risk (orange) – olyckshändelser inom skyddsobjektet har 
förekommit, konsekvenser av utsläpp är betydande 

o Riskreducerande förebyggande åtgärder bör vidtas, omfattande 
åtgärder kan i vissa fall vara motiverade 

 2 – Förhöjd risk (gult) – konsekvenserna av en skadehändelse är inte 
försumbara, för de flesta tänkbara händelser är dock förutsättningarna för 
lyckad sanering mycket goda. 

o Smärre riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade  

 1 – Låg risk (grönt) – låg sannolikhet för skadehändelser och/eller 
nödvändiga saneringsinsatser vid utsläpp tar små resurser i anspråk.  

o Förebyggande åtgärder är inte motiverade 
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 0 – Försumbar risk (utanför riskmatrisen) – mycket låg sannolikhet 
för skadehändelser och/eller nödvändiga saneringsinsatser vid utsläpp tar 
små resurser i anspråk.  

o Det är inte motiverat att initiera riskutredningar 

 

Kapitlen Åtgärdsstrategier och Åtgärdsalternativ ger närmare vägledning till vilka 
typer av åtgärder som kan vara aktuella. 

4.3 Begreppet sannolikhet 
Sannolikheten avser i denna publikation händelser, som leder till utsläpp av ämnen 
som kan vara skadliga för vatten. Sådana sannolikheter är generellt mycket svåra att 
kvantifiera. De förändras över tiden och kan påverkas avsevärt av exempelvis 
lagstiftning, förändringar i transportarbete eller trafiksäkerhetsåtgärder. Tidigare 
nämnda publikationer Vägverket (1998) och Banverket (Banverket Bansystem 03-01, 
Geo Innova AB, SGI 2004, Banverket Bansystem 03-02, SWECO VIAK 2004) 
presenterar modeller genom vilka sannolikheter kan beräknas. En närmare analys av 
den modell som presenteras i Vägverket (1998) visade dels att den beräknade 
sannolikheten kan skilja flera storleksordningar (mer än en faktor 100) beroende på 
hur ingående parametrar väljs (inom de gränser som publikationer lämnar utrymme) 
och dels att beräknad sannolikhet kan bli densamma även efter införandet av 
riskreducerande åtgärder (inklusive vissa sådana åtgärder som syftar till att reducera 
sannolikheten för olyckor eller att olyckor leder till utsläpp). Detta leder till 
konstaterandet att denna typ av modellberäkningar måste användas med stor 
försiktighet. Resultat kan ingå i beslutsunderlag, men får inte användas som enskilt 
eller dominerande beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag måste alltid huvudsakligen 
bygga på kvalificerade expertis inom aktuell riskanalys. 

De skadehändelser som är aktuella att hantera har visserligen det gemensamma att det 
är fråga om risken att ett miljöfarligt ämne förorenar yt- eller grundvatten. Det finns 
dock stora skillnader i hur olika skadehändelser behöver beskrivas i termer av framför 
allt sannolikhet och sårbarhet. Det har därför befunnits lämpligt att gruppera 
skadehändelser kring likheter i dessa riskfaktorer. Exempelvis finns många 
gemensamma nämnare för olyckor vid trafik på väg eller haveri och läckage på fasta 
installationer. De olika grupperna av skadehändelser kan kategoriseras i 
sannolikhetsklasser enligt tabell 4.1.  
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Tabell 4.1 Kategorisering av sannolikhetsklasser för några olika riskföreteelser. 
Klassningen är gjord med inställningen att heller sätta en för hög klass än en för låg. Genom 
fördjupade objektsvisa analyser kan sannolikheten justeras till en lägre klass. 

Sanno‐
likhets‐
klass 

Återkomsttid 
för vägolycka 
med utsläpp 
(år) 

Saltvägnät Saltpåverkan 
(halt i täkt, 
mg Cl/l) 

Transforma‐
torolja sta‐
tionär enhet 

Transformatorolja, 
bränsle eller 
hydraulolja fordon 

Cistern  Miljöfarligt 
gods 
järnväg 

5  0‐7  x  >100 eller 50 
och stigande 

       

4  7‐20    80‐100         

3  20‐100    40‐80  x       

2  100‐700        x  x   

1  700‐5000            x 

 

De återkomsttider som sannolikhetsklasserna kalibrerats emot vad gäller vägolycka 
med utsläpp är vägledande även för andra typer av händelser. Denna kalibrering har 
utgått ifrån ett tidsperspektiv på 50 år vilket bedöms vara en rimligt tilltagen 
överskådlig framtid. Inom denna tidsrymd är betydande förändringar att förvänta i de 
risker som beskrivs i detta dokument. Exempelvis indikerar Internationella 
Energibyråns (IEA) prognoser att den globala oljeproduktionen kommer att nära nog 
halveras inom de närmaste 20 åren. En annan aspekt är klimatförändringar och 
åtgärder för att begränsa den mänskliga påverkan på dessa.  

De olika sannolikhetsklasserna kan beskrivas enligt nedan. Vad gäller sannolikheterna 
som anges för minst en händelse med utsläpp inom 50 år så ska det hållas i minnet att 
utsläpp inte nödvändigtvis sker på sådant sätt att det innebär ett hot mot 
vattenmiljön: 

 Sannolikhetsklass 5 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 20 år [sic] är över 95%. Detta är en mycket hög sannolikhetsnivå som i 
regel är oacceptabel inte bara ur ett vattenskyddsperspektiv. Om 
sannolikheter på denna nivå identifieras bör detta snarast påtalas för samtliga 
berörda intressenter och omedelbara åtgärder kan behöva vidtas. 

 Sannolikhetsklass 4 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 50 år är nära 1. Sannolikheten är att betrakta som hög eller mycket hög 
och är i sig en stark indikator på att en oacceptabel risknivå kan föreligga. 

 Sannolikhetsklass 3 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 50 år är mellan 39 och 92% vilket får anses vara en hög nivå. 
Riskkostnaderna kan vara allt ifrån låga till höga och det är i regel motiverat 
att genomföra fördjupade riskanalyser. 

 Sannolikhetsklass 2 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 50 år är 39% eller mindre. Sannolikheten är signifikant och kan medföra 
en förhöjd risk, särskilt vid svåra konsekvenser. Riskkostnaderna kan i 
allmänhet förväntas vara låga i förhållande till kostnader för förebyggande 
åtgärder. 

 Sannolikhetsklass 1 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 50 år är 6,9% eller mindre. Sannolikheten är låg nog att risken kan 
betraktas som försumbar såvida inte konsekvenserna av en skadehändelse är 
mycket stora.  

 Sannolikhetsklass 0 – Sannolikheten för minst en händelse med utsläpp 
inom 50 år är 1 % eller mindre. Vid återkomsttider över 5000 år kategoriseras 
sannolikheten som försumbar.  
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Sannolikheten i vägsammanhang påverkas av trafikmängd och andel tung trafik. Även 
saltpåverkan kan i detta sammanhang hanteras som en skadehändelse med en viss 
sannolikhet. Vägens standard i trafiksäkerhetshänseende och i relation till 
trafikbelastning är andra parametrar, som har betydelse. Viktiga källor för information 
som kan ligga till grund för bestämning av sannolikhet kan vara 
trafiksäkerhetsarbetets sannolikhetsberäkningar, rapportering av polis och 
räddningstjänst av såväl inträffade olyckor som incidenter och inte minst för befintliga 
anläggningar en inspektion i fält. Det ska noteras att även relativt lindriga olyckor ur 
perspektiv av materiella skador och skador på människor kan vara mycket allvarliga ur 
miljöskyddssynpunkt och vice versa så behöver inte alltid svåra olyckor leda till 
miljöskador. En historik över samtliga inträffade olyckor minst 5-10 år bakåt i tiden 
bör alltid utgöra en tungt vägande komponent i bedömningen av sannolikheten. 
Kvantifiering av och hänsyn till sannolikhet i en riskanalys måste också ställas i 
relation till sannolikhetens föränderlighet över tiden. 

För järnvägssammanhang omsätts här de bedömningar som gjorts i Banverket 
Bansystem 03-01, Geo Innova AB, SGI (2004) avseende sannolikhet för punktutsläpp 
till här använda sannolikhetsklasser. En komplikation i sammanhanget är att man i 
denna rapport valt att kategorisera riskföreteelserna efter vilka ämnen som släpps ut 
medan vi i denna publikation väljer att gruppera riskföreteelserna så att de är 
någorlunda homogena ur perspektiven sannolikhet, värde respektive sårbarhet.  

4.4 Begreppet konsekvens 
Konsekvenser av en oönskad händelse kan ta sig många olika uttryck. En 
konsekvensbedömning är en sammanvägning av alla störningar och skador som kan 
tänkas uppkomma och kan från fall till fall vara mer eller mindre komplicerad att 
kvantifiera. Det är ofta önskvärt att kunna kvantifiera konsekvenser i monetära 
termer, men man måste hålla i minnet att det med vissa konsekvenser följer 
störningar och skador i flera led. I ett värstascenario med en permanent utslagning av 
vattenförsörjningen för en större stad skulle det kunna vara aktuellt att man tvingas 
flytta stora delar av befolkningen. På grund av komplexiteten vid 
konsekvensbedömningar väljs här en mera kvalitativt orienterad indelning i 
konsekvensklasser där klasserna avser att representera olika storleksordningar i 
termer av störningar och åtgärdskostnader som skulle uppkomma vid en 
skadehändelse.  En exemplifierande, men icke uttömmande motivering ges i listan 
nedan: 

 Konsekvensklass 5 – Katastrof – En dricksvattenresurs som försörjer 
tiotusentals personer slås ut permanent. 

 Konsekvensklass 4 – Mycket stor – En dricksvattenresurs som försörjer 
tiotusentals personer slås ut temporärt, men kan återställas. 

 Konsekvensklass 3 – Stor – En vattenresurs lider skada, men kan 
återställas. Dess funktion kvarstår under återställningstiden om än i 
begränsad omfattning. 

 Konsekvensklass 2 – Lindrig – Ett utsläpp utgör ingen omedelbar skada, 
men ett hot om skada kvarstår tills sanering är genomförd.  

 Konsekvensklass 1 – Mycket liten – Hydrologiska förutsättningar finns 
för att ett utsläpp till slut ska riskera att förorena en värdefull vattenresurs. 
Förutsättningar för sanering är dock goda såväl avseende omfattningen som 
tidsmässigt. 

 

Genom att beskriva konsekvens som en kombination av värde och sårbarhet kan 
riskbegreppet brytas ner ytterligare. På samma sätt som för risk som helhet kan 
därmed konsekvens illustreras med en matris enligt figur 4.7. I likhet med 
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riskmatrisen tidigare så representeras konsekvensklasserna här av olika färger. 
Konsekvensklassernas fördelning i matrisen följer av medvetna överväganden för att i 
möjligaste mån motsvara de kvalitativa kategoriseringarna av konsekvensklasser 
enligt ovan. Det är lämpligt att löpande utvärdera och återkoppla på dessa indelningar 
för att kunna rätta till eventuella olämpliga bedömningar. 

 
Figur 4.7 Konsekvensmatris där konsekvensklasser representeras av olika 
färger. Konsekvensklasser vägs sedan mot sannolikhetsklasser enligt figur 4.6 för 
att bestämma riskklass. 

  

4.5 Begreppet värde 
Värdet på ett skyddsobjekt är en parameter som det kan råda väsenligt skilda 
uppfattningar om. Medan sannolikhet och sårbarhet i hög grad kan kopplas till fysik, 
hydrologi och logiska samband så är värde mera av ett subjektivt ställningstagande. 
Det torde ligga bortom Trafikverkets rådighet att självständigt bestämma vilka 
parametrar som ska ha betydelse för en värdering och vilken vikt dessa parametrar ska 
ges. Trafikverket tar här vägledning av dels EU:s ramdirektiv för vattenförvaltningen, 
av företrädare för dricksvattenförsörjning såsom kommuner, VA-huvudmän och 
Livsmedelsverket samt av myndigheter i tillsyns- och övervakningsställning såsom 
länsstyrelser och inte minst SGU.  

Utifrån ovanstående menar Trafikverket att en värdering i första hand tar hänsyn till 
uttagskapacitet hos vattenresursen. Om resursen används för drickvattenförsörjning 
och det faktiska uttaget i termer av anslutna abonnenter samt om vattenresursen 
försörjer viktiga samhällsfunktioner (t ex regionsjukhus) ska också ges stor vikt liksom 
potentiellt framtida nyttjande. Vidare ska en vattenresurs som nyttjas för 
dricksvattenförsörjning värderas utifrån möjligheterna till alternativ vattenförsörjning 
(reservvattentäkt). Vattenresursen bör också värderas ur ett hydrologiskt-ekologiskt 
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perspektiv i termer av dess betydelse för större hydrologiska sammanhang och berörda 
naturvärden. Man behöver också hålla i minnet att grundvatten kan ha stor betydelse 
för bibehållande av markens stabilitet. För många ytvatten är framströmmande 
grundvatten en viktig del av tillrinningen.  

Det går inte att ange någon entydig rangordning mellan olika värdeparametrar utan 
avvägningar måste ske från fall till fall. Värt att notera är att såväl nationellt som inom 
EU har uttryckts att vattenresurser (naturresurser) kan tillskrivas mycket höga värden 
oaktat om de betraktas som dricksvattenresurser eller ej.  

Det åligger Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) tillsammans med de fem regionala 
vattendistrikten att statusbestämma och fastställa kvalitetskrav för 
ytvattenförekomster enligt vad som anges i vattendirektivet. Statusbestämningar och 
kvalitetskrav måste beaktas och utgör viktigt underlag för bedömning av värde. Gjorda 
klassningar för samtliga vattenförekomster finns tillgängliga genom en webtjänst på 
www.VISS.se .  

För grundvattenförekomster har SGU en central roll med att leverera underlag för 
statusbedömningar och kvalitetskrav. SGU har också presenterat generella förslag på 
värdering av grundvattenresurser. 

Trafikverket väljer härmed en värdering i fem klasser där klasserna ges principiella 
avgränsningar enligt nedan. Utgångspunkten är att samtliga vattenförekomster har ett 
signifikant värde som motiverar hänsyn. En indelning i klasser innebär alltså inget 
uteslutande från hantering, men är nödvändig för att kunna göra prioriteringar vad 
gäller utredningar och åtgärder.  

En mera specifik värdering måste göras från objekt till objekt och det är att förvänta 
stora svårigheter med att åstadkomma enhetliga och rättvisande bedömningar. Den 
princip för värdering som föreslås här bygger på följande: För ytvatten utgås ifrån om 
det finns ett utpekat värde i form av ”särskilt värdefullt vatten”, Natura 2000-område 
eller drickvattentäkt. För grundvatten görs värderingar i en vidareutveckling av ett 
arbete genomfört av SGU (Ojala, 2007) i form av en kombination av bedömd 
uttagskapacitet, karteringskvalitet och eventuellt nyttjande. Dessa indata är tillräckliga 
endast för att ange ett intervall inom vilken ett specifikt objekts värde förväntas ligga. 
En klassificering i intervall är dock tillräcklig för sortering och prioriteringar av 
riskobjekt. En fördjupad utredning måste inhämta objektsspecifika uppgifter och att 
föra en närmare dialog med aktuella företrädare för aktuellt skyddsobjekt såsom va-
huvudmän, vattenråd och miljöförvaltningar. 

 Värdeklass 5 – Särskilt värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som utgör en 
fundamental förutsättning för en utpekad och särskilt skyddad ekologisk 
miljö. Ett vatten med hög uttagskapacitet som nyttjas för 
dricksvattenförsörjning för en stor population och där reserv- och 
alternativkapacitet saknas. 

 Värdeklass 4 – Mycket värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som är av 
betydelse för en utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö. 

