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Förord
Föroreningar kan medföra risker för människors hälsa och vår miljö. I Sverige har vi miljökvalitetsmål
som anger inriktningen för miljöarbetet och fokuserar på att minska dessa risker. Det finns ett stort antal
förorenade områden i landet. Utredningar av vilka risker ett förorenat område kan innebära för människors hälsa eller miljön och hur man vid behov kan minska riskerna genom efterbehandling, är en viktig
del av miljömålsarbetet. Statens geotekniska institut (SGI) har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden. Syftet är att SGI ska medverka till att
höja kunskapsnivån samt öka saneringstakten så att miljökvalitetsmålen nås.
Som ett led i detta ingår att förmedla kunskap om det arbete som utförs vid SGI till olika intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, universitet och högskolor, konsulter, analyslaboratorier, problemägare och entreprenörer med flera.
I SGI:s uppdrag ingår att kontinuerligt inventera kunskapsläget, kunskapsbehovet och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet samt att förmedla behoven till aktörerna inom efterbehandlingsområdet. I denna publikation redovisas resultaten från en enkätundersökning utförd under våren 2013.
Enkäten riktades till myndigheter, konsulter, entreprenörer, problemägare och forskare i branschen.
Uppdragsledare för projektet har varit Märta Ländell vid SGI. I projektgruppen har även Jenny
Vestin, Yvonne Ohlsson och Gunnel Göransson vid SGI ingått.
Undertecknad har beslutat att ge ut publikationen.

Linköping i mars 2014
David Bendz
Forskningschef
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Sammanfattning
Under våren 2013 genomfördes SGI:s tredje enkätundersökning inom efterbehandlingsområdet. I
enkäten ställdes dels några frågor om förorenade områden generellt där svaren ska kunna jämföras
med tidigare enkäter. Fördjupningsdelen i enkäten behandlade undersökning och efterbehandling
av förorenade sediment. Enkätfrågorna togs fram i samarbete med Nätverket Renare Mark underavdelning Förorenade sediment. I undersökningen erhölls 192 svar, varav 149 var fullständiga
(hela enkäten gicks igenom). Närmare hälften av de svarande arbetar på myndighet (tillsynsmyndighet eller annan statlig myndighet), medan en knapp tredjedel är konsulter. Ungefär 40 % av de
svarande har arbetat mer än 10 år i branschen. Drygt hälften har inte besvarat SGI:s enkäter om
förorenade områden vid tidigare tillfällen.
Enkätdeltagarna menar att behovet av forskning och utveckling är stort, både vad gäller förorenade
områden generellt och, mer specifikt, förorenade sediment. Detta gäller samtliga grupper av svarande, både de olika yrkeskategorierna och grupperna med olika lång erfarenhet i branschen. För
såväl förorenade områden som för förorenade sediment bedöms FoU-behovet vara störst för åtgärdsutredning och åtgärdstekniker, tätt följd av riskvärdering och riskbedömning samt därefter
undersökning och avgränsning av förorening och slutligen administration/ekonomi/juridik.
Enkäten visar att kunskapen när det gäller sediment upplevs vara bristfällig, både när det gäller
sedimentens egenskaper och bildning och när det gäller hantering av förorenade sediment (undersökning, efterbehandling, ansvar m.m.). När det gäller undersökningsmetoder används utländska
vägledningar från t.ex. Norge, Danmark, Holland, USA och Kanada och enkätdeltagarna anser
därför att det finns ett behov av vägledningar som är anpassade för svenska förhållanden. För att
kunna göra säkrare riskbedömningar efterfrågas också generella riktvärden för sediment som kan
modifieras till platsspecifika riktvärden.
Motiv för efterbehandling av förorenade sediment anges oftast vara att andra arbeten ska göras på
platsen, såsom underhållsmuddring och fördjupning av farled eller utbyggnad av kaj eller annan
konstruktion. Därefter nämns undersökning i samband med förorenat landområde. Problem som
kan uppkomma i arbetet, förutom bristande vägledning för undersökning och riskbedömning, är att
sedimentprojekt oftast ges låg prioritet och begränsad ekonomi. Ansvarsfrågan är också svår, då
källan till en förorening kan vara svår att fastställa; ibland förekommer föroreningen långt från
utsläppskällan och ibland finns flera verksamheter inom samma (hamn)område.
När det gäller efterbehandlingsmetoder uppges att muddring och deponering på annan plats är den i
särklass vanligaste metoden och den faktor som i högst grad styr valet av metod är ekonomin. I
kommentarerna efterfrågas ”alternativa” metoder, som kan bidra till minskning av deponeringen av
massor och ökning av återvinning och återanvändning. Detta har efterfrågats även i de tidigare
enkäterna om förorenade områden (SGI, 2011; SGI, 2012).
Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen att ökad kunskap och erfarenhet efterfrågas både
generellt för förorenade områden och, i ännu högre grad, för förorenade sediment. Framförallt när
det gäller riskbedömning, riskvärdering och åtgärdstekniker efterfrågas ytterligare utveckling, både
för förorenade sediment och övriga förorenade områden. Vägledningar för hantering av förorenade
sediment anpassade för svenska förhållande saknas av flera av enkätdeltagaren. En slutsats som kan
dras från de svar som lämnats är att det i branschen finns ett stort engagemang och en ambition för
ytterligare utveckling av arbetssättet.
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1. Inledning och bakgrund
SGI har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad beträffande förorenade områden i Sverige. En av SGI:s uppgifter är att kontinuerligt inventera kunskapsbehov och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet. Ett led i detta är att utföra enkätundersökningar som är riktade till statliga och privata aktörer såsom myndigheter, konsulter, entreprenörer,
problemägare och forskare i efterbehandlingsbranschen. Resultaten från undersökningarna ska
sedan förmedlas till aktörerna inom efterbehandlingsområdet. Detta görs bland annat genom att
kunskapsluckorna presenteras och diskuteras i exiterande nätverk för myndighetssamverkan (Förorenade områden; SGI, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Naturvårdsverket, Förorenade
Sediment; SGI, SGU, HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket). Vidare presenteras resultaten i olika sammanhang för branschen (bland annat via Renare Marks möten och via
Svenska Geotekniska Föreningen) och till Forskningsfinansiärer (bland annat Formas och Vinnova). Resultaten utgör också underlag för SGI:s egna forskningssatsningar och arbeten med vägledningar och utbildningar. Syftet är att SGI ska medverka till att höja kunskapsnivån i branschen
och öka saneringstakten så att miljökvalitetsmålen nås. Två enkäter har tidigare genomförts, 2010
och 2011. Resultat från dessa enkäter har publicerats av SGI (SGI, 2011; SGI, 2012). Delar av enkäterna har varit lika, för att jämförelse över tid ska kunna göras. I övrigt har enkäterna behandlat
olika delområden inom arbetet, för att en fördjupning om kunskapsläget inom olika områden ska
kunna erhållas.
Kunskapsluckor och utvecklingsbehov framkommer även vid SGI:s kontakter med länsstyrelser,
FoU-utförare, konsulter och myndigheter. En fråga som har aktualiserats är behov av kunskap om
föroreningar i berg (förekomst, utbredning, åtgärdsmöjligheter). Detta gäller främst organiska föroreningar som utgörs av en vätska som är tyngre än vatten (DNAPL – Dense Non-Aqueous Phase
Liquid) som sprids till berget genom att de sjunker genom grundvattenakvifären och kan tränga in i
sprickor i berget. Övergripande frågor som berör föroreningar i berg har därför ställts via e-post till
länsstyrelserna, SGU, Naturvårdsverket och ett antal utvalda konsulter.
I denna rapport sammanställs svaren från enkätstudien, de övergripande frågorna om föroreningar i
berg, samt kunskapsluckor som framkommit genom SGI:s övriga kontakter med branschen.