 Värdeklass 3 – Värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som nyttjas för 
drickvattenförsörjning för en medelstor population och där reserv- och 
alternativkapacitet finns tillgänglig 

 Värdeklass 2 – Måttligt värdefullt vatten. Exempel: Ett vatten som nyttjas 
för drickvattenförsörjning för en mindre population och där reserv- och 
alternativkapacitet finns tillgänglig.  

 Värdeklass 1 – Resterande vatten. Exempel: Ett vatten som översiktligt 
bedömts ha en god uttagskapacitet som inte nyttjas idag och där det inte heller 
finns utpekanden för framtida nyttjande.  
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Med hänsyn till avsaknaden av etablerade värderingssystem är det Trafikverkets 
uppfattning att den här föreslagna principen för värdering kan användas. Vidare 
vägledning till hur värdering görs följer i kapitel 5 som beskriver riskobjektsspecifika 
riskanalyser. 

Problemen med att värdera grundvatten beror bland annat på svårigheten att avgränsa 
grundvattnet då grundvattnet är en del av det hydrologiska kretsloppet, men också 
okunskap om en aktivitets eller ett besluts effekter på grundvattenförekomsten. 
Avsaknaden av en marknad och oklara ägarförhållanden är andra svårigheter vad 
gäller att värdera en grundvattenförekomst. En vattenförekomsts värde är dessutom 
inte statisk utan varierar beroende på andra yttre faktorer såsom förekomst av andra 
vattenresurser, föroreningssituation och resursbehov. Det är därför viktigt att skaffa 
överblick över hela vattenförsörjningssituationen i ett längre tidsperspektiv i den 
aktuella regionen. När det gäller att göra prioriteringar av åtgärder för att ge yt- och 
grundvattenförekomster effektivt skydd, är det viktigt att bedöma den samlade 
hotbilden i helhet för att långsiktigt skydda vattenresurserna. 

4.6 Begreppet sårbarhet 
Sårbarhet måste ställas i relation till tänkbara skadehändelser som är aktuella i varje 
enskilt fall. Exempelvis vid saltpåverkan på grundvatten så kan en viss saltgiva ge 
upphov till avsevärda skillnader i påverkan beroende på grundvattenmagasinets 
storlek och omsättning. Vid små magasin och låg omsättning kan kloridhalter öka 
väsentligt och överstiga såväl de riktvärden som anges i SGU-FS 2008:2 som 
smakgränsen på ca 300 mg Cl/l. Antaget allt annat lika kan samma salttillförsel vid ett 
stort magasin med hög omsättning ha den effekten att kloridhalten endast ökar med 
några procent jämfört med bakgrundshalten. I det förra fallet är därmed sårbarheten 
betydligt större än i det senare. Om man istället utgår ifrån en skadehändelse där det 
sker ett utsläpp på flera hundra lite bränsle så torde de båda magasinen i exemplet 
bedömas vara lika sårbara.  

I Vägverkets publikation Yt- och grundvattenskydd (Vägverket 1995) kopplades 
sårbarhet till förväntade transporttider hos ett föroreningsutsläpp. Underförstått var 
dessa transporttider i sin tur kopplade till antagna olycksförlopp och i hög grad de 
förväntningar som kan ställas på insatser i termer av räddningstjänst och sanering 
som följer efter en olycka. Specifikt i vilken mån man inom förväntade transporttider 
hinner ta kontroll över utsläppet genom att stoppa ytterligare spridning och/eller 
hinner med sanering. De sårbarhetsklassningar som gjordes då har med några viktiga 
justeringar överförts i denna publikation. För järnvägens risker måste dock 
sårbarhetsklassningen utvecklas mera från grunden. 

Viktiga parametrar som har betydelse för hur sårbarheten ska bedömas är tiden 
mellan utsläpp och upptäckt samt typen av ämne och volym. Vidare behöver hänsyn 
tas till sanerbarheten. I vägsammanhang kan man normalt förvänta att utrustning för 
sanering kan rekvireras till olycksplatsen i tidigt skede och i gynnsamma fall redan 
inom räddningstjänst. Vidare kan det förväntas att en sanering kan ske med ringa 
störningar för trafiken eller att trafiken kan ledas om under saneringstiden. För 
järnvägstrafik kan insatstider i många fall vara betydligt längre, inte minst med tanke 
på nödvändiga hänsynstaganden till säkerhet för insatspersonal. Tågtrafik kan 
normalt inte ledas om till andra sträckningar och om saneringsinsatser kräver 
åtminstone tillfälligt stopp i trafiken kan dessa försenas avsevärt i väntan på beslut om 
att trafiken ska stoppas. Om sanering dessutom kräver större ingrepp i själva 
järnvägskonstruktionen kan det mycket väl hända att den helt uteblir. Exempel på 
förutsättningar för bestämmande av sårbarhet listas i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Faktorer som ger förutsättningar för bestämmandet av sårbarheter. 

  Vägolycka med 
utsläpp 

Transformatorolja 
stationär enhet 

Transformatorolja, 
bränsle eller hydraulolja 
fordon järnväg 

Cistern  Miljöfarligt 
gods järnväg 

Tid till upptäkt  Minuter  Timmar  Minuter till dagar  Minuter till 
timmar 

Minuter till 
timmar 

Tid till start 
akut sanering 

0,25 h ‐3 h  Timmar till dygn  Timmar till dygn, ej alltid 
genomförbart 

0,25 h ‐ 12 h  Timmar till 
dygn, ej alltid 
genomförbart 

Tid till akut 
sanering färdig 

1 h ‐ 24 h  3 h ‐ 72 h  3 h ‐ ej alltid 
genomförbart 

1 h ‐48 h  3 h ‐ ej alltid 
genomförbart 

Volymer  100 ‐ 30 000 l  500 ‐ 5 000 l  100 ‐ 2 000 l  100 ‐ 2 000 l  1000 –  
100 000 l 

 

Förutsättningarna när en skada väl har inträffat är ytterligare en komponent som 
behöver vägas in vid sårbarhetsbedömningen. För en grundvattenförekomst kan 
förutsättningar att sätta in efterbehandlingsåtgärder variera stort. Särskild vad gäller 
utgrävning och borttransport av förorenade massor så kan omfattande bebyggelse 
utgöra avsevärt försvårande hinder. Grävning i sand och andra mera grovkorniga 
material begränsas av att massor hela tiden rasar ner. Ett grävdjup på 20 m kan kräva 
en grop på närmare en halv hektars yta.  

Ytvattenförekomster är generellt betydligt mindre sårbara ur ett perspektiv av 
dricksvattenskydd. Ur ekologiskt perspektiv kan dock även ytvattenförekomster vara 
mycket sårbara. Omsättningstiden hos vattenförekomsten är avgörande och särskilt 
vid strömmande vatten kan skadan eller störningen vara begränsad till timmar eller 
dygn. Även vid långsammare omsättningstider så är det rimligt att anta att 
ytvattenförekomsten inom överskådlig tid kan saneras eller på annat sätt återfå en 
renhet som möjliggör dricksvattenuttag eller att de ekologiska förutsättningarna 
återställs. Ur dricksvattenperspektiv är det av särskilt intresse att kunna uppskatta 
tiden det skulle ta för en förorening att nå intagspunkten för vattentäkten. Ju kortare 
transporttider i förhållande till förväntade insatstider i termer av att stänga 
vattenintaget desto högre sårbarhet. 

Sårbarheter behöver bestämmas för varje riskobjekt eller grupp av riskobjekt och 
ställas i relation till skada som kan uppkomma och möjligheterna att efter inträffad 
olycka förhindra att utsläppet leder till att skada uppkommer. Det ska också värderas 
vilka möjligheter och svårigheter som föreligger om vattenförekomsten de facto blivit 
förorenad såväl vad gäller sanerbarhet som naturlig återhämtning. Följanden 
sårbarhetsklasser föreslås: 

 Sårbarhetsklass 5 – Det är i praktiken omöjligt att efter inträffad 
skadehändelse (t ex olycka med utsläpp) förhindra att skyddsobjektet 
förorenas/skadas. Skadan är dessutom av sådan art att skyddsobjektet upphör 
att fungera. Exempelvis en vattentäkt som måste tas ur bruk för obestämd 
framtid på grund av att den förorenats med petroleumprodukter. 

 Sårbarhetsklass 4 – Vid god beredskap och gynnsamma förutsättningar så 
klarar man med räddnings- och saneringsinsatser att efter inträffad 
skadehändelse förhindra skada på skyddsobjektet eller att det bedöms möjligt 
att inom överskådlig tid reparera den skada som uppkommer på 
skyddsobjektet. Exempelvis ett ekosystem som förorenas och där ekologin lidit 
svår skada. Efter sanering så kvarstår dock inga föroreningar och ekosystemet 
har möjlighet att återhämta sig. 
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 Sårbarhetsklass 3 – Spridningsförloppet vid ett utsläpp är begränsat så att 
akuta och efterföljande räddnings- och saneringsinsatser förhindrar skada på 
skyddsobjektet även under mindre gynnsamma förutsättningar. Alternativt är 
skadan på skyddsobjektet av sådan art att den kan fortsätta att fungera om än 
i reducerad omfattning. Exempelvis en vattentäkt där halkbekämpning medför 
förhöjda kloridhalter. Denna är brukbar även om kloridhalterna överskrider 
gällande riktvärden. 

 Sårbarhetsklass 2 – Spridningsförloppet av ett utsläpp är starkt begränsat, 
men kommer med tiden ändå att förorena skyddsobjektet om inte sanering 
görs. Exempelvis en transformator som läcker ut några hundra liter olja på 
finkornig jord där den beräknade vertikala transporttiden är några decimeter 
per dygn. Här förväntas den omättade zonen ha en kvarhållande kapacitet så 
att flödet i princip upphör. Föroreningen kan dock förväntas att åter 
mobiliseras vid nederbörd, särskilt vid starkare sådan. 

 Sårbarhetsklass 1 – Spridning såväl vertikalt som horisontalt är begränsad 
till utrinnande över en mindre yta och nedträngningen är begränsad till det 
djup där biologisk aktivitet pågår och upprätthåller en porositet, vanligtvis 
inte djupare än 30 cm. Underliggande jordar är att betrakta som täta. 
Exempelvis en bränsletank som läcker ut i vägs sidoområde på en lerjord i 
flack terräng.  

 

Vid akuta utsläpp av miljöfarliga ämnen kopplas alltså sårbarhetsklasserna å ena sidan 
till de tider som krävs för nödvändiga insatser och å andra sidan till hastigheten hos 
spridningsförloppet vid ett inträffat utsläpp. Spridningsförloppet uppskattas utifrån 
topografi och förekommande jordarters genomsläpplighet, men egenskaper hos dessa 
som är relevanta att utgå ifrån varierar beroende på vilken typ av händelse det är 
frågan om. Jämför kort tid till upptäckt, små utsläpp och goda förutsättningar att nå 
fram till olycksplatsen med saneringsutrustning med motsatsen. Topografi och 
jordartsförhållanden som i det första fallet bedöms utgöra låg sårbarhet (till exempel 
sårbarhetsklass 2) kan i det andra fallet anses vara betydligt mera sårbar 
(sårbarhetsklass 5).  

För vissa skadehändelse som saltpåverkan får tidsaspekten underordnad betydelse, 
bland annat då denna påverkan är kontinuerlig och då saltet vare sig fastläggs eller 
bryts ner.  

4.6.1 Markens skyddande egenskaper – hur de beskrivs och 
bevaras 
I ett slags motsatsförhållande till sårbarhet talas det ofta om ”naturligt skydd”. Med 
”naturligt skydd” menas här att framför allt de topografiska och hydrogeologiska 
förutsättningarna är sådana att spridningen av ett föroreningsutsläpp på och i marken 
sker i begränsad och förutsägbar omfattning.  

För att kunna säga att det föreligger ett ”naturligt skydd” krävs att det vid ett utsläpp 
inte behövs någon akut saneringsinsats (insats inom räddningstjänst). Saneringen ska 
med gott resultat kunna planeras och genomföras inom loppet av dygn upp till veckor 
eller till och med månader. Tiderna i detta sammanhang måste sättas i relation till hur 
lång tid det tar att upptäcka eventuella utsläpp och vidare den tid som krävs för att få 
fram nödvändig saneringsutrustning till utsläppsplatsen samt den tid det tar för att 
genomföra själva saneringen. Därmed kan en viss förutsättning av topografiska och 
hydrologiska förhållanden bedömas utgöra ett bra naturligt skydd utifrån en risk- eller 
påverkansfaktor medan det för någon annan risk- eller påverkansfaktor inte utgör mer 
än ett mycket ringa skydd. Se kapitel 12 (bilaga 1) för ett fördjupat resonemang.  

För kunna förutsäga ett spridningsförlopp är det viktigt att förstå vattnets kretslopp 
och då framför allt hur infiltration och avrinning sker. Vid nederbörd infiltrerar 
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vattnet (grundvattenbildning) i regel såvida marken inte redan är mättad (snö blir 
givetvis liggande, men när den smälter infiltrerar smältvattnet). Ur detta perspektiv 
kan det vara lämpligt att betrakta terrängen i termer av inströmnings- och 
utströmningsområden. Större delen av Sveriges yta utgörs av inströmningsområden 
vilket innebär att det mesta vatten i våra vattendrag haft ett längre eller kortare 
uppehåll som grundvatten innan det strömmat fram i något utströmningsområde 
(Grip & Rodhe 1985). Vid omättade förhållanden är ytavrinning ovanlig, men kan 
förekomma exempelvis vid berg i dagen, lerjordar, ytor utan vegetation eller vid 
mycket kraftig nederbörd och givetvis om nederbörden faller direkt på ett vattendrag. 

En förorening som kommit ut i ett inströmningsområde rör sig genom den omättade 
zonen främst driven av gravitationen. I detta skede går det relativt bra att förutsäga 
var den kan förväntas befinna sig. När föroreningen nått ner till den mättade zonen 
kan den fortsätta såväl horisontalt som vertikalt och blir därmed mycket svårare att 
spåra. Hastigheten på spridningen bestäms av jordens hydrauliska konduktivitet. I 
grus och sand transporteras föroreningar mycket snabbare än i lera. Grus och sand i 
isälvsmaterial innehåller dessutom sällan organiskt material, vilket annars har 
egenskapen att kunna binda till sig och fastlägga vissa föroreningar. Om föroreningen 
är hydrofob (vattenskyende) sker, beroende på densitet, en ansamling på ytan av 
lättare ämnen (t.ex. bensin) eller på djupet (t.ex. klorerade organiska lösningsmedel 
som trikloretylen). En ytterligare viktig insikt är den om markens heterogenitet. 
Sedimentära bildningar kan ha varvningar med tätare och mer genomsläppliga lager 
vilket kan ge upphov till horisontal föroreningsspridning även i den omättade zonen. 
Porositeten kan variera till följd av biologiska eller mänskliga aktiviteter eller på grund 
av varierande blockighet. 

I områden med mättade förhållanden kan man istället förvänta sig att ett utsläpp i 
första hand transporteras ovan mark och man kan i regel räkna med att utsläppet 
mycket snabbt kommer att nå närmaste vattendrag eller lokala lågpunkt. Huruvida 
detta innebär ett gott naturligt skydd eller ej beror mycket på hur man värderar det 
aktuella vattendraget och dess system eller den aktuella lågpunkten. Det kan många 
gånger vara gynnsamt att ett utsläpp tillåts rinna till en plats där det lätt kan tas om 
hand. Det är i så fall angeläget att denna plats inte hyser alltför stora värden och att 
efter sanering kan återställas eller återhämta sig relativt snabbt.  

Ytliga flöden kan också förväntas vid jordarter med låg genomsläpplighet och vid berg 
i dagen. Ett ytligt flöde innebär i regel att det finns ett gott skydd för det underliggande 
grundvattnet dock kan det förekomma platser där det ytliga flödet tar sig vidare till 
mer genomsläppliga jordarter vilket snarar kan tala för en förhöjd sårbarhet.  

Transportmöjligheterna kan förändras av markanläggningar som ledningar, trummor 
och dräneringar. Kunskap om hur olika geologiska bildningar påverkar vattnets 
uppehållstid och föroreningars fastläggning och nedbrytning är viktig för förståendet 
av förhållandet mellan markanvändning och vattenkvalitet. Därför bör man vid 
identifiering och prioritering av sträckor med behov av skydd alltid involvera personer 
med hydrogeologiska och miljökemiska kompetenser. 

 

Ytterligare underlag och beskrivning av beräkningsgång anges i bilagorna Kapitel 13 
och 14 (bilaga 2 och 3). 

4.7 Tillämpning av riskhanteringsmodellen 
En riskanalys kan ha olika syften. Den kan ligga till grund för en prioritering mellan 
objekt som behöver utredas, den kan vara ett beslutsunderlag för om man behöver 
vidta åtgärder, den kan vara ett prioriteringsunderlag för objekt som behöver åtgärdas 
och den utgör även ett viktigt underlag för valet av åtgärder samt hur dessa bör 
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genomföras. Beroende på vad riskanalysen ska användas till ställs olika höga krav på 
detaljeringsgraden med vilken den är utförd.  

Riskhantering kan beskrivas som en process med en rad olika moment som ska 
genomgås. I olika skeden behöver ställningstaganden göras om hur processen ska löpa 
vidare. 

 Identifiera potentiella riskobjekt 

 Prioritera potentiella riskobjekt för utredning 

 Bedöma om åtgärder behövs 

 Prioritera mellan objekt som behöver åtgärdas  

 Bedöma om genomförda åtgärder har lett till en acceptabel risknivå 

 

Då vissa moment i en riskanalys kan vara mycket arbetskrävande bör analysen 
begränsas till att motsvara det behov eller syfte som föreligger närmast. Vid behov 
görs sedan successiva fördjupningar.   

Genom att bedöma parametrarna Sannolikhet, Värde och Sårbarhet erhålls aktuell 
Riskklass genom att dessa parametrar kombineras i enlighet med figurerna 4.6 och 
4.7. Totalt finns 125 möjliga kombinationer, men endast 5 olika utfall (riskklasser). 
Därmed kan det i många fall vara tillräckligt om kan uppskatta inom vilka intervall de 
olika parametrarna befinner sig för att bestämma vilken riskklass som föreligger. 
Denna egenskap hos riskhanteringsmodellen innebär en avsevärd effektivisering av 
riskanalysarbetet.  

Nedan beskrivs tre olika nivåer på vilka en riskanalys kan genomföras. Det går 
dessutom att direkt bygga vidare på en nivå för att utföra nästa. De tre nivåerna ska i 
regel vara tillräckliga för att prioritera potentiella riskobjekt för utredning (nivå 1), 
utgöra tillräcklig underlag för att kunna fatta beslut om riskreducerande åtgärder ska 
vidtas (nivå 2) samt utgöra grundförutsättningar för valet av åtgärdsstrategier och 
åtgärdsalternativ (nivå 3). 

I kapitel 5 ges närmare rekommendationer till hur riskhanteringsmodellen ska 
tillämpas på vardera av de risk- och påverkansfaktorer som beskrivits i kapitel 3.  

4.7.1 Nivå 1 – minimal översiktlig analys 
Utgångsläget för denna nivå är att använda lättillgängliga data som har nationell 
täckning och att med hjälp av dessa generera nationellt täckande urval. Exempel på 
datakällor är VISS (www.viss.se), NVDB, NJDB, BIS och topografiska kartor. Med 
hjälp av GIS-verktyg kan dessa data kombineras och generera en rad enklare urval. 
Trafikverket har utvecklat ett GIS-verktyg som per automatik kan generera urval för 
olika risk och påverkansfaktorer.  

Tillämpningen vid denna nivå ska bygga på konservativa bedömningar av 
parametrarna sannolikhet, värde och sårbarhet. Bedömningen kan göras som intervall 
med en övre gräns. Exempelvis ”Värdet ligger högst inom intervallet värdeklass 2 till 4 
och är i vart fall lägre än 5”. Resultatet redovisas som det intervall av riskklass som 
högst kan föreligga. 

Vid tillämpning av utredningsnivå 1 ska beaktas att det kan finnas osäkerheter och fel i 
de data som används. Vidare kan data vara definierade enligt olika geografiska 
referenssystem och vid olika skalor vilket kan medföra att osäkerheter förstoras 
avsevärt när olika datasätt kombineras. Resultat från denna utredningsnivå måste 
därför användas med stor försiktighet. Urval för prioritering kan vara acceptabelt vid 
denna nivå. 
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4.7.2 Nivå 2 – ”utökad skrivbordsanalys” 
En manuell bearbetning av de resultat som genereras i nivå 1 kan i de flesta fall ge en 
betydligt snävare bedömning av vilka riskklasser som kan föreligga. Ofta kan resultatet 
snävas ner till en specifik riskklass. Den manuella bearbetningen behöver innefatta en 
verifiering av automatiskt genererade resultat. Vidare är det ofta lämpligt att 
aggregera risk- eller påverkansobjekt som berör samma skyddsobjekt så att dessa 
hanteras gemensamt. Vissa objektsspecifika sannolikhetsberäkningar kan genomföras 
(se fördjupade exempel i kapitel 5). Okulär kontroll av objekt kan ofta göras med hjälp 
av Google Earth (www.google.com) för vägar eller filmer från mätfordon för järnvägar.  

De datakällor som använts i nivå 1 innehåller ofta ytterligare information utöver vad 
som använts för genomfört urval. Det GIS-verktyg som Trafikverket har utvecklat kan 
i många fall bidra med fördjupad information om exempelvis vattentäkter, topografi 
och skyddsområden.  SGU:s jordartsdata används i den mån de finns tillgängliga.  

Den utökade skrivbordsanalysens främsta syfte är att utgöra underlag för beslut om 
man ska gå vidare med åtgärder eller om risknivån för det aktuella objektet ligger på 
en godtagbar nivå. Därför kan analysen avslutas så fort man har starka indikationer på 
att riskklass 2 eller högre föreligger. Likaså kan analysen avslutas om det visar sig att 
med god marginal högst riskklass 1 föreligger. 

4.7.3 Nivå 3 – fördjupad objektsvis analys 
Den fördjupade riskanalysens främsta syfte är att utgöra underlag för åtgärdsstrategier 
och val av åtgärder. För detta räcker det inte med endast kvantifieringar av de tre 
riskparametrarna utan det behövs utförliga kvalitativa beskrivningar av 
riskparametrarna. Bakgrunden till varför man har bedömt att en viss 
sannolikhetsklass, värdeklass eller sårbarhetsklass föreligger har stor betydelse för 
vilken typ av åtgärder som kan vara lämpliga eller ha betydelse för en riskreduktion.  

Den fördjupade riskanalysen genomförs lämpligen som en del en förstudie om 
åtgärder efter det att beslut väl har tagits om att åtgärder behöver vidtas. Riskanalysen 
genomförs då nära integrerat med åtgärdsutredningen.  

4.7.4 Sammanvägning av flera riskfaktorer 
För ett givet skyddsobjekt föreligger i regel flera risk- och påverkansfaktorer. Dessa 
behöver dels ställas i relation till varandra och bedömningar behöver göras av 
summan av de olika delriskerna. Genom att illustrera aktuella bedömningar av 
vardera risk- och påverkansfaktor i en riskmatris kan man göra en visuell 
sammanvägning av dessa.  

För ett givet skyddsobjekt identifieras de olika delriskerna och en träffbild genereras i 
riskmatrisen. Beroende på hur noggrant man gör dessa analyser återges varje delrisk 
som ett större eller mindre intervall (jämför med nivåerna 1-3 enligt ovan). I matrisen 
återges detta som ett antal ellipser (se exempel i figur 4.8). Träffbilden kan sedan 
sammanvägas till en summerad risk (den mörkare ellipsen). Det är viktigt att hålla i 
minnet att skalorna för sannolikhetsklass och konsekvensklass har logaritmisk 
karaktär. Det går alltså inte att summera de olika riskfaktorernas klassningar direkt. 
Sammanvägningen bör redovisas i relation till den eller de risk- och påverkansfaktorer 
som bedömts med högst riskklass.  

En sammanvägning på detta sätt ska hanteras med gott omdöme och kan då utgöra ett 
värdefullt underlag för beslut och fortsatt riskhantering. 
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Figur 4.8 Bedömning av olika riskfaktorer (ljusa ellipser) och sammanvägning 
av dessa till en samlad riskbedömning (den mörkare ellipsen).  
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5 Riskanalys 

Här beskrivs en metod som syftar dels till att ur det statliga väg- och 
järnvägsnätet i sin helhet sortera ut de punkter och avsnitt där en 
otillfredsställande risknivå föreligger och dels till att vid nyinvesteringar 
identifiera vilka risker som projektet kan ge upphov till. I begränsad 
omfattning belyses även pågående påverkan drift och 
underhållsåtgärder. I riskanalysen analyseras en lång rad parametrar 
som alla har betydelse för om en olycka leder till skada på en 
vattenresurs. Viktiga parametrar är sannolikheten för en olycka och ett 
utsläpp i samband med denna, om utsläppet upptäcks, om utsläppet 
sprider sig bort från olyckplatsen, möjligheterna att begränsa spridning 
vid inträffat utsläpp, förutsättningar för akut sanering av utsläppet, 
vilka värden som kan komma till skada och vilka möjligheterna är att 
återställa skadade värden. I metoden anges ett antal tröskelnivåer i 
termer av absolut risk vilka ska ligga till grund för bedömning om 
åtgärdsbehov föreligger samt prioritering mellan riskobjekt. Dessa 
nivåer bör användas i ett samlat sammanhang där objekt aggregeras 
kring vattenförekomster, avrinningsområden eller 
delavrinningsområden. Riskanalysen behöver i många fall även bedöma 
de risker som utgörs av andra verksamheter än statlig väg- och 
järnvägshållning. 

I detta kapitel beskrivs hur man tillämpar riskanalys utifrån den modell som beskrivs i 
det förra kapitlet. Modellen beskriver hur man genom successivt inhämtande av 
information om en yt- eller grundvattenförekomst och de riskfaktorer som påverkar 
denna på ett rationellt sätt kan arbeta med att identifiera och bedöma behovet av 
skydd och prioritera mellan olika vattentillgångar. Modellen lägger vikt vid att 
tillräckliga utredningar ska ligga till grund för avgörandet om det finns behov av 
åtgärder. Den utgår från ett fåtal parametrar för en första avgränsning av vilka objekt 
som kan komma i fråga vad gäller utredning och eventuell åtgärd. I den vidare 
hanteringen av dessa vägs sedan fler parametrar in och fördjupade kunskaper 
inhämtas också om samtliga parametrar. Denna successivt fördjupade 
kunskapsinhämtning har som viktigaste syfte att skapa ett underlag för att kunna fatta 
beslut om det faktiska åtgärdsbehovet. Ett särskilt värde är att man i många fall ska 
kunna fatta välgrundade beslut med begränsad kunskapsinsamling. 

Viktigt i utredningsarbetet är att den som utför analysen har mycket goda kunskaper i 
hydrologi och hydrogeologi samt goda relevanta kunskaper om det transportsslag eller 
den riskföreteelse som ska analyseras. Även andra relevanta kompetenser kan behöva 
involveras. Utredarens kompetens och omdöme måste i hög grad få styra från fall till 
fall vilka parametrar som ska analyseras. På så sätt kan utrednings- och 
beslutsprocessen optimeras i fråga om tid och pengar utan att man behöver göra avkall 
på kvaliteten. 

Många av de parametrar som kan ingå i en riskanalys är föränderliga över tiden. I 
vissa fall innebär förändringen att risker kommer att öka och i andra fall att riskerna 
kommer att minska. Denna föränderlighet är dessutom mer eller mindre förutsägbar, 
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men kan ibland ha avgörande betydelse för riskbedömningen. Exempelvis kan 
etablering eller nedläggning av en större industriell eller kommersiell verksamhet ske 
både snabbt och oväntat samt få mycket stor betydelse för transportflöden. Specifika 
förväntade förändringar såsom nära förestående överflyttning av trafik när en ny väg 
planerats bör i regel vägas in i riskanalysen. Generella trender såsom schabloniserade 
trafikprognoser för tiotals år fram i tiden eller klimatförändringar behöver dock 
hanteras med försiktighet och företrädelsevis i övergripande sammanhang och inte i 
objektsvisa riskanalyser. För enskilda objekt bör alltså riskanalysen utgå från 
befintliga trafikmängder respektive befintligt klimat. Vid nybyggnation används den 
trafikmängd som prognostiserad för tidpunkten när objektet tas i bruk. 

5.1 Riskbedömning vägar 
I syfte att förenkla och göra en första identifiering och prioritering av kritiska sträckor 
tas endast hänsyn till ett fåtal parametrar i den modell som presenteras här (läge, 
trafikmängd och magasinets kapacitet och nyttjande). Modellens första steg kan ses 
som en identifikation av indikatorer om att det längs en viss vägsträcka kan föreligga 
en risk som motiverar fortsatt utredning och i förlängningen eventuellt också någon 
form av åtgärder.  

Utifrån den beskrivning av begreppet risk som används i denna publikation följer 
logiskt att alla tre riskparametrar Sannolikhet, Värde och Sårbarhet måste föreligga på 
en viss minsta nivå för att det alls ska vara aktuellt att man kan bedöma att det 
föreligger en risk som motiverar fortsatt hantering av objektet. Vägen och det 
skyddsvärda vattnet måste fysiskt finnas i närheten av varandra vilket är en första 
indikator på sannolikhet. Vidare är det inte rimligt att hantera vägar oavsett trafik. 
Därför ansätts en viss trafikbelastning som en tröskel under vilken sannolikheten 
generellt anses vara försumbar. Skyddsobjektets värde relateras till att det på något 
sätt är utpekat, antingen som en vattenförekomst eller genom andra identifikationer 
som att det finns en vattentäkt med tillhörande skyddsområde eller att det finns ett 
särskilt naturvärde. För skyddsobjektets sårbarhet är de generella underlagen 
(exempelvis sårbarhetskarteringar) så pass grova att de inte generar någon ytterligare 
möjlighet till urval utöver vad som ges av den identifikation som görs utifrån 
vattenförekomsters och vattenskyddsområden geometrier. 

I syfte att skapa tydlighet införs härmed begreppen kontaktsträcka och konfliktsträcka 
enligt följande definitioner: 

Kontaktsträcka – En vägsträcka som korsar, tangerar eller har sådan närhet till en 
vattenförekomst att det är troligt att avrinnande vatten från vägen kan nå 
vattenförekomsten eller att vägen på annat sätt kan förväntas påverka detta vatten. 

Konfliktsträcka – En kontaktsträcka där vägen kan utgöra en väsentlig risk för 
vattenförekomsten. Konfliktsträckor definieras i generell bemärkelse på grundval av 
trafikbelastningen på vägen när den tunga trafiken uppgår till mer än 200 fordon per 
dygn eller om dessa uppgifter saknas 2000 fordon per dygn.  

Uppgifter om trafikbelastning hos befintliga vägar hämtas från NVDB. Vid 
nyproduktion används den trafikmängd som prognostiseras vid vägens öppnande.  

Konfliktsträckor kan också definieras på andra grunder vilka i så fall ska motiveras 
särskilt. Exempel är olycksdrabbade vägavsnitt, vägar med hög trafikbelastning i 
förhållande till vägstandard eller vägar där det transporteras relativt mycket gods som 
vid utsläpp skulle kunna utgöra en fara för vattnet. 