2. Metodik
Under våren 2013 genomfördes SGI:s tredje enkätundersökning inom efterbehandlingsområdet.
Enkäten var webbaserad och frågor med olika svarsalternativ ställdes. Beroende på deltagarnas
svar följde i vissa fall följdfrågor där deltagarna uppmanades att lämna synpunkter. Det webbaserade verktyget gav möjlighet att bearbeta svaren statistiskt. Enkäten besvarades anonymt men deltagarna kunde även lämna sina kontaktuppgifter om de önskade. Dessa kontaktuppgifter redovisas
inte i den här rapporten.
I likhet med tidigare år fanns i enkäten en generell del och en fördjupad del kring ett specifikt tema.
Den generella delens frågor var identiska med tidigare års frågor för att möjliggöra utvärdering av
förändringar över tid. Fördjupningstemat för året var utredning och efterbehandling av förorenade
sediment och dessa frågor var indelade i underområden. Enkäten har utformats i samarbete med
Nätverket Renare Marks tematiska avdelning Förorenade sediment. Den fullständiga enkäten finns
i Bilaga 1.
Information om enkäten samt länk till enkäten fanns på SGI:s webbplats och på nätverket Renare
Marks webbplats. Inbjudan att delta i enkäten skickades även direkt till statliga och privata aktörer i
9 (46)
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branschen som ingår i SGI:s kontaktnät. I inbjudan uppmanades mottagarna att sprida information
om enkäten vidare. Enkäten fanns tillgänglig från 3 juni till 28 juni, d.v.s. under ca 4 veckor.
I enkätundersökningen erhölls 192 svar, varav 43 stycken (22 %) inte var fullständiga (enkäten inte
slutförd). I enkäten fanns synbarligen en funktion för att ”spara och fortsätta senare”, men på grund
av tekniska problem kunde en påbörjad enkät inte sparas. I stället blev enkätdeltagarna då tvungna
att börja från början i enkäten vilket gör att en person kan ha svarat på vissa frågor två gånger. Felet
i ”sparafunktionen” antas också vara orsak till den relativt stora andelen ej färdigställda enkätsvar.
Vi har valt att i utvärderingen ta med de ofullständiga enkäterna fram till den fråga där deltagaren
har avbrutit. Eventuella skriftliga kommentarer och svar är ändå inkluderade i sammanfattningarna.
De inkomna svaren har utvärderats och sammanställts för respektive fråga. För flervalsfrågor har
svaren redovisats i diagramform. Fritextsvar har sammanfattats i text. Våra tolkningar kan givetvis
ha påverkat beskrivningarna i viss mån och alla fritextsvar finns därför obearbetade i bilagorna 3-4
och 6-15.
I ett annat sammanhang har specifika frågor om föroreningar i berg sänts till länsstyrelserna, SGU,
Naturvårdsverket och ett antal utvalda konsulter. Dessa frågor sändes dels via en e-postgrupp där
samtliga länsstyrelser (en eller flera handläggare), SGU och Naturvårdsverket ingår och dels till 14
utvalda konsulter med känd erfarenhet av arbete med förorening i berg. Svar erhölls från SGU, 15
länsstyrelser och nio konsulter. Fritextsvaren finns sammanfattade i Bilaga 16 och kommenteras i
denna rapport.
I denna rapport sammanfattas också kunskapsluckor och utvecklingsbehov som framkommit vid
SGI:s kontakter med länsstyrelser och FoU-utförare.
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3. Enkätresultat
3.1

Uppgifter om enkätdeltagarna

Den första frågan som ställdes var:
 Till vilken yrkeskategori hör du?
För denna fråga utgjordes svarsalternativen av olika kategorier av yrkesgrupper som arbetar med
förorenade områden och efterbehandling med olika infallsvinklar, Figur 3.1. Drygt 40 % av de
svarande arbetar på myndigheter som kommuner och länsstyrelser, knappt 30 % är konsulter, därefter följer problemägare, entreprenörer, andra statliga myndigheter, FoU-utförare (Forskning och
Utveckling), jurister och ”annat”. De som svarat ”annat” har specificerat detta med ”labpersonal”,
”laboratorie” och ”miljöforskare”. Denna fördelning överensstämmer inte med branschen som helhet och resultaten från enkäten kan därför inte betraktas som helt representativa för branschen. Svaren redovisas i flera fall utifrån de olika yrkeskategorierna för att bättre visa eventuella olikheter.

Figur 3.1 Fördelning av de svarande på olika yrkeskategorier. Cirkeldiagrammet anger andel (%). 182 personer svarade på frågan.

Nästa fråga var:
 Hur länge har du jobbat i branschen?
Drygt 40 % av de svarande hade jobbat över 10 år i branschen, medan drygt en tredjedel jobbat 310 år och knappt en fjärdedel jobbat mindre än tre år, se Figur 3.2.
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Figur 3.2 Antal arbetade år i branschen för de som svarat på enkäten. Cirkeldiagrammet anger andel (%).
182 personer svarade på frågan.

Därefter ställdes frågan:
 Har du besvarat vår enkät vid tidigare tillfällen (2010 eller 2011)?
Drygt hälften av de svarande har inte svarat på tidigare enkäter medan drygt en femtedel hade svarat tidigare och knappt en fjärdedel var osäkra på om de svarat tidigare, se Figur 3.3.