I fall med flera närliggande konfliktsträckor som berör samma vattenförekomst slås 
dessa samman till en konfliktsträcka. Konfliktsträckor för olika vägar som berör 
samma vattenförekomst och som ligger nära varandra bör hanteras samlat. 
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5.1.1 Drivmedel och godstransporter väg 
De parametrar och uppgifter som behövs för att göra en riskklassning för drivmedel 
och godstransporter på väg kräver mer eller mindre omfattande arbetsinsatser. Vissa 
uppgifter är dock relativt lättillgängliga och med nationell täckning. En 
sammanvägning av dessa lättillgängliga uppgifter gör det möjligt att få indikationer på 
vilken risknivå som i värsta fall kan föreligga. Härigenom kan det totala antalet 
konfliktsträckor sorteras i en prioriteringsordning inför fortsatt utredning. 

5.1.1.1 Nivå 1 – Översiktlig analys för prioriteringar för fortsatt utredning 

Följande analys motsvarar nivå 1 i enlighet med avsnitt 4.7.1. När det gäller det statliga 
vägnätet har Trafikverket tagit fram ett GIS-verktyg där denna analys genomföras 
automatiskt och samlat för hela vägnätet. Denna analys genomförs och uppdateras 
därmed inom förvaltningen av GIS-verktyget. 

Det urval som görs här kopplar till geografisk närhet till vatten, trafikmängder, 
värdering av grundvattenförekomster modifierat efter förslag som presenteras av SGU 
(Ojala 2007), särskilt utpekade värden avseende vatten såsom skyddsområde för 
vattentäkt och Natura 2000-område. Det geografiska urvalet utgörs i första hand av 
överlappen mellan vägar och vattenförekomster inklusive en buffertzon om 100 m. 
Därtill läggs vägar och vägavsnitt som ligger utanför vattenförekomst med buffertzon, 
men som ligger inom vattenskyddsområde (här tillämpas ingen buffertzon). 

Vad gäller sårbarhet saknas generella underlag som skulle kunna vara till hjälp i detta 
sammanhang. Sårbarhetskarteringar som gjorts tillför ingen ytterligare information av 
signifikans utöver vad som fås genom att identifiera geografisk närhet. Ansatsen görs 
att ytvatten generellt har en lägre sårbarhet än grundvatten.  

I tabell 5.1 och 5.2 klassas intervall av de valda parametrarna till riskkomponenterna i 
enlighet med kapitlet ”Principer för riskhantering”. Varje ruta i tabellen utgör för sig 
det kriterium för att man ska ligga i en viss klass eller klassintervall. Klassningen är 
konservativt gjord i bemärkelsen att den högsta realistiskt tänkbara sannolikhets-, 
värde och sårbarhetsnivån anges. I den fortsatta utredningen är alltså att förvänta att 
dessa uppskattningar kan justeras nedåt, men inte uppåt.  

Då det saknas sårbarhetsbedömningar utöver ansatsen att grundvatten är mer sårbart 
än ytvatten har värdeklasserna kunnat speglas direkt vidare till konsekvensklasser (se 
slutet av tabell 5.1). För vägar som ligger inom vattenskyddsområde, men utanför 
tillhörande vattenförekomst inklusive buffertzon bedöms sårbarheten vara generellt 
lägre än för vägar som ligger inom vattenförekomst. Detta återspeglas av lägre ansatt 
sårbarhet i tabell 5.2. 
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Tabell 5.1 Klassificeringar av riskparametrar i relationen mellan vägar och 
vattenförekomster utifrån data som finns lättillgängliga i rikstäckande omfattning. 
Sannolikhetsklass bygger på trafikbelastning. Värdeklass bygger på underlag tillhandahållet 
från SGU. För klassificering av ytvattens värde bedöms tillräcklig vägledning saknas för att göra 
någon differentiering därför redovisas dessa inom ett gemensamt intervall (2 - 5). 
Sårbarhetsklass kräver i regel platsundersökningar och ansätt därför konservativt till klass 4 - 5. 
Ytvatten bedöms som generellt mindre sårbart för den aktuella risken och får sårbarhetsklass (2 
- 3). Konsekvensklass kan här enkelt erhållas genom att värdeklass och sårbarhetsklass 
kombineras.  

Sannolikhets‐
klass  4 ‐ 5  3 ‐ 4  1 ‐ 4    

  
ÅDT >  5000 och 
ÅDT tung > 500  ÅDT > 5000  ÅDT 2000‐5000    

      ÅDT lastbil > 500 
ÅDT tung 200‐
500    

        
Skyddsåtgärder 
vidtagna    

              

Värdeklass  4 ‐ 5 (2 ‐ 5)  3 ‐ 5  2 ‐ 4  1 ‐ 3 

  
> 125 l/s lokal 
kartering 

25 ‐ 125 l/s lokal 
kartering 

5 ‐ 25 l/s lokal 
kartering 

1 ‐ 5 l/s lokal 
kartering 

  

25 ‐ 125 l/s lokal 
klartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

5 ‐ 25 l/s lokal 
kartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

1 ‐ 5 l/s lokal 
kartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

5 ‐ 25 l/s regional 
kartering 

  

> 125 regional 
kartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

> 125 l/s regional 
kartering 

25 ‐ 125 l/s 
regional 
kartering 

1 ‐ 5 l/s regional 
kartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

   Ytvattentäkt 

25 ‐ 125 l/s 
regional kartering 
och allmän 
grundvattentäkt 

5 ‐ 25 l/s regional 
kartering och 
allmän 
grundvattentäkt 

i berg, 6 000 ‐ 20 
000 l/h lokal 
kartering 

   Natura 2000 

i berg, 60 000 ‐ 
200 000 l/h lokal 
kartering 

oklassat 
grundvatten med 
allmän 
grundvattentäkt    

  
Särskilt 
värdefullt vatten    

i berg, 20 000 ‐ 
60 000 l/h lokal 
kartering    

              

Sårbarhets‐
klass  4 ‐ 5 (2 ‐ 3)  4 ‐ 5  4 ‐ 5  4 ‐ 5 

Konsekvens‐
klass  4 ‐ 5 (3 ‐ 4)  4 ‐ 5  3 ‐ 5  3 ‐ 4 
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Tabell 5.2 Klassificeringar av riskparametrar i relationen mellan vägar och 
vattenskyddsområde, där vägen inte samtidigt ligger inom tillhörande vattenförekomst, utifrån 
data som finns lättillgängliga i rikstäckande omfattning. Sannolikhetsklass bygger på 
trafikbelastning. Värdeklass bygger på en generell ansats att vattenskyddsområde har inrättats 
med anledning av att vattenförekomsten bedömts särskilt värdefull. Sårbarheten antas generellt 
vara lägre inom den del av vattenskyddsområde som inte fysiskt överlappar den tillhörande 
vattenförekomsten och ansätt därför till klass 3-4 (jämför med tabell 5.1). Konsekvensklass kan 
här enkelt erhållas genom att värdeklass och sårbarhetsklass kombineras. 

Sannolikhets‐
klass  4 ‐ 5  3 ‐ 4  1 – 4 

  
ÅDT >  5000 och 
ÅDT tung > 500  ÅDT > 5000  ÅDT 2000‐5000 

      ÅDT lastbil > 500  ÅDT tung 200‐500 

        
Skyddsåtgärder 
vidtagna 

           

Värdeklass  3 ‐ 5       

  

Beror bland 
annat av antal 
abonnenter       

           

           

Sårbarhets‐
klass  3 ‐ 4       

Konsekvens‐
klass  3 ‐ 5       

 

 

I nästa led kombineras de tre erhållna grupperna av konsekvensklasser med 
sannolikhetsklasser vilket ger en första riskuppskattning vilken kan ligga till grund för 
en prioritering för vidare utredning. Fem olika prioritetsklassen genereras med detta 
förfarande vilket illustreras i tabell 5.3 och 5.4.  

Tabell 5.3 Riskklassning för prioritering för vidare utredning baserat på parameterklassning 
enligt tabell 5.1. 

Riskklass 

Sannolikhet 

4 ‐ 5  3 ‐ 4 (p3) 3 ‐ 5 (p2) 4 ‐ 5 (p1)

3 ‐ 4  2 ‐ 4 (p4) 2 ‐ 4 (p4) 3 ‐ 4 (p3)

1 ‐ 4  1 ‐ 4 (p5) 1 ‐ 4 (p5) 2 ‐ 4 (p4)

3 ‐ 4  3 ‐ 5  4 ‐ 5  Konsekvens 
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Tabell 5.4 Riskklassning för prioritering för vidare utredning baserat på parameterklassning 
enligt tabell 5.2. 

Riskklass 

Sannolikhet 

4 ‐ 5  3 ‐ 5 (p2)

3 ‐ 4  2 ‐ 4 (p4)

1 ‐ 4  1 ‐ 4 (p5)

3 ‐ 5  Konsekvens 

 

 

 

5.1.1.2 Nivå 2 – Objektsspecifik riskanalys 

Den objektsspecifika analysen syftar till att leda oss till att kunna fatta beslut om 
åtgärder ska vidtas och i så fall i vilken omfattning. Därmed är det ofta tillräckligt att 
bedömningarna av sannolikhet, värde och sårbarhet klarar att gaffla in inom vilket 
intervall respektive riskkomponent befinner sig. Om man exempelvis bedömer att 
konsekvensklassen är ”mycket stor” så bedöms samma riskklass föreligga både vid 
sannolikhetsklass 1 och 2.  

5.1.1.2.1 Sannolikhet 

Vid riskbedömningen vad gäller utsläpp av miljöfarligt gods eller drivmedel ska 
sannolikheten för en olycka som leder till utsläpp bedömas. Denna riskkomponent 
påverkas dock av en rad olika faktorer och kan kräva relativt komplexa analyser för att 
bestämmas till fullo. Det är lämpligt att göra en första ansats genom att applicera en 
mer allmängiltig sannolikhetsberäkning för trafikolyckor för att räkna fram ett ”värsta 
rimliga antagande” (i ett ”värsta-scenario” skulle man välja ytterlighetsvärden för 
samtliga parametrar, men här tar vi också hänsyn till hur sannolika ytterligheterna är 
och hur rimligt det är att ytterligheterna alla skulle förekomma i kombination med 
varandra). Detta ingångsvärde justeras sedan utifrån en mer kvalitativ analys. En 
allmän formel för sannolikheten Po per år för en trafikolycka lyder: 

· · · 365 ·  

Där: 

N = antalet fordon per dygn (ÅDT) 
Q = olyckskvot (antal olyckor/fordonskilometer) 
L = längd för berörd vägsträcka (konfliktsträcka) (km) 
F = antal fordon per olycka 

Olyckskvoten Q och antalet fordon per olycka F bygger på ackumulerad statistik och 
gäller alltså som genomsnitt för hela det urval av vägsträckor som ligger som grund för 
statistiken. I tidigare publikation (Vägverket 1998) angavs olyckskvoter för ett antal 
olika typer av vägar. Baserat på erfarenheter av tillämpning av denna publikation och 
efter närmare analys av den där tillämpade beräkningsmetoden finner Trafikverket 
denna direkt olämplig som analysmetod och beslutsunderlag.  

I verkligheten fördelar sig olyckorna så att de är mer koncentrerade till vissa punkter 
såsom exempelvis korsningar och brister i vägens linjeföring. Trafikverket finner det 
istället lämpligt att inleda analysen med att ansätta en sannolikhet utifrån den 
allmänna formeln ovan. För detta väljes olyckskvoten 1·10-6 per fordonskilometer och 
år vilket är ett vedertaget värde på nationellt nivå. Då endast tunga fordon bedöms 
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vara av intresse ska för N sättas in värdet för ÅDTtung. Om uppgifter på ÅDTtung 
saknas görs ansatsen att ÅDTtung = 0,1·ÅDT. För dessa fall bör en känslighetsanalys 
göras avseende det schablonmässiga valet av siffran 0,1 genom att beräkning av 
sannolikheten görs även för 0,05 respektive 0,2. Om olika sannolikhetsklass erhålls 
vid olika val av värde ska ÅDTtung bestämmas med större säkerhet. I vissa fall när 
ÅDT-uppgifter är relativt gamla (äldre än 5-10 år) bör man bedöma hur representativa 
dessa siffror är och eventuellt justera värdet därefter.  

Antalet fordon per olycka F sätts till 1,5 baserat på de uppgifter som angetts för 
landsbygd (Vägverket 1998). Eventuell uppjustering med hänsyn till tätort görs i ett 
senare skede. Sannolikheten Pu för att det sker ett utläckage av miljöfarligt ämne vid 
olycka sätts till 0,03. Detta är något längre än de högsta schablonvärden som angetts 
av Vägverket (1998) där det vidare angavs i en not att schablonvärdet ska fördubblas 
vid ogynnsamma förhållanden. Samtidigt korresponderar dock varje Pu mot ett Q-
värde på sådant sätt att produkten Pu·Q kombinerat med eventuell fördubbling enligt 
noten alltid blir mindre än i vår ansats enligt ovan.  

Härav följer att sannolikheten för en olycka med tungt fordon som leder till utsläpp av 
miljöfarligt ämne Pou = Po·Pu och beräknas enligt följande formel: 

· · 1,6425 · 10  

och återkomsttiden a i år ges av: 

1
 

Observera att resultaten anges med högst två värdesiffror. Återkomsttiden kan sedan 
tilldelas sannolikhetsklass enligt tabell 4.1. Betänk dock att sannolikheten för olycka 
och olycka som leder till utsläpp fortfarande i vissa fall kan vara högre än det 
beräknade värdet. Exempelvis vid korsningar med hög trafikbelastning eller vid 
vägavsnitt med särskilt ogynnsamma förhållanden.  

I vissa fall kan det nu erhållna värdet vara tillräckligt, annars genomförs en fördjupad 
analys enligt ett eller flera av nedanstående förfarande. Observera att analyserna inte 
är additiva utan ska vägas samman till en gemensam bedömning om hur stor justering 
av Pou som kan ske. 

 Jämförelse av beräknat Po med tillgänglig faktisk olycksstatistik från STRADA 
(www.transportstyrelsen.se) för den aktuella sträckan. STRADA är en databas 
som innehåller uppgifter om samtliga polisrapporterade olyckor med 
personskador. Då vi är intresserade av samtliga polisrapporterade olyckor 
behöver siffror från STRADA räknas om genom multiplicering med en faktor 
8/3. Om antalet händelser enligt STRADA understiger ca 20 ska denna 
uppgift betraktas som statistisk osäker. Om den observerade frekvensen är 
signifikant lägre (mindre än hälften av) än den beräknade reduceras beräknat 
Pou konservativt (till 75%) enligt  

,    ,    ä ·
1

0,75
·
8
3
· ,   

,    ä
 

Om observerat Po är högre än det beräknade används det högre värdet. 

 Optisk bedömning av konfliktsträckan där förekomsten av riskhöjande eller 
riskreducerande förhållanden analyseras. Bedömningen kan i många fall ske 
översiktligt med hjälp av verktyget ”Google Earth” (www.google.com). Om 
förhållandena då bedöms som gynnsamma får Pou reduceras med upp till en 
faktor 2 (det vill säga halveras). Syn i fält ger bedömningar av bättre kvalitet 
än vad som kan uppnås från Google Earth och härvid tillåts en reducering av 
Pou med upp till en faktor 4. Som ogynnsamma faktorer kan särskilt nämnas 
bland annat korsningar, snäva kurvradier, föremål i sidoområdet nära vägen 
(exempelvis träd eller stenar) och branta släntlutningar. 

 Om ovanstående analyser ger motstridiga eller svårtolkade resultat kan en 
fördjupad kvalitativ utredning genomföras. Detta kan ske genom intervjuer 
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med den lokala räddningstjänsten, den lokala trafikpolisen och den 
driftorganisation som sköter om vägen för att utröna om det finns platser med 
återkommande olycksincidenter, eller händelser som inte återfinns i 
rapporteringen till STRADA längs den aktuella konfliktsträckan.  

Efter en fördjupad analys enligt ovan får möjligheterna att snäva in 
sannolikhetsbedömningen anses vara uttömda.  

5.1.1.2.2 Värde 

Som initial bedömning av aktuellt skyddsobjekts värde väljs de övre intervallgränserna 
som ges av raden ”värdeklass” i tabell 5.1. Det antas här att oavsett vilka uppgifter som 
sedan inhämtas så kan värdet aldrig komma att justeras uppåt, utan endast neråt. En 
dialog måste i så fall föras med aktuell kommun, eventuell va-huvudman, länsstyrelse 
samt vattenmyndighet. Förfiningar av bedömningen av värdet hos skyddsobjekten 
(vattenförekomsterna) får inte ske isolerat per konfliktsträcka utan ska ske samlat för 
en kommun, region eller annan lämplig större avgränsning. Bedömningen ska alltid 
ske i samråd med berörda intressenter enligt ovan. 

Oaktat den initiala bedömningen finns inga begränsningar i hur långt ner i värdeklass 
som ett objekt kan omvärderas. Det vill säga en vattenförekomst som initialt ansattes 
värdeklass 5 kan efter analys omvärderas till värdeklass 1. 

5.1.1.2.3 Sårbarhet 

Det är i allmänhet mycket svårt att göra realistiska initiala sårbarhetsbedömningar 
utan besök i fält. Vid grundvattenförekomster i isälvsmaterial bör man alltid utgå ifrån 
att åtminstone en del av konfliktsträckan har högsta sårbarhetsklass. För ytvatten 
måste sårbarhetsbedömningen ske utifrån vilken typ av värde som ska skyddas. I fråga 
om ekologiska värden kan ytvatten ha högsta sårbarhetsklass medan man ur ett 
drickvattenskyddsperspektiv generellt kan betrakta ytvatten som något mindre 
sårbara så att högre sårbarhetsklass än 3 sällan blir aktuell. 

Vid närmare analys finner man vanligtvis att sårbarheten skiljer mellan olika delar av 
konfliktsträckan. Av denna anledning bör en konfliksträcka i förekommande fall 
omdefinieras i termer av sin längd. Reducering av en konfliktsträckas längd ska endast 
ske i dess ändar. Mellanliggande delar med låg sårbarhet behålls. Detta kan i sin tur 
föranleda att sannolikhetsbedömningen behöver göras om. Man skulle kunna 
argumentera att man därför alltid först ska bedöma sårbarheten. Det är dock inte givet 
om det är mest rationellt att först bedöma sårbarheten och sedan sannolikheten eller 
tvärtom.  

För en fördjupa sårbarhetsanalys behöver en bedömning göras av förväntade 
insatstider och förväntad tillgång till och möjlighet att få fram nödvändig 
saneringsutrustning. Följande kategorier föreslås i termer av tidsmässiga 
förutsättningar: 

 Gynnsamma – Sanering med nödvändig kapacitet inledd inom 1 h efter 
olycka. Uppehållstider inom sanerbart avstånd/djup på 6 h är tillräckliga för 
att ange sårbarhetsklass 3 eller lägre. 

o Räddningsinsats inleds inom 1 h efter olycka 

o Åtkomst för sanering är god 

o Saneringsinsats kan förväntas inledas under räddningstjänst 

o Nära större ort och korta resavstånd för räddningstjänsten 

 Mindre gynnsamma – Sanering med nödvändig kapacitet inledd inom 1 dygn 
efter olycka.  Uppehållstider inom sanerbart avstånd/djup på 2 dygn är 
tillräckliga för att ange sårbarhetsklass 3 eller lägre. 

o Räddningsinsats inleds inom 1-6 h efter olycka 

o Åtkomst för sanering är tillfredsställande 
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o Det kan ta flera timmar innan saneringsinsats kan inledas 

o Större resavstånd för räddningstjänsten 

o Svårigheter med åtkomst exempelvis på grund av räckesväg som 
innebär att insatsstyrkor blir fast i bilkö 

 Ogynnsamma – Det kan ta flera dygn innan saneringsinsats inleds . 
Uppehållstider inom sanerbart avstånd/djup på minst 7 dygn är nödvändiga 
för att ange sårbarhetsklass 3 eller lägre. 

o Räddningsinsats inleds inte med säkerhet inom 6 h 

o Stora resavstånd för räddningstjänsten 

o Dålig åtkomst för sanering 

o Svårt att rekvirera saneringsutrustning inom närområdet  

 

För en närmare kvantifiering av sårbarheten krävs också en bedömning av vilka 
transporttider för ett utsläpp som kan förväntas ovanpå och/eller i marken samt hur 
dessa tider förhåller sig till insatstider enligt ovan. Samtidigt ska alltid beaktas att ett 
utsläpp kan spridas till djup, utbredning eller områden där det inte är tekniskt möjligt 
eller rimligt att snabbt sanera. Exempelvis om utsläppet riskerar att spridas in under 
byggnader eller till större djup.  

När det gäller ytvatten baseras bedömningen på närheten till det aktuella 
vattenskyddsobjektet och den hydrauliska förbindelsen till detsamma. Den potentiella 
flödesvägen till skyddsobjektet bör bedömas översiktligt och om det längs denna väg 
finns eventuella naturliga eller tekniska barriärer som kan förväntas fördröja 
spridningsförloppet.  

För direkt hydraulisk förbindelse genom ledningar eller vattendrag/avvattningsdiken 
och motsvarande så ansätts lämpligen en strömningshastighet på 1 m/s.  

För grundvatten och i viss mån även för ytvatten i fall när transporten till ytvattnet kan 
antas ske som ett flöde genom marken ska transporthastigheter i jorden uppskattas. 
Sårbarheten bedöms i detta skede utifrån jordartskartor och okulära bedömningar 
utifrån fältbesök eller med hjälp av verktyget ”Google Earth”. Det förutsätts att den 
som gör sådana bedömningar har god kompetens inom hydrogeologi. Bedömningarna 
av jordartsförhållandena som görs i detta läge ska primärt avse att kategorisera 
områden som: 

 Uppenbart sårbara vilket många gånger är fallet med en väg som följer ovanpå 
eller som skär en grusås och där man okulärt kan identifiera att det är fråga 
om exponerade sandiga eller grusiga jordar. 
I dessa falla ansätts sårbarhetsklass 4-5. 

 Uppenbart ej sårbara vilket i regel är fallet där jordarten utgörs av finsediment 
eller av moräner med låg hydraulisk konduktivitet. 
I dessa fall ansätts sårbarhetsklass 1-2. 

 Områden som ej är uppenbart såbara eller ej sårbara. 
I dessa fall ansätts sårbarhetsklass 4-5 med ett tydligt förbehåll att fördjupade 
undersökningar inklusive sonderingar i fält är nödvändiga. 

Syftet med sårbarhetsanalys i enlighet med ovanstående rekommendation ger ofta, 
men inte alltid en bättre uppskattning av sårbarhetsklassen än den initiala ansatsen. 
Analysen bör dock i detta skede begränsas till vad som är möjligt utifrån lätt 
tillgängliga data. Resultatet av analysen bör redovisas som en eventuell justering av 
den initialt ansatta sårbarhetsklass och i förekommande fall utpekanden av specifika 
parametrar som bör undersökas närmare i ett eventuellt nästa led (Nivå 3 analys).  

Se även Kapitel 13 och 14 (bilaga 2 och 3) 

5.1.1.2.4 Konsekvens 
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För de fall där värde- respektive sårbarhetsbedömningen skiljer sig från de nivåer som 
ansattes vid nivå-1-analysen så kan nu en justerad konsekvensbedömning erhållas 
genom att man läser av i figur 4.7. Konsekvensbedömning blir i detta skede en 
förfining och eventuellt en justring av den initiala ansatsen som gjorde enligt nivå 1 
analysen.  

5.1.1.2.5 Risk 

På motsvarande sätt som enligt nivå-1-analysen så erhålls en uppskattning av risknivå 
ur figur 4.6. Den eventuellt justerade risknivå bör i detta läge kunna ligga till grund för 
ett beslut. För riskklasserna 3-5 rekommenderas beslut om att gå vidare med en 
fördjupad objektsspecifik analys där riskerna beskrivs närmare och där eventuellt 
alternativ till riskreducerande åtgärder föreslås. För riskklass 1 och 2 rekommenderas 
istället beslut att inte gå vidare annat än i fall där det redan i detta skede bedöms 
finnas uppenbara brister som kan åtgärdas med enkla meden (i regel inom ordinarie 
skötsel och underhåll). 

5.1.1.3 Nivå 3 – Fördjupad objektsspecifik riskanalys 
För analys på nivå 3 hänvisas i dagsläget till att stöd hämtas från tidigare litteratur (t 
ex Vägverket 1995). Detta kapitel kommer att vidareutvecklas och kompletteras med 
en fördjupad vägledning för tillämpning av nivå 3. 

5.1.1.3.1 Sannolikhet 

5.1.1.3.2 Värde 

5.1.1.3.3 Sårbarhet 

5.1.1.3.4 Konsekvens 

5.1.1.3.5 Risk 

 

5.1.2 Vägdagvatten 
Riskanalys eller prövning av behov att vidta åtgärder behöver ske utifrån såväl 
hydrauliska som miljömässiga förutsättningar. Prövning av vägdagvattens påverkan 
på yt- eller grundvatten är en komplex process. Analysen behöver innefatta en 
identifiering av vilka transportvägar som föreligger för vägföroreningar att nå yt- eller 
grundvatten. Vidare behöver kvantifieringar göras av sådana flöden.  

För de hydrauliska förutsättningar se TK Avvattning och för de miljömässiga 
förutsättningarna och den miljömässiga behovsprövningen se Vägdagvatten – Råd och 
rekommendationer för val av miljöåtgärd (Trafikverket 2011). 

5.1.3 Halkbekämpning 
Halkbekämpning sker i huvudsak med saltlösning, fast salt eller sand med 
saltinblandning. I samtliga fall sker alltså en tillförsel av salt som oftast kan förväntas 
nå såväl grundvattnet som i vart fall närliggande ytvatten. Salt är dock också naturligt 
förekommande och får anses ha en mycket låg skadlighetsgrad vid normalt 
förekommande naturliga halter. Prövningen om det föreligger en saltpåverkan i sådan 
omfattning att de behöver vidtas åtgärder för att förhindra eller minska påverkan sker 
därför gentemot de riktvärden som anges i SGU:s föreskrift 2008:2 (se även avsnitt 
3.6.3). Av en förfrågan till Vattentäktsarkivet (DGV, SGU) 2010 framkom att i 
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storleksordning en tiondel av de dokumenterade vattentäkterna hade kloridhalter som 
översteg eller var i närheten av riktvärdena.  

Trafikverket menar att ett riktat arbete för att identifiera platser där halkbekämpning 
lett till eller leder till påverkan på yt- eller grundvatten bör prioriteras för de platser 
där det finns dokumenterat förhöjda kloridhalter. 

5.1.3.1 Nivå 1- Översiktlig analys 

Den översiktliga analysen begränsas dels till att till de vattentäkter som har en 
dokumenterad kloridhalt som överstiger 40 mg/l identifiera vilken vattenförekomst 
och eventuellt vattenskyddsområde som vattentäkten hör till och dels till att 
identifiera vilka vägar som finns i fysisk närhet till dessa vattenförekomster. För dessa 
vägar inhämtas dessutom uppgifter om i vilken omfattning de halkbekämpas. 

Det förväntas att denna analys kan ske automatiserad med hjälp av det GIS-verktyg 
som Trafikverket låtit ta fram (se avsnitt 5.1.1.1).  

5.1.3.2 Nivå 2 – Objektsspecifik analys 

 

5.1.3.3 Nivå 3 – Fördjupad objektsspecifik analys 

 

 

5.1.4 Utsläpp byggskede väg 
Sannolikheten för utsläpp av miljöfarliga ämnen under byggskedet bedöms som 
relativt hög. Det är dock viktigt att skilja på å ena sidan denna sannolikhet och å andra 
sidan risken för att ett vattenskyddsobjekt kommer till skada till följd av ett sådant 
utsläpp. Konsekvenserna av ett utsläpp kan många gånger begränsas avsevärt av att 
utsläppet upptäcks snabbt, att det sker på en plats där sårbarheten för eventuella 
vattenskyddsobjekt är låg samt att utrustning för sanering finns nära att tillgå.  

Riskanalysen avseende byggskedet kan i regel begränsas till att identifiera 
förekommande vattenskyddsobjekt och utbredningen av därtill relaterade sårbara 
områden.  

5.1.5 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder väg 
 

5.2 Riskbedömning järnväg 
 

5.2.1 Godstransporter järnväg 
Händelser med olyckor på järnväg där det skett större utsläpp eller spill av gods är 
mycket ovanliga. En genomgång av statistik för åren 2004-2012 (Trafikanalys, MSB) 
visar att det under denna period inträffat två olyckor där farligt gods läckt ut och 
ytterligare3 olyckor med farligt gods dock utan utläckage. Riskklass högre än 1 bedöms 
inte föreligga annat än under mycket ogynnsamma förutsättningar. Det bedöms inte 
finnas någon anledning att utveckla en allmän tillämpning av riskhanteringsmodellen 
för denna företeelse. Istället bör riskidentifikationen ske utifrån kända inträffade 
olyckor och incidenter. 
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Med utgångspunkt i de underlag som studerats i samband med framtagande av denna 
publikation så bör riskanalysarbetet inriktas på att identifiera förekomsten av 
plankorsningar och växlar inom skyddsobjektens potentiella tillrinningsområden. 
Vidare bör också eventuell förekomst av rangerarbeten samt lossning och lastning av 
gods inom skyddsobjekt bli föremål för granskning. 

5.2.2 Drivmedel, transformatorolja, hydraulolja och andra 
ämnen järnväg rörligt 

5.2.3 Växtbekämpning 

5.2.4 Fasta installationer järnväg, små till måttliga volymer, 
sugtransformatorer mm 
En bristanalys avseende sugtransformatorer genomfördes under 2011. Genom ett GIS-
baserat urval identifierades ca 350 sugtransformatorer på platser där de skulle kunna 
utgöra ett hot mot en grundvattenresurs. Urvalet gjordes konservativt i bemärkelsen 
att hellre få med för många transformatorer i urvalet än att riskera att missa något 
relevant objekt. I analysen bedömdes det inte relevant att behandla risken för 
påverkan på ytvatten.  

5.2.4.1 Sannolikhet 
För åren 2002-2010 har 112 läckande sugtransformatorer rapporterats, men 
mörkertalet bedömdes i sammanhanget vara stort. Antalet sugtransformatorer 
uppskattades uppgå till 1880 st och med en enkel statistisk ansats (antal händelser 
dividerat med antal transformatorer) bedöms återkomsttiden för läckage hos en 
sugtransformator ligga kring 100 år. Enligt tabell 4.1 är detta i paritet med de 
återkomsttider för olycka på väg som motivera sannolikhetsklass 3 vilket också 
överensstämmer med den mer allmänna bedömning som i tabell 4.1 anges för 
transformatorer.  

5.2.4.2 Värde 

Skyddsobjekten/grundvattenförekomsterna värderas endast översiktligt i enlighet 
med tabell 5.1. Parametervärdena i tabellen ger en högsta tänkbar värdering. Det 
gjordes inga fördjupade analyser för att närmare bestämma värdet hos varje enskilt 
objekt. Därmed kan värdet i vissa fall vara överskattat, men inte underskattat. För 
varje riskobjekt antas därmed värdeklass 3, 4 eller 5. 