Figur 3.3 Fördelning av enkätdeltagare som svarat på tidigare enkäter, som inte svarat tidigare och som är
osäkra på om de svarat på någon av de tidigare enkäterna. Cirkeldiagrammet anger andel (%).182 personer
svarade på frågan.
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3.2

Forskningsbehov inom olika områden – Förorenade
områden

Följande fråga berörde behovet av ytterligare forskning och utveckling inom olika delar av arbetet
med förorenade områden. Denna fråga var formulerad för att omfatta förorenade områden i allmänhet, specifika frågor om sediment kom senare i enkäten.
 Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling
inom följande ämnesområden inom förorenade områden – Vikta behovet från 1
(litet behov) till 5 (mycket stort behov).
 Undersökning och avgränsning av förorening
 Riskbedömning
 Riskvärdering
 Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker
 Administration/ekonomi/juridik
Svarsskalan definieras på följande sätt:
5 = mycket stort behov
4 = stort behov
3 = medelstort behov
2 = ganska litet behov
1 = litet behov
Cirkeldiagram för de olika ämnesområdena finns i Bilaga 2. I Tabell 3.1 sammanfattas svaren. Det
kan noteras att för fyra av ämnesområdena är det fler som anser att behovet av FoU är stort eller
mycket stort, jämfört med hur många som tycker att behovet är mindre än så. Endast när det gäller
administration/ekonomi/juridik är det fler som markerat 1-3 än som markerat 4 eller 5. Vid föregående enkätundersökning (SGI, 2012) sågs FoU-behovet som stort eller mycket stort (4 eller 5) av
fler än de som markerat ett lägre behov (1-3) inom samtliga angivna ämnesområden. Sammantaget
kan ändå konstateras att FoU, även vid detta tillfälle, efterfrågas inom alla delområden.
Störst bedöms behovet vara inom åtgärdsutredning och åtgärdstekniker där 73 % av de svarande
markerat stort eller mycket stort behov. Därefter följer riskvärdering och riskbedömning, där ca
60 % markerat stort eller mycket stort behov och undersökning och avgränsning av förorening med
knappt hälften. 38 % av de svarande bedömer att FoU-behovet är stort eller mycket stort för administration/ekonomi/juridik.
Yrkeskategorierna skiljer sig dock åt när det gäller uppfattningen om FoU-behovet (Tabell 3.2 –
Tabell 3.7) dock varierar antalet representanter från respektive yrkeskategori stort (se Figur 3.1 och
tabellerna nedan) vilket kan ha inverkat något på resultaten. Svaren från tillsynsmyndigheter
sammanfaller med resultaten ovan. Detta kan delvis förklaras av att tillsynsmyndigheterna utgör en
stor andel av det totala antalet svarande och de får därmed stor inverkan på resultatet som helhet.
Personer som arbetar på annan statlig myndighet ser ett något mindre behov av vidare FoU beträffande riskvärdering, åtgärdsutredning och åtgärdstekniker samt administration/ekonomi/juridik
än genomsnittet. Jämfört med genomsnittet anser problemägare att FoU-behovet är större inom
undersökning och avgränsning av förorening samt inom riskvärdering, konsulter anser att FoUbehovet är större inom åtgärdsutredning och åtgärdstekniker, och entreprenörer anser att FoUbehovet är större inom området undersökning och avgränsning av förorening och inom åtgärdsutredning och åtgärdstekniker än det totala antalet svarande. FoU-utförare anser att riskbedömning,
riskvärdering och åtgärdsutredning och åtgärdstekniker har ett större FoU-behov samt att under13 (46)
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sökning och avgränsning av förorening har ett mindre FoU-behov än vad hela gruppen anser. Antalet som svarat ”Annat” respektive ”Jurist” är så litet att det inte bedöms relevant att utvärdera
dessa grupper separat.
När deltagarna delas in efter hur många år de har arbetat i branschen skiljer inte någon grupp
nämnvärt ut sig från genomsnittet (Tabell 3.8 – Tabell 3.10). Möjligen ser de som arbetat 0-3 år i
branschen ett större behov när det gäller undersökning och avgränsning av förorening och riskbedömning medan de som arbetat mer än 10 år ser ett mindre behov inom undersökning och avgränsning än övriga. Detta kan troligen förklaras delvis av olika kunskapsnivåer och av att man arbetar
med olika skeden i utredningar.