5.2.4.3 Sårbarhet 
Sårbarhet har bedömts utifrån jordartsförhållanden och har bedömts utifrån 
jordartskartor. Med hänsyn till osäkerheter vad gäller eventuell penetrering av 
jordlager med låg genomsläpplighet så utesluts sårbarhetsklass 1.  

5.2.4.4 Konsekvens 

En sammanvägning av värde och sårbarhet enligt ovan medför konsekvensklasser 3-5. 
Endast vid sårbarhetsklass 2 i kombination med värdeklass 3 erhålles konsekvensklass 
2. Av rationella skäl valdes att även tilldela dessa objekt konsekvensklass 3.  
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5.2.4.5 Risk 
Efter sammanvägning av sannolikhet och konsekvens finner man att 
sugtransformatorerna fördelar sig över riskklasserna 2-4 vilket leder till 
rekommendationen att samtliga sugtransformatorer som identifierats i denna 
bristanalys i någon mån utgör en risk som åtminstone på sikt bör göras något åt. 

 

5.2.5 Fasta installationer järnväg, stora volymer, cisterner mm 
 

5.2.6 Utsläpp byggskede järnväg 
 

5.2.7 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder 
järnväg 
 

5.3 Informationskällor 
Information om mark, yt- och grundvatten, trafikflöden m.m. finns med varierande 
noggrannhet tillgänglig genom olika typer av kartor. Utvecklingen går mot att denna 
information kan erhållas i digital form. 

Nedan förtecknas ett antal olika informationskällor: 

5.3.1 Kartor 
Vattenmyndigheterna vattenkartan 

Via www.vattenkartan.se kommer man åt karttittskåpet vattenkartan där 
vattenförekomster återges. Via vattenförekomsterna kan man via länk komma direkt 
till aktuell vattenförekomsts data i VISS. 

SGU:s hydrogeologiska kartor (Från 2005 samlas utgivningen av SGU:s kartor och 
beskrivningar i den gemensamma serien K.) 

Serie Ag skala 1:50 000 och 1:100 000. Grundvattenkartor, serie Ah skala 1:200 000 
och 1:250 000. Grundvattenkartor för vissa kommuner, serie An skala 1:50 000. 

Uppgifter om grundvattenmagasin, grundvattnets huvudsakliga rörelseriktning samt 
förekomst av större grundvattentäkter. 

SGU:s jord- och bergartskartor (Från 2005 samlas utgivningen av SGU:s kartor och 
beskrivningar i den gemensamma serien K.) 

Serie Ae skala 1:50 000. Serie Ak skala 1:50 000 och 1:100 000. 

Information om jordart nära markytan (0,5 m) och om berg i dagen samt bergart och 
källor. 

SGU:s kombinerade jord och berggrundskartor (Från 2005 samlas utgivningen av 
SGU:s kartor och beskrivningar i den gemensamma serien K.) 

Serie Aa skala 1:50 000. 

Äldre kartor med liknande uppgifter som serie Ae. 

SGU, insamling av ”övriga” vattentäkter i DGV, Vattentäktsarkivet 

Under våren 2005 påbörjade SGU arbetet med att samla in uppgifter om de övriga 
vattentäkter som omfattas av EG:s ramdirektiv för vatten, dvs. vattentäkter som 
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försörjer fler än 50 personer eller med ett uttag större än 10 m³/dygn och som inte är 
en allmän vattentäkt. Uppgifter matas in DGV; Nationell databas för 
grundvattenförekomster och vattentäkter. 

Byggnadsgeologiska kartor 

Skala, som regel 1:4 000 till l:20 000. 

Visar markförhållandena ur geoteknisk synvinkel. 

Grundvatten - sårbarhetskartor 

Varierande skalor. 

Risken för förorening av grundvatten vid föroreningsutsläpp på markytan illustreras. 
Förhållandena kan dock ändras då vägen byggs genom att schaktning sker och mer 
genomsläppliga jordlager friläggs. 

5.3.2 Övrig information 
Konsultrapporter 

Information om grundvattnets förekomst och rörelse och kan hämtas genom 
provpumpningar mm vid en viss vattentäkt. Motsvarande gäller även ytvattentäkter. 

Länsstyrelsernas miljövårdsenheter 

Från länsstyrelsen kan ofta en översikt över vattentäkter och skyddsområden inom 
länet erhållas. Från kommuner och länsstyrelser kan även vattenkvalitetsdata erhållas. 

Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, gatukontor etc. 

Om skyddsområden har upprättats för vattentäkterna finns de införda på kommunens 
översiktsplan. De finns även inlagda på flera av kommunens planeringskartor. 

Miljömålsportalen (http://www.miljomal.nu) 

Information om Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 

Naturvårdsverket (http://www.naturvardsverket.se) 

Uppgifter från Miljöövervakningen (återkommande systematiskt upplagda 
undersökningar som visar miljötillståndet) om ytvattnets kvalitet (sötvatten) 
presenteras i årsskrifter från Naturvårdsverket. 

SGU:s databaser (http://www.sgu.se) 

Register över borrade brunnar, jordlager, vattentillgång, m.m. I viss mån finns också 
uppgift om grundvattenkemi. Utdrag ur registret kan erhållas genom SGU:s försorg 
eller genom egen sökning via modem. Bland tillgängliga databaser kan nämnas 
GeoRegister, Brunnsarkiv, Grundvattennät, Grusarkiv, Torvarkiv, Biogeokemiska 
data, Markgeokemiska data, Surt brunnsarkiv, Källarkiv och Grundvattenkemiarkiv, 
DGV (grundvattenförekomster och vattentäkter). 

SMHI (http://www.smhi.se) 

Uppgifter om sjöarealer, tillrinningsområden, nederbördsförhållanden samt flöden i 
vattendrag. 

Vattenportalen (http://www.vattenportalen.se) 

Innehåller lagstiftning och vägledning för vattenförvaltningen. Ansvariga myndigheter 
är Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 
vattenmyndigheterna. 

 

Trafikverkets hemsida (http://www.trafikverket.se) 
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6 Åtgärdsstrategi 

Åtgärder kan sättas in bland annat i form av fysiska åtgärder, tekniska 
skyddsanordningar, styrning av nyttjandet av infrastrukturen och 
beredskapsplanering. Ofta är det lämpligt att kombinera flera av dessa 
åtgärdsformer. När det gäller fysiska åtgärder och tekniska lösningar 
ska det strävas efter enkla och robusta lösningar som i möjligaste mån 
fullgör sin funktion även om det skett misstag vid utförande, om 
underhållet brister eller om de utsätts för medvetet eller omedvetet 
sabotage. Det är endast i sällsynta fall som åtgärder kan eliminera en 
risk vilket innebär att man vid valet av åtgärder måste ta hänsyn till 
vilka begränsningar det finns när det gäller riskreduktionen. Dels finns 
begränsningar i förståelsen av vilka olycksförlopp man kan behöva 
skydda emot och dels kan åtgärder ha begränsad effekt mot de förlopp 
de är avsedda att skydda mot. Ytterligare viktiga faktorer är att åtgärder 
är felaktigt utförda, att de under den avsedda livslängden sätts ur spel, 
att riskbilden förändras eller att det visar sig att de helt enkelt inte 
uppfyller den avsedda funktionen trots att de är ”korrekt” utförda. 
Åtgärder ska alltid avvägas ur ett kostnads-nyttoperspektiv. I teorin kan 
en samlad risk beskrivas i monetära termer och åtgärdskostnaden kan 
då ställas i relation till den riskreduktion den kan förväntas medföra. 

6.1 Åtgärdsstrategier väg 

6.1.1 Drivmedel och godstransporter väg 

6.1.1.1 Räcken och kantsten 
Förhindrar vissa avåkningar och behåller i vissa fall ett utsläpp på vägytan eller inom 
avvattningsanläggningen. 

Anses kunna reducera sannolikheten Pou med potentialen att reducera bedömd 
sannolikhetsklass med ett steg. 

Svagheter:  

 Läckor i avvattningsanläggningen 

 Står inte emot svårare avåkningar 

6.1.1.2 Absorbentlösning 
Bygger på att utsläpp fastnar i jordmassorna i vägen sidoområde och ligger kvar där 
tillräckligt länge för att sanering ska kunna ske med trygga marginaler. Kan i vissa fal 
kompletteras med tätskikt 

Anses kunna reducera sårbarheten till sårbarhetsklass 3, i särskilt gynnsamma fall till 
sårbarhetsklass 2. 

Svagheter: 

 Begränsad utbredning av skyddet 
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 Kräver i vissa fall långtgående lösningar för dag- dränvattenhantering 

 

6.1.1.3 Ta bort riskobjekt 

En mycket effektiv åtgärd är att starkt begränsa eller helt förhindra förekomst av tunga 
fordon inom skyddsobjektet. 

Anses reducera sannolikhetsklass till 1 eller mindre. 

6.1.1.4 Beredskapsutveckling 

Syftar till att förkorta insatstider och förbättra förutsättningar för sanering. 

 Säkring av tillfartsvägar och framkomlighet 

o Räddningstjänst och saneringsfordon måste kunna ta sig fram till en 
olycksplats inte minst vad gäller köer och trafikstockning till följd av 
inträffad olycka 

 Beredskapsplanering 

 

6.1.1.5 Sannolikhetsstädning 

Innehåller en uppsjö av olika mindre och större insatser som  

 Hastighetsreduceringar 

 Rensning av sidoområden med avseende på föremål som kan skada avåkande 
fordon 

 Åtgärder vid kordningar, påfarter och avfarter 

6.1.2 Vägdagvatten 

6.1.3 Halkbekämpning  

6.1.4 Utsläpp byggskede väg 
 

6.1.5 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder väg 
 

6.2 Åtgärdsstrategier järnväg 

6.2.1 Godstransporter järnväg 
 

6.2.2 Drivmedel, transformatorolja, hydraulolja och andra 
ämnen järnväg rörligt 

6.2.3 Växtbekämpning 
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6.2.4 Fasta installationer järnväg, små till måttliga volymer, 
sugtransformatorer mm 
 

6.2.5 Fasta installationer järnväg, stora volymer, cisterner mm 
 

6.2.6 Utsläpp byggskede järnväg 
 

6.2.7 Utsläpp i samband med drift- och underhållsåtgärder 
järnväg 
 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
74   

   

7 Åtgärdsalternativ 

Åtgärder kan kategoriseras utifrån sina principiella syften.  

 Barriärer som syftar till att hålla kvar utsläppet nära 
olycksplatsen 

 Kontrollerad avrinning som styr utsläppet från olyckplatsen till 
en förutbestämd plats 

 Åtgärder som förhindrar eller lindrar olycksförlopp så att 
bränsletankar, transporttankar, oljehållande fordonsdelar, 
emballage mm hålls intakta vid en olycka 

 Minskning av olycksrisk genom att ställa generella krav på 
trafiken eller genom särskilda krav på de riskobjekt som berör 
skyddsobjektet (t ex restriktioner för viss typ av trafik) 

 Beredskapsplanering och beredskapsinsatser för skyddsobjektet 
 Trafikstyrning bort från skyddsobjektet 

Åtgärder sker också på en övergripande nivå genom registerhållning av 
skyddsobjekt och eventuella vidtagna åtgärder, genom samverkan 
mellan Trafikverket och andra myndigheter ur ett nationellt perspektiv 
och genom lokal samverkan mellan Trafikverket och räddningstjänsten. 
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8 Åtgärdsförvaltning 

Redan själva uppmärksammande av att ett skyddsvärt objekt berörs av 
väg eller järnväg kan i sig betraktas som en första riskreducerande 
åtgärd. Varje ytterligare insats av utredning, bedömning och eventuellt 
vidtagande av åtgärd kan ha ett betydande värde såväl för ett nästa steg 
i riskhanteringen som vid en eventuell olyckshändelse. Ny inhämtad 
kunskap behöver hållas tillgänglig, utförda utredning och beslut kan 
behöva omvärderas och vidtagna åtgärder behöver skötas om i olika 
omfattning för att bibehålla sin funktion. För varje konfliktsträcka ska 
därför upprättas skötselprogram som i sin enklaste form blir fråga om 
en registerhållning av var konfliktsträckan finns samt vilken 
vattenförekomst eller annat värdefullt vatten den berör. I fråga om 
utförda, riktade åtgärder är det däremot fråga mera omfattande 
skötselprogram innehållande relationshandlingar, skötselinstruktioner 
och skötselplaner. 
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9 Åtgärdsuppföljning 

Erfarenheterna från genomförda åtgärder begränsas starkt av att det 
finns ytterst få exempel där genomförda åtgärder faktiskt tagits i 
anspråk till följd av en inträffad olyckshändelse. Några nyligen 
genomförda uppföljningsinsatser ger anledning att misstänka att många 
av genomförda vattenskyddsåtgärder av olika skäl inte håller måttet. 
Det ligger ett stort väder i att löpande samla erfarenheter från 
genomförda åtgärder och även olyckshändelser. Det bedöms finnas en 
stor utvecklingspotential vad gäller den samlade hanteringen av de 
risker för vattenresurser som kommer av vägar och järnvägar. 
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10 Termer och begrepp 
Akvifer  Ett lager av geologiska material som är tillräckligt porösa 
och genomsläppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten.  

Dricksvattenförekomst En yt- eller grundvattenförekomst som används eller kan 
användas för dricksvattenförsörjning. 

Grundvatten  Allt vatten som finns under markytan i den mättade 
zonen.  

Grundvattenförekomst En avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. 
En vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta 
enheten för beskrivning och bedömning av vatten. 

Ramdirektivet för vatten Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område. 

Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn på Europas och de enskilda 
ländernas vattenresurser och att få en enhetlig, sammanhållen och övergripande 
lagstiftning för förvaltning av vatten. Länderna ska arbeta på ett nytt sätt i sin 
vattenförvaltning och utgå från avrinningsområden (naturens egna vattengränser), 
istället för administrativa gränser, för att komma till rätta med brister i vattenmiljö 
och vattenkvalitet. Ramdirektivet för vatten omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten, men inte öppet hav. Direktivet trädde i 
kraft den 22 december 2000. 

 

Riskobjekt  Ett objekt eller en verksamhet som innehåller en eller 
flera riskkällor som ger upphov till risk. Ett exempel på riskobjekt är en väg med 
betydande mängd tung trafik eller en transformator innehållande olja. 

Råvatten  Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas 
till dricksvatten. 

 

Skyddsobjekt   Med skyddsobjekt avses anläggning, område med mera 
som skyddas enligt lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar. 

Skadehändelse Händelse som orsakar skada på människor, miljö eller 
egendom. 

Vattenförekomst En avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till 
exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en 
kustvattensträcka (enligt vattendirektivet). 

Vattenkartan  En karttjänst som syftar till att ge en enkel och 
överblickbar presentation av geografisk information som rör sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvatten i Sverige. Se www.vattenkartan.se  

 

Vattenområde Område som täcks av vatten vid högsta förutsebara 
vattenstånd. 

Vattenresurs   

Vattentäkt  En sjö, ett vattendrag eller grundvattenmagasin där ett 
vattenverk hämtar sitt råvatten för dricksvattenproduktion. 

VISS  VattenInformationSystemSverige (VISS) är en nationell 
databas där information om yt- och grundvattenförekomster samlas. I VISS finns 
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bland annat uppgifter om statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, övervakning, 
riskbedömningar och bedömningar av vattenmiljöproblem. Se www.viss.lst.se  

Ytvattenförekomst En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten, som 
kan vara t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i 
övergångszonen eller ett kustvattenområde. Ett vattendrag, en sjö eller 
kustvattenområde kan bestå av flera ytvattenförekomster. 
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Publikation 2007:127, Handledning – Beredskapsplanering för skydd av 
vattentäkt vid olycka med farligt gods. 

Vägverket/Banverket 2005 

Publikation 2005:72, Vilda djur och infrastruktur – en handbok för 
åtgärder. 

WSP 2007 

 Rapport 2007:17, Kostnadseffektivt vattenskydd – Huvudstudie. 
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12 Bilaga 1 Naturligt skydd 
Enligt vattendirektivet har både grund- och ytvatten ett egenvärde i sig och hänsyn till 
det ska tas vid beaktandet av naturligt skydd. 

Ett naturligt skydd fördröjer eller förhindrar en förorening att nå en recipient. 
Exempel på naturligt skydd är jordar med mycket låg genomsläpplighet, myrmark som 
innehåller mycket organiskt material och topografisk förhöjning som utgör 
vattendelare. Material med låg genomsläpplighet, dvs. leriga jordar, fördröjer eller 
förhindrar passage av föroreningar som transporteras med vatten. Därtill har 
finpartiklar större effektiv yta och därmed bättre adsorbtionsförmåga av föroreningar. 
För en ytvattenrecipient kan det motsatta gälla där en låggenomsläpplig jord kan öka 
ytavrinningen och därmed öka den horisontella transporten mot ytvattenrecipient. 

För vertikal transport har mäktigheten av en låggenomsläpplig jord (”tät” jord) 
betydelse. Ett relativt tätt men tunt lager kan efter en tid ändå släppa igenom en 
förorening. Sannolikheten för att ett mäktigt lager ska släppa igenom en förorening är 
mycket liten under förutsättning att inga sprickor finns som i torrskorpor eller att 
penetration genom t.ex. sondering sker. En myrmark innehåller mycket organiskt 
material. Många föroreningar binder starkt till organiskt material varför myrmarker, 
mossor, torv- och gyttjerika jordar kan sägas utgöra ett adsorbtionsfilter. 

Topografiska förhöjningar som utgör vattendelare kan sägas utgöra en geologisk 
barriär för vidare transport mot högre nivåer. 

I en grusås kan det finnas flera grundvattenmagasin åtskilda av grundvattendelare. 
Dessa kan utgöras av bergtrösklar som sticker upp över grundvattenytan (se figur 
12.1). För att klarlägga magasinens gränser måste grundvattendelarna kartläggas. 
Sprängning och schaktning i samband med vägbyggnation kan öppna passagevägar för 
grundvattnet genom vattendelaren. Därigenom kan nivåer, tillgång och kvalitet på 
vattnet i grundvattenmagasinet påverkas. 

Gravitationsvattendelare är en annan typ av gräns för grundvattnets flödesriktning 
och som kan förflyttas vid uttag. Grundvattenytan når här sin högsta nivå utan att 
någon avskärande tröskel förekommer. Från ett sådant område rinner grundvattnet åt 
olika håll från området (se figur 12.1). Väg eller järnvägs anläggande kan förändra 
gravitationsvattendelarnas lägen genom t.ex. pumpning eller dränering. Det är viktigt 
att klarlägga om sådan pumpning eller dränering kan utföras utan att skadlig påverkan 
uppstår. Det är också viktigt att komma ihåg att vid anläggandet av en väg eller 
järnväg görs ingrepp i naturen som på ett eller annat sätt påverkar grundvattenflödet. 

För att minska risken för förorening av yt- och grundvattnet i samband med byggande 
och drift av väg eller järnväg samt för att minska kostnaderna för förebyggande 
skyddsåtgärder, är det viktigt att de naturliga förutsättningarna som finns tas till vara. 
Om möjligt bör väg och järnväg ges en sträckningar så att yt- och grundvattnet får ett 
naturligt skydd. Studier av var naturligt skydd föreligger respektive var det saknas bör 
göras i avvattningstekniks utredningar, miljöutredningar och i  
miljökonsekvensbeskrivningar. 
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Figur 12.1 Grundvattendelare utbildad som bergvattendelare (a) respektive 
gravitationsvattendelare (b). 

 

Naturligt skydd för grundvatten kan utgöras av täta jordar, t.ex. ej uppsprucken 
lera/silt eller moränlera, där även små lagertjocklekar ( 2,0 m) kan ge långa 
genomströmningstider. I områden där grundvattenströmningen är riktad mot 
markytan (utströmningsområden) är risken för föroreningsstillförsel till 
grundvattenmagasinet liten. Ett utströmningsområde kan emellertid ändras till ett 
inströmningsområde genom pumpning i närbelägen vattentäkt varvid risken för 
grundvattenförorening ökar. Ett utströmningsområde utgör vanligen en 
ytvattenförekomst och bör således också skyddas från förorening. 

Grundvattentillgångar belägna i grusavlagringar är extra sårbara, vilket innebär att 
föroreningen sprids snabbt och kan förorena stora volymer. Platser där berggrunden 
är uppkrossad eller består av porösa sedimentära bergarter kan också vara särskilt 
sårbara och behöva skyddas. 

I områden under högsta kustlinjen (se figur 12.2) omges grusåsarna normalt av 
finkorniga jordar som silt och lera. Ovanpå detta ligger mer eller mindre mäktiga lager 
av friktionsmaterial som svallats ut från åsen. Om väg eller järnväg dras vid sidan av 
åsens centrala del kommer lerlagren att utgöra ett skydd av åsens centrala 
grundvattenmagasin men för ett eventuellt grundvattenmagasin i svallsand ovan 
leran, som i vissa fall används för mindre vattentäkter, saknas det naturliga skydd. 
Detta grundvattenmagasin förorenas lätt av vägdagvatten genom att det ligger ytligt 
och ofta har liten volym. Figur 12.3 visar schematiskt en typisk tvärsektion genom en 
grusås nedan högsta kustlinjen. Längs grusåsar ovan högsta kustlinjen finns inget 
tätande lerlager i åsens slänter. 

I områden med mäktiga lerlager har grundvattnet som förekommer under leran 
normalt ett gott naturligt skydd. I nedbrytningsfasen av oljeprodukter kan transport 
skapas som inte är styrt av vattnets transportmöjligheter utan av kemiska processer. 
Genom olika grundläggningsmetoder vid vägbyggen, som t.ex. vertikaldränering och 
kalkpelare, kan detta naturliga skydd försämras. I närheten av större vattentäkter som 
orsakar en avsänkning av tryckytan bör grundvattenföroreningsrisken utredas i det fall 
vertikaldränering av lerlager är aktuellt som avvattningsmetod. Vertikaldräneringar 
bör om möjligt undvikas även i potentiella vattentäktsområden eftersom dränerna 
skapar ett hydrauliskt samband mellan ytvatten, ytliga grundvattenmagasin och lägre 
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belägna grundvattenmagasin. Kalkpelare bör användas med försiktighet eftersom 
genomsläppligheten kan öka kring pelaren. Man bör således vara observant på, både 
vid vertikaldränering och kalkpelare, att ett naturligt utströmningsområde med 

uppåtriktad gradient kan övergå till inströmningsområde genom grundvattenuttag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.2. Områden 
som legat lägre (skuggat) 
resp högre än HK. 
(Knutsson & Fagerlind, 
1977). 

Figur 12.3. Sektion genom en grusås 
nedan HK. Brunnar nedförda till olika 
vattenförande skikt. (Möller et al, 
1971). 

 

Naturligt skydd för en ytvattenrecipient kan, utöver topografiska hinder, vara 

naturliga våtmarker där tillrinnande ytvatten fördröjs och dess innehåll av 

föroreningar tas upp av växtlighet eller ackumuleras i bottensediment och jordprofil 

eller omvandlas av bakterier (gäller organiska ämnen). Dock kan våtmarken i sig ha ett 

skyddsvärde om den t.ex. innehar unik flora eller fauna. 
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13 Bilaga 2 Grundvattnets värde 
och sårbarhet 

13.1 Grundvattentillgångens värde 
Ett grundvattens värde kan beskrivas i form av dess utvinningsvärde och dess in situ-
värde (Naturvårdsverket, 2003). Exempel på in situ-värden är grundvattnets värde för 
ekomiljön, bidrag till ytvatten och till god vattenförsörjning, reserv, motverkan mot 
sättningar och saltvatteninträngning, osv. Nedan följer en beskrivning av olika 
faktorers betydelse för värdet. 

13.1.1 Grundvattentillgångens storlek 
Med grundvattentillgång menas som regel den fortvarigt uttagbara mängden 
grundvatten. Denna beror av tillrinningsområdets storlek, nederbörd och 
infiltrationsfaktor. Med undantag för områden med sedimentär berggrund är de större 
grundvattentillgångarna i Sverige som regel lokaliserade till avlagringar av sand och 
grus. Tillgången står ofta i proportion till ytan av avlagringen. I de fall ett större 
grundvattenmagasin föreligger finns ofta möjlighet att fortvarigt ta ut betydande 
grundvattenmängder. Större grundvattentillgångar är av värde att skydda vare sig de 
utnyttjas eller ej. I vissa fall finns grundvattenmagasin i isälvsmaterial som har liten 
grundvattenbildning men där ändå betydande grundvattenmängder skulle kunna tas 
ut genom konstgjord infiltration. Det är viktigt att dessa grundvattenmagasin ges ett 
skydd eftersom de har en betydande vattenförsörjningspotential. 
Grundvattentillgångens storlek har betydelse för hur tillförd förorening späds ut. En 
omblandning sker dock mycket långsamt. 

13.1.2 Grundvattentillgångens kvalitet 
En potentiell grundvattentillgång får inte påverkas av väg eller järnväg så att 
dricksvattenkvaliteten äventyras. Ett uttryck för detta är målsättningen att 
kloridhalten på grund av väghållning inte bör överskrida 50 mg/l i 
grundvattenmagasinet. Tillämpningen måste prövas från fall till fall. Som 
representativt värde föreslås medelvärdet av juni- och oktobervärdena vid mätning 
nedströms vägen. Kloridhalten kan ses som en indikator på grundvattenpåverkan. Då 
förhöjningar inträffar finns det anledning att göra mer omfattande analyser med tätare 
mellanrum. Grundvatten har varierande kvalitet beroende på dels den geologiska 
avlagringen dels på olika omgivningsfaktorer som t.ex. infiltration från ytvattendrag, 
stor andel myrmark, hög nitrathalt i jordbruksområden m.m. Grundvatten av god 
kvalitet representerar stora värden både för enskilda och för samhällen eftersom det i 
vissa fall inte behövs någon behandling alls eller ofta räcker med en enklare 
behandling jämfört med ytvatten. Där grundvattnet är olämpligt för 
dricksvattenförsörjning för såväl människor som för djur, t.ex. på grund av hög 
salthalt, kan dock grundvattenskyddet ges en lägre prioritet. 

Gränsvärden för dricksvatten finns angivna i Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten, SLVFS 2001:30. 

Generella riktvärden och bedömningsgrunder om påverkan på grund- och ytvatten 
från förorening finns angivna i Naturvårdsverkets rapport 4918. 
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13.1.3 Grundvattentillgångens betydelse för vattenförsörjning 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och därför är det av största vikt att 
vattentillgångar skyddas. För den enskilde vattenförbrukaren är förlusten av vattnet i 
en brunn eller källa lika stor oavsett grundvattentillgångens storlek. När man skall 
avgöra vilken storlek på grundvattentillgången som krävs för att skyddsåtgärder skall 
vidtas blir det därför i praktiken en ekonomisk fråga. Viktigt är därmed hur många 
hushåll som försörjs eller skulle kunna försörjas från grundvattentillgången ifråga 
samt vilken kostnad förebyggande skyddsåtgärder medför jämfört med att ordna 
vattenförsörjning på annat sätt. Målsättningen skall dock vara att skydda grundvattnet 
från förorening. 

13.1.4 Grundvattentillgångens betydelse för naturmiljön 
I flera områden, speciellt där grundvatten rinner fram i form av källor med tillhörande 
våtmarker, är tillgången på grundvatten en förutsättning för en unik naturmiljö. 

13.2 Grundvattentillgångens sårbarhet 
Vid sårbarhetsbedömning ser man i första hand till grundvattenytans djup under 
markytan, jordens genomsläpplighet och avstånd till eventuella brunnar. I avsnitt 
13.2.4 har en generell formel ansatts för att beräkna strömningstiden från infiltration i 
markytan till brunnsuttag. Med utgångspunkt från strömningstid är sårbarheten här 
ett mått på den tid man har på sig att sanera innan en förorening når grundvattnet. 
Nedan följer en beskrivning av olika faktorers betydelse på sårbarheten.  

13.2.1 Grundvattentillgångens storlek 

Små avgränsade grundvattenmagasin med liten omsättning och nybildning av 

grundvatten är särskilt sårbara. 

13.2.2 Djup till grundvattenyta 
Ett stort avstånd ner till grundvattenytan är värdefullt som buffert mot vägdagvatten 
och vid utströmning av vätskor i samband med olyckor. Däremot blir sanering av 
exempelvis en oljeförorening mer kostsam om avståndet till grundvattenytan är för 
stort. Det kan därför vara en välmotiverad investering att skydda grundvattnet även 
där avståndet till grundvattenytan är stort. Vid stort avstånd till grundvattenytan och 
med liten föroreningsvolym är det inte säkert att föroreningen når grundvattnet utan 
binds (fastläggs) i jordmaterialet ovan grundvattnet. Hur väl en förorening binds till 
jordpartiklar är dock beroende på en mängd faktorer som ämnesspecifika egenskaper, 
markens pH och redox-potential. Vid tillräckligt stor föroreningsvolym kan 
jordprofilen successivt mättas och förmågan att ackumulera ytterligare föroreningar 
minskar. När regn och dagvatten perkolerar ner genom jordmaterialet kommer 
ackumulerade föroreningar att förflyttas nedåt och eventuellt nå grundvattnet. 
Grundvattenytans nivåförändringar under året kan även få till följd att föroreningar i 
jordmaterialet närmast ovan medelgrundvattenytan lakas ut till grundvattnet. Detta 
innebär att en förorening som fastlagts ovan grundvattenytan, från exempelvis en 
tankbilsolycka, kan komma att påverka grundvattenkvaliteten under lång tid. 
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13.2.3 Grundvattnets strömningshastighet 
Grundvattnets strömningshastighet påverkar möjligheterna att sanera efter 
exempelvis en tankbilsolycka för sådana ämnen som sprider sig med vattnet 
(vattenlösliga ämnen) och som därmed rör sig från platsen. Ämnen som lägger sig på 
vattenytan (lätta icke vattenlösliga ämnen) rör sig också men långsammare än 
grundvattnet. Det finns dock ett flertal ämnen där transporten inte direkt styrs av 
grundvattnets strömning utan av densitet och kemiska processer. Generellt, ju 
snabbare grundvattenströmningen är desto svårare och dyrare blir en sanering. 

13.2.4 Avstånd mellan väg och vattenresurs 
Sårbarheten för en vattentäkt bedöms alltid från fall till fall beroende på att de 
hydrauliska sambanden mellan ett vägområde och en vattentäkt kan vara så 
varierande. Det är inte alltid det faktiska avståndet i sig som avgör om det finns risk 
för snabb föroreningsspridning mellan vägen och vattentäkten utan mer 
jordlagerföljdens uppbyggnad samt ytvattendragens hydrauliska kontakt med 
grundvattenförande lager. När det gäller konsekvensen för en bergborrad brunn gäller 
samma resonemang som för brunnar utförda i jordlager. I de fall det finns 
vattenförande sprickor som kan hänföras till vägskärningar med otätade diken i berg 
finns en föroreningsrisk. Ofta avsänks grundvattenytan kraftigt i bergborrade brunnar 
vilket ändrar det naturliga grundvattenflödet och därigenom ökar sårbarheten. Se 
avsnitt 2.7 om vattenskyddsområden och vilka krav som ska uppfyllas.  