Tabell 3.1 Sammanställning av svar från samtliga enkätdeltagare på frågan om behov och samhällsnytta av
ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade områden. Svarsskalan
går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
169
46 %
49 %
5%

Riskbedömning
169
34 %
59 %
7%

Riskvärdering
169
32 %
61 %
7%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
169
20 %
73 %
7%

Administration/
ekonomi/
juridik
170
52 %
38 %
10 %

Tabell 3.2 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar på tillsynsmyndighet på fråga om
behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av
de som besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
70
41 %
54 %
4%

Riskbedömning
70
34 %
57 %
9%

Riskvärdering
70
33 %
59 %
9%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
70
19 %
74 %
7%

Administration/
ekonomi/
juridik
70
50 %
43 %
7%

Tabell 3.3 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar på annan statlig myndighet på fråga
om behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande
förorenade områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger
andel av de som besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
10
50 %
40 %
10 %

Riskbedömning
10
40 %
50 %
10 %

Riskvärdering
10
50 %
40 %
10 %
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Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
10
40 %
40 %
20 %

Administration/
ekonomi/
juridik
10
70 %
20 %
10 %
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Tabell 3.4 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin problemägare på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
13
31 %
69 %
0%

Riskbedömning
13
38 %
62 %
0%

Riskvärdering
13
23 %
77 %
0%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
13
31 %
69 %
0%

Administration/
ekonomi/
juridik
13
46 %
46 %
8%

Tabell 3.5 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar som konsulter på fråga om behov och
samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
49
55 %
41 %
4%

Riskbedömning
49
35 %
61 %
4%

Riskvärdering
49
33 %
61 %
6%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
49
14 %
80 %
6%

Administration/
ekonomi/
juridik
50
52 %
36 %
12 %

Tabell 3.6 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin entreprenörer på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
13
38 %
54 %
8%

Riskbedömning
13
38 %
54 %
8%

Riskvärdering
13
38 %
54 %
8%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
13
8%
85 %
8%

Administration/
ekonomi/
juridik
13
62 %
31 %
8%

Tabell 3.7 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin FoU-utförare på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
7
86 %
14 %
0%

Riskbedömning
7
29 %
71 %
0%

Riskvärdering
7
14 %
86 %
0%

15 (46)

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
7
14 %
86 %
0%

Administration/
ekonomi/
juridik
7
57 %
29 %
14 %
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Tabell 3.8 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat 0-3 år i branschen, på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
38
29 %
66 %
5%

Riskbedömning
38
18 %
71 %
11 %

Riskvärdering
38
26 %
63 %
11 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
38
21 %
71 %
8%

Administration/
ekonomi/
juridik
39
51 %
36 %
13 %

Tabell 3.9 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat 3-10 år i branschen, på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av de som
besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
57
40 %
56 %
4%

Riskbedömning
57
42 %
53 %
5%

Riskvärdering
57
42 %
51 %
7%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
57
19 %
75 %
5%

Administration/
ekonomi/
juridik
57
65 %
26 %
9%

Tabell 3.10 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat mer än 10 år i branschen, på fråga om
behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade områden. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov). Procentsatsen anger andel av
de som besvarat frågan.

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
72
60 %
35 %
6%

Riskbedömning
72
38 %
57 %
6%

Riskvärdering
72
28 %
67 %
6%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
72
18 %
74 %
8%