Skyddsavståndet kan vid radiell strömning mot vattentäkten beräknas med 
nedanstående ekvation som illustreras med Figur 13.1: 

 

enD

tQ
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där 

 

r = skyddsavstånd från brunnen, m  

Q = uttagen vattenmängd, m3/s 

t = transporttid, s 

D = grundvattenmagasinets mäktighet, m 

ne = grundvattenmagasinets effektiva porositet, dimensionslös 

 

 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
89   

   

 
Figur 13.1 Erforderligt skyddsavstånd (gräns inre/yttre skyddszon) med minsta 
transporttid på 60 dygn mellan uttagsbrunn och föroreningskällan, under 
förutsättning att det råder radiell strömning mot uttagsbrunnen. Sneda linjer 
representerar det vattenförande lagrets mäktighet. Effektiv porositet i jorden 
förutsätts vara 20 % (sand). 

 

Omättade zonens beskaffenhet. Markens beskaffenhet över grundvattenytan 
avgör hur stor del av dagvattnet inklusive utströmmande vätskor vid olyckor som 
avrinner respektive infiltrerar. Inom ett område med genomsläpplig jord kommer en 
sanering av läckage efter en olycka med åtföljande snabb infiltration att bli betydligt 
svårare och dyrare än om markytan består av täta jordarter. 

När dagvatten och andra vätskor infiltrerat i marken kommer mäktigheten och 
sammansättningen av jordmaterialet mellan markytan och grundvattenytan att vara 
avgörande för hur stor del av föroreningarna i dagvattnet som når grundvattnet. 
Förekomsten samt typen av växttäcke och humuslagrets tjocklek spelar viss roll 
eftersom anrikningen och nedbrytningen av föroreningar är störst i de översta 
jordlagren. Fördröjningen av föroreningar i jordlagren är även beroende av 
föroreningstyp samt markens vattenhalt. För mineraljordar och de flesta organiska 
jordarna finns markvatten i de mindre porerna och markluft i de större porerna. 
Markvattnet kan bara rinna i de markporer som redan är fuktiga varför vattenhalten i 
marken har betydelse för transporten. Vattenmättade jordar har därmed bättre 
vattengenomsläpplighet än torra jordar, dock kan vattenmättade markförhållanden 

försvårar infiltration och istället leda till ytvattenavrinning. 

Specifikt i vägsammanhang där salt används för halkbekämpning finns förutsättningar 

att bilda en god uppfattning om potentiella flödesvägar för eventuella utsläpp. 

Kloridjonens har en mycket hög mobilitet varför halkbekämpningen påverkan på 

grundvattnet realiseras i det närmaste omedelbart till skillnad från andra ämnen som 

kan ta betydligt längre tid på sig att först tränga ser till den mättade zonen och sedan 

sprida sig till punkter där de kan detekteras (exempelvis i en brunn eller intaget i ett 

vattenverk). Genom kloridjonens lättrörlighet i marken både i den omättade och 

mättade zonen kommer den att fungera som en indikator för flödesvägar och 

spridningsutbredning för såväl avrinnande dagvatten som förekommande ämnen i 

detta dagvatten liksom andra vätskor (utsläpp och spill) som avrinner. 
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13.3 Bestämmande av strömningstider i mark 
Följande är en begränsat omarbetad variant av den text som avhandlade detta ämne i 

VV Publ 1995:1. Texten bör användas som stöd och komplement till kapitlen 4-6 i 

denna publikation. Vid eventuella motstridiga uppgifter kan vägledning sökas hos 

Trafikverkets specialister. 

Sårbarheten hos grundvatten bedöms med utgångspunkt från en allmän formel som 

anger transporttiden med hänsyn till jordens genomsläpplighet, djupet till 

grundvattenytan, avståndet till en grundvattentäkt och vätskans egenskaper. 

Transportvägen för en förorening illustreras i figur 13.2. 

Tiden för en vattentrogen förorening att strömma från ett vägdike fram till en brunn är 

summan av en vertikal strömning (tv) ner till grundvattenytan och den fortsatta, nära 

horisontella strömningen (th), fram till brunnen. Vertikal strömning avser här 

strömning i den omättade zonen och (näst intill) horisontell strömning avser flöde i 

den mättade zonen. Flödet i den omättade zonen är betydligt mer svårbestämt än 

flödet i den mättade zonen. 

 

 
Figur 13.2 Föroreningstransport från vägdike till uttagsbrunn från punktutsläpp 
och med mättat flöde av ett ämne som följer grundvattenströmningen. De 
streckade pilarna visar diffus transport. 

Fastläggning av vissa ämnen till jordpartiklar och organiskt material fördröjer 

transporttiden och vätskor med låg viskositet, exempelvis bensin, har kortare 

genomströmningstid än vatten (ner till ca halva tiden). 

Enligt Darcys lag gäller för vatten: 

  

Där 

t   = strömningstid, s 

D  = vertikal strömningslängd, m 

K  = hydraulisk konduktivitet, m/s 

L  = horisontell strömningslängd, m 

I   = hydraulisk gradient, m/m 

ne = grundvattenmagasinets effektiva porositet, dimensionslös 

h  = horisontell strömning 

v  = vertikal strömning 
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Eftersom den vanligaste saneringsmetoden kommer att handla om att gräva upp finns 
det en praktisk maxgräns på hur djupt man kan klara att gräva. För D (vertikal 
strömningslängd) bör man ansätta max 4 m som gräns. I det fall grundvattennivån 
ligger djupare än 4 m under markytan ansätts, av praktiska skäl, ändå 4 m.  

Ovanstående formel förutsätter mättat flöde och där vätskan utgörs av vatten. 
Infiltration av vatten i den omättade zonen styrs framför allt av gravitation, 
tryckpotential (Ψ) och fuktinnehållet (θ), vilket innebär att Kv inte är konstant (vilket 
också gäller Kh om flödet ej är mättat). När vatteninnehållet ökar, ökar också Kv. Ψ och 
θ bestäms vanligen på laboratorium, men ytterligare en svårighet med att bestämma 
Kv är att både K och Ψ varierar med θ. En mycket grov, men ibland felaktig, 
uppskattning är att Kv är en tiopotens lägre än Kh, 

 

Tabell 13.1 Mättad hydraulisk konduktivitet (K) för olika jord- och bergarter. 

Jord-eller bergart Hydraulisk konduktivitet, K (m/s) 

Morän 

Grusig morän 

Sandig morän 

Siltig morän 

Lerig morän 

Moränlera 

Sediment 

Fingrus 

Grovsand 

Mellansand 

Finsand 

Grovsilt 

Mellansilt-finsilt 

Lera 

Sedimentära bergarter 

Kalksten 

Sandsten, grov-medelkornig 

Sandsten, finkornig 

Lerskiffer 

Vulkaniska bergarter 

Basalt 

Porfyr o.d. 

Kristallina bergarter 

Granit, gnejs m.fl. 

 

10-7 - 10-5 

10-8 - 10-6 

10-9 - 10-7 

10-10 - 10-8 

10-11 - 10-9 

 

10-3 - 10-1 

10-4 - 10-2 

10-5 - 10-3 

10-6 - 10-4 

10-7 - 10-5 

10-9 - 10-7 

<10-9 

 

10-10 - 100 

10-5 - 10-1 

10-9 - 10-5 

10-10 - 10-7 

 

10-10 * - 100 

10-10 - 10-6 

 

10-10 - 10-5 

*/De stora skillnaderna är beroende av om genomsläppligheten avser bergmassan (låga 
värden) eller sprickzoner i berget (höga värden). 

 

Observera att beräkning av transporttid för en förorening är betydligt mer 
komplicerad där fler faktorer kommer in. Att enbart utgå från vattentransporten ger i 
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de flesta fall en tillräckligt god uppfattning av strömningstiden. Vanliga värden för 
några av parametrarna anges i Tabell 13.1 och Tabell 13.2. 

Genomsläppligheten är för flertalet jordarter kopplad till porositeten. För de mest 
finkorniga som silt och lera kan sprickigheten vara avgörande. Torrskorpebildning 
ökar således genomsläppligheten dramatiskt. Genomsläppligheten för berg är 
beroende av sprickor, skikt, vittring etc. Dolomitkalksten och grov sandsten kan ha en 
porositet som får betydelse för genomsläppligheten. 

 

Tabell 13.2 Typiska värden på effektiv porositet (ne), dvs. den del av porerna som kan 
transportera vatten. 

Jordart ne 

Grus 15-35 % 

Grovsand 20-35 % 

Mellansand-finsand 10-25 % 

Silt, lera <15 % 

 

Vid beräkning av vertikal strömningstid, tv, kan figur 13.3 användas. En 
föroreningsspridning, som infiltrerar från markytan, innebär initialt omättade 
förhållanden över grundvattenytan och då kan längre strömningstider förväntas (upp 
till tio gånger längre).  

 
Figur 13.3 Tid, tv, för vertikal strömning genom ett lager D (m) uttryckt som 
funktion av lagrets hydrauliska konduktivitet och mäktighet. (Antagen 
tryckskillnad genom lagret 0,5 m vattenpelare, antagen effektiv porositet, ne, 
stigande från 5 % vid 10-9 m/s till 20 % vid 10-3m/s, I=[(0,5 m vattenpelare + 
D)/D]). 

 

Längs vägsträckor som går på exempelvis utsträckta åsformationer kan det med 
hänsyn till enbart vertikal strömningstid bli aktuellt med åtgärder på mycket långa 
sträckor. Om den vertikala strömningstiden tv är mindre än tre dygn (vilket ofta i vart 
fall initialt föranleder bedömningen att sårbarhetsklass minst 4 föreligger) samtidigt 
som bedömningen görs att den horisontella strömningstiden th är lång kan en särskild 
hydrogeologisk utredning utföras för att bestämma strömningstiden till uttagsbrunnar 
eller motsvarande kritiska punkter. Utredningen bör därvid klarlägga 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
93   

   

grundvattendelare, strömningsriktningar, avsänkningstrattens utbredning från 
brunnen, jordlagerföljd, strömningshastighet etc. Resultatet av en sådan utredning bör 
sedan kunna omsättas i en differentiering av skyddsåtgärder. 

13.4 Strömningstider på mark och i ytvatten 
Strömningstider från väg till recipient kan bli mycket korta (minuter till timmar). Där 
väg löper utmed eller korsar vattendrag når ett utsläpp recipienten i princip 
omedelbart. En sårbarhetsbedömning behöver bland annat beakta vilken typ av akuta 
insatser som är möjliga för räddningstjänsten. Vidare behöver den snabbhet med 
vilken åtgärderna kan sättas in ställas i relation till potentiella strömningstider. 

Under vissa förutsättningar går det att göra rimliga uppskattningar av strömningstider 
(Strömningstid = längd / hastighet) såsom i bäckar, kanaler eller avvattningsdiken. 
Strömningsförloppen av utsläpp över öppen mark är dock i regel mycket vanskliga att 
bestämma med någon större precision. För sådana förhållanden är det därför mer 
lämpligt med överslagsmässiga gissningar varvid också osäkerheterna i bedömningen 
torde framgå med tillfredsställande stor tydlighet. 

Vattenhastigheten (v) i ytvattendrag kan mätas med hjälp av propellerinstrument 
(flyglar) eller mycket översiktligt med ”apelsinmetoden” (transportlängd/tid). 
Hastigheten i ledningar etc. kan beräknas teoretiskt utifrån rör- och 
kanalströmningsteorier. 

Medelhastigheten i rör kan beräknas utifrån t.ex. Chezys, Mannings eller Darcy-
Weisbachs formel. Medelhastighet i öppna kanaler kan beräknas utifrån t.ex. 
Mannings, Navier-Stokes, Eulers eller Bernouilles formel. 

Medelhastighet i öppna kanaler och vattendrag enligt Mannings ekvation: 

 

1
· ·  

 

V = Medelhastighet (m/s) 

n = Mannings råhetstal för öppna kanaler 

Rh = Hydraulisk radie (m), tvärsnittsarea genom den våta perimetern 

 

A = Tvärsnittsarean hos flödet (m2) 

P = Den våta perimetern (m) 

S = Lutning (m/m) 

 

 

13.5 Referens 
Naturvårdsverket, 2003. Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Handbok 
2003:6. 

 



Yt- och grundvattenskydd 2013:135 

  
94   

   

14 Bilaga 3 Ytvattnets värde och 
sårbarhet 

14.1 Ytvattentillgångens värde 
En ytvattentillgångsvärden kan beskrivas som sociala värden (rekreation, bad, fiske, 
båtsport, kulturhistoria, vattenestetik), naturvärden (ekologi, naturresurser, fria 
stränder) och ekonomiska värden (vattenförsörjning, bevattning, recipient, farleder, 
energiutvinning, yrkesfiske). I och med vattendirektivet åligger det respektive 
vattenmyndighet att göra en statusklassning över samtliga ytvatten inom sitt område. 
Naturvårdsverket har tagit fram en handbok för detta ändamål (Naturvårdsverket, 
2007) och där anges fem statusklasser som avser ekologisk status (hög, god, måttlig, 
otillfredställande, dålig ekologisk status) samt två statusklasser som avser kemisk 
status (god, uppnår ej god kemisk status). Statusen utgör grunden för vilket 
kvalitetskrav som ställs på ytvattnet för att uppnå god status. Målet i vattendirektivet 
är att alla vattenförekomster ska uppnå god ytvattenstatus till år 2015. I och med detta 
bör varje ytvattenförekomst värderas högt. 

Vid värdering av ett ytvatten hänvisas till berörd vattenmyndighet. 

14.2 Ytvattentillgångens sårbarhet 
Varje ytvatten bör initialt betraktas som sårbara. Några faktorer som påverkar 
sårbarheten framgår nedan. 

Ytvattentillgångens storlek och omsättning bestäms av tillrinningsområdets yta och 
nederbördsförhållandena. Ju större vattenföringen och omsättningen är desto större 
blir utspädningen i vattendraget. Dock ska man komma ihåg att även om 
utspädningen är stor så att koncentrationerna blir låga kan den totala belastningen bli 
kritisk. Omsättningstiden för små svenska insjöar ligger ofta runt ett eller ett par år. 
Omsättningstiden () beräknas enligt: 

 

 = Q/V (1/s) 

där 

Q = flöde (m3/s) 

V = vattenvolym (m3) 

 

Topografi och markförhållanden styr avrinning liksom flödet för ett akut utsläpp. Det 
bör dock uppmärksammas att det vid akuta utsläpp oftast föreligger betydligt högre 
belastningsintensiteter (l/s·ha) än vid sådana nederbördsmängder som är typiskt 
dimensionerande för dagvattenhantering. Terrängens lutning mellan väg och ytvatten 
styr en vätskas flödesriktning och hastighet. Markförhållanden styr hur en vätska 
kommer rinna av på markytan. Avrinning ökar med kraftig lutning, lutningens längd, 
låg hydraulisk konduktivitet, dålig dränering, låg mullhalt och dålig aggregatstruktur. 

I många ytvattendrag är den kemiska och biologiska jämvikten störd vilket kan 
innebära att de är extra känsliga för ytterligare belastning. Men, som en motsats kan 
ett rent vatten vara mer känsligt för små förändringar än ett påverkat, vilket beror på 
att organismerna är anpassade för en ren miljö. Ett försurat vattendrag är mer känsligt 
för metalltillförsel än ett med högre pH. Den vanligaste formen av störning är 
övergödning (eutrofiering) av sjöar genom för stort tillskott av kväve och fosfor. I 
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dagsläget ska vattenmyndigheterna göra en statusklassning (ekologisk och kemisk 
status) över samtliga ytvattenförekomster. 

 

14.3 Referens 
Naturvårdsverket, 2007. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, 
kustvatten och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i 
ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp. Handbok 2007:4, utgåva 1. 
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