Administration/
ekonomi/
juridik
72
44 %
47 %
8%

För de som markerat stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling i något ämnesområde ovan kom en följdfråga:
 Du har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling)
för ett eller flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå,
om möjligt, specifika forsknings- och utvecklingsinsatser.
Många av de som skrivit kommentarer önskar en satsning på nya åtgärdstekniker och behandlingsmetoder genom mera forskning, pilottester och fältstudier. En satsning på nya åtgärdstekniker,
framför allt in situ metoder, antas minska deponeringen av förorenade massor och istället leda till
ett fokus på återvinning/återanvändning av massor. Många behandlingsmetoder används i stor utsträckning i andra delar av Europa och i Nordamerika och man menar därför att Sverige skulle
kunna ta lärdom av andra länder. För att få långsiktiga beslut önskas mer samarbete mellan problemägare, konsulter och tillsynsmyndigheter. Detta skulle leda till en bättre helhetssyn och mindre
konflikter med andra verksamheter.
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Några av de som har svarat nämner ett behov av att göra säkrare bedömningar och avgränsningar.
Ett led i detta är svårigheten att ta representativa prover och ha en optimal provtagningsmetodik.
Särskilt nämns undersökning och avgränsning av föroreningar i byggnadsmaterial respektive sediment där man upplever att det saknas vägledning. Några efterlyser bedömningsgrunder för berg
respektive gruvavfall. I några av kommentarerna efterfrågas verktyg för bedömning av ekonomisk
och miljömässig nytta av efterbehandling av förorenade områden t.ex. genom livscykelanalys. Vad
gäller riskbedömningar anger flera svarande att bedömningarna behöver bli säkrare och man menar
att det kanske sker efterbehandlingar i fall där risken för negativa effekter av föroreningen är
mycket liten. Någon menar att i den inledande inventeringen är osäkerheterna mycket stora eftersom MIFO-metodiken är väldigt förenklad. Flera av enkätdeltagarna menar att myndighetsarbetet behöver effektiviseras. En specifik frågeställning är hur kraftigt förorenade områden med
oklara ansvarsförhållanden ska hanteras. Man efterfrågar också verktyg och kunskapsbankar,
såsom gemensam (och säkrare) modell för riskvärdering och en internetplattform för presentation
av tekniker. I vissa fall, t.ex. när det gäller riskbedömning, anges att kunskapen finns, men att information och utbildning skulle behövas.
Fullständiga svar återfinns i Bilaga 3.
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3.3

Förorenade sediment – Undersökning, riskbedömning
och åtgärd

Den första frågan under fördjupningen beträffande förorenade sediment löd:
 Vilken typ av (förorenade) sediment stöter du oftast på i ditt arbete?
På denna fråga kunde mer än ett alternativ väljas. I
Figur 3.4 visas svaren på frågan i diagramform. Det kan konstateras att sjösediment är den vanligaste typen av sediment man stöter på i arbetet. Nästan lika många har svarat att de sällan eller aldrig arbetar med sediment. Något färre har angett att havssediment är den vanligaste typen av sediment de kommer i kontakt med i arbetet. Vid kontroll av enskilda svar noteras att av de som markerat att de sällan/aldrig arbetar med sediment har sex stycken även markerat sjösediment och tre
stycken har markerat både havssediment och sjösediment. Detta kan tolkas som att de svarande
sällan arbetar med sediment, men när det händer är det sjösediment eller både sjö- och havssediment som beaktas.
Av de 15 som svarat ”Annat” har merparten definierat detta som sediment i rinnande vatten (flod,
å, älv) medan någon har svarat sediment i dammar. Samtliga dessa svar finns i Bilaga 4.

Figur 3.4 Sammanställning av svar på fråga om vilken typ av sediment man oftast stöter på i sitt arbete. Mer än ett
svar kunde markeras, vilket gör att antalet svar är större än deltagarantalet i enkäten.166 personer svarade på frågan.
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Därefter följde en fråga om hur man bedömer den egna kunskapen vad gäller sediment:
 Hur bedömer du din egen kunskapsnivå vad gäller sediment? Ange på skala från
”Dålig” till ”Mycket god”.
 Min kunskap om hur processerna för sediment ser ut (bildning, resuspension etc.)
och hur jag ska använda den vid utredning är…
 Min kunskap om hur föroreningar i sediment beter sig (spridning, diffusion,
adsorption etc.) är…
 Min kunskap om hur sedimenten påverkas av variationer i vattenmassan
(temperatur, salthalt, flöde, strömmar, fartygstrafik etc.) är…
 Min kunskap om undersökningsmetoder för förorenade sediment är…
 Min kunskap om lämpliga analysmetoder för undersökning av förorenade sediment
är…
 Min kunskap om metoder för efterbehandling av förorenade sediment är…
När enkätdeltagarna får bedöma sin egen kunskap är det 13 % som anser sig ha mycket god kunskap generellt inom förorenade sediment, se Tabell 3.11. När deltagarna därefter ska precisera sin
kunskap inom olika frågeställningar är det, inom varje frågeställning, en betydlig mindre andel av
de som svarat att deras kunskap är mycket god. Osäkerheten hos de som svarat är därmed större när
olika konkreta frågeställningar presenteras.
Sammanfattningsvis är det få som anser att deras kunskap om sediment är dålig eller mycket god,
se Tabell 3.11. Majoriteten av de som besvarat frågan har markerat kategorierna liten, medel eller
god. På frågorna om kunskap om hur sedimenten påverkas av variationer i vattenmassan och om
lämpliga analysmetoder är det större andel som svarat att deras kunskap är dålig än på övriga.
Tabell 3.11 Sammanställning av svar på frågor om den egna kunskapsnivån vad gäller sediment. Procentsatsen anger andel av de som besvarat frågan.
Antal
svar

Dålig

Liten

Medel

God

Mycket
god

Avstår från
att svara

Min kunskap om vad sediment är,
är....

165

4%

18 %

33 %

30 %

13 %

2%

Min kunskap om hur processerna
för sediment ser ut (bildning, resuspension etc.) och hur jag ska använda den vid utredning är....

165

4%

24 %

35 %

26 %

7%

3%

Min kunskap om hur föroreningar i
sediment beter sig (spridning, diffusion, adsorption etc.) är…

165

8%

29 %

33 %

21 %

5%

3%

Min kunskap om hur sedimenten
påverkas av variationer i vattenmassan (temperatur, salthalt, flöde,
strömmar, fartygstrafik etc.) är…

165

14 %

37 %

31 %

12 %

4%

3%

Min kunskap om undersökningsmetoder för förorenade sediment är…

165

8%

26 %

32 %

27 %

4%

3%

Min kunskap om lämpliga analysmetoder för undersökning av förorenade sediment är…

165

15 %

27 %

28 %

21 %

5%

4%

Min kunskap om metoder för efterbehandling av förorenade sediment
är....

165

10 %

27 %

35 %

22 %

2%

4%
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Därefter ställdes i princip samma fråga som för förorenade områden generellt, se avsnitt 3.2. Frågan ställdes:
 Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling
inom följande ämnesområden inom förorenade sediment? Vikta behovet från 1
(litet behov) till 5 (mycket stort behov).
 Undersökning och avgränsning av förorening
 Riskbedömning
 Riskvärdering
 Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker
 Administration/ekonomi/juridik
Cirkeldiagram för de olika ämnesområdena finns i Bilaga 5. I Tabell 3.12 sammanfattas svaren. För
fyra ämnesområden är det fler som anser att behovet av FoU är stort eller mycket stort, jämfört med
hur många som tycker att behovet är mindre än så. Generellt är behovet av FoU lika stort inom de
flesta områden, dock något mindre inom området administration/ekonomi/juridik där ungefär lika
många markerat 1-3 som markerat 4 eller 5. Av de som svarat på frågan har ca 17 % valt att svara
”Vet ej”.
Yrkeskategorierna skiljer sig en del åt när det gäller att bedöma FoU-behovet inom respektive område (Tabell 3.13 – Tabell 3.18), dock varierar antalet representanter från respektive yrkeskategori
stort (se Figur 3.1 och tabellerna nedan) vilket kan ha inverkat något på resultaten.
FoU-behovet anses störst av representanter från FoU-utförare och tillsynsmyndigheter. Svaren från
de som arbetar på tillsynsmyndighet stämmer väl överens med svaren från samtliga enkätdeltagare
vilket delvis förklaras med att dessa utgör stor del (42 %) av det totala antalet svarande. Arbetande
på annan statlig myndighet bedömer behovet av FoU som något mindre än övriga för områdena
undersökning och avgränsning, riskbedömning, åtgärdsutredning och åtgärdstekniker samt administration/ekonomi/juridik. Problemägare bedömer att FoU-behovet är större inom åtgärdsutredning och åtgärdstekniker samt inom administration/ekonomi/juridik och något mindre inom riskbedömning. Det kan också noteras att i denna grupp är andelen som svarat ”Vet ej” större än inom
övriga yrkesgrupper. Konsulter anser att FoU-behovet är större inom riskbedömning och FoUutförare anser att FoU-behovet är större inom områdena riskbedömning, riskvärdering och åtgärdsutredning och åtgärdstekniker jämfört med det totala antalet svarande. Bland entreprenörerna ses ett något mindre behov av FoU beträffande riskbedömning och riskvärdering, jämfört med
hela gruppen svarande. Antalet som svarat ”Annat” respektive ”Jurist” är så litet att det inte bedöms relevant att utvärdera dessa grupper separat.
När deltagarna delas in efter hur många år de har arbetat i branschen noteras att alla tre gruppernas
svar överensstämmer relativt väl med hela gruppen svarande (Tabell 3.19 – Tabell 3.21). Möjligen
är andelen som svarat ”Vet ej” något större i gruppen som arbetat 0-3 år i branschen jämför med
övriga.
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Tabell 3.12 Sammanställning av svar från samtliga enkätdeltagare på frågan om behov och samhällsnytta
av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
159
35 %
48 %
16 %

Riskbedömning
159
22 %
64 %
15 %

Riskvärdering
159
25 %
60 %
15 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
159
15 %
67 %
18 %

Administration/
ekonomi/
juridik
159
40 %
38 %
22 %

Tabell 3.13 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar på tillsynsmyndighet på fråga om
behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
66
26 %
56 %
18 %

Riskbedömning
66
20 %
64 %
17 %

Riskvärdering
66
24 %
58 %
18 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
66
12 %
71 %
17 %

Administration/
ekonomi/
juridik
66
38 %
41 %
21 %

Tabell 3.14 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar på annan statlig myndighet på fråga
om behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande
förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
8
63 %
38 %
0%

Riskbedömning
8
50 %
50 %
0%

Riskvärdering
8
38 %
63 %
0%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
8
38 %
50 %
13 %

Administration/
ekonomi/
juridik
8
75 %
25 %
0%

Tabell 3.15 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin problemägare på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
13
23 %
46 %
31 %

Riskbedömning
13
23 %
46 %
31 %

Riskvärdering
13
23 %
46 %
31 %
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Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
13
0%
69 %
31 %

Administration/
ekonomi/
juridik
13
8%
46 %
46 %
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Tabell 3.16 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetar som konsulter på fråga om behov och
samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
48
44 %
40 %
17 %

Riskbedömning
48
15 %
71 %
15 %

Riskvärdering
48
19 %
67 %
15 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
48
17 %
60 %
23 %

Administration/
ekonomi/
juridik
48
38 %
35 %
27 %

Tabell 3.17 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin entreprenörer på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
11
36 %
55 %
9%

Riskbedömning
11
45 %
55 %
0%

Riskvärdering
11
36 %
43 %
21 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
11
7%
64 %
29 %

Administration/
ekonomi/
juridik
11
43 %
29 %
29 %

Tabell 3.18 Sammanställning av svar från enkätdeltagare inom kategorin FoU-utförare på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
7
57 %
43 %
0%

Riskbedömning
7
14 %
86 %
0%

Riskvärdering
7
29 %
71 %
0%

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
7
14 %
86 %
0%

Administration/
ekonomi/
juridik
7
57 %
29 %
14 %

Tabell 3.19 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat 0-3 år i branschen, på fråga om behov
och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade
sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
34
18 %
59 %
24 %

Riskbedömning
34
12 %
65 %
24 %

Riskvärdering
34
21 %
56 %
24 %
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Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
34
12 %
65 %
24 %

Administration/
ekonomi/
juridik
34
32 %
35 %
32 %
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Tabell 3.20 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat 3-10 år i branschen, på fråga om behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
54
41 %
43 %
17 %

Riskbedömning
54
24 %
61 %
15 %

Riskvärdering
54
31 %
54 %
15 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
54
19 %
63 %
19 %

Administration/
ekonomi/
juridik
54
48 %
30 %
22 %

Tabell 3.21 Sammanställning av svar från enkätdeltagare som arbetat mer än 10 år i branschen, på fråga om
behov och samhällsnytta av ytterligare forskning och utveckling inom olika ämnesområden beträffande förorenade sediment. Svarsskalan går från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov).

Antal svar
Vikt 1-3
Vikt 4-5
”Vet ej”

Undersökning och
avgränsning av
förorening
70
40 %
47 %
13 %

Riskbedömning
70
26 %
64 %
10 %

Riskvärdering
70
23 %
66 %
11 %

Åtgärdsutredning
och åtgärdstekniker
70
13 %
71 %
16 %

Administration/
ekonomi/
juridik
70
37 %
46 %
17 %

För de som markerat stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling inom något ämnesområde ovan kom en följdfråga:
 Du har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling)
för ett eller flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå,
om möjligt, specifika forsknings- och utvecklingsinsatser.
Det framkommer att det finns ett stort utvecklingsbehov och att en generell kunskapshöjning är
önskvärd. Kommentarerna om forskningsbehov beträffande förorenade sediment sammanfaller till
viss del med kommentarerna som rör forskningsbehovet för förorenade områden. Många menar att
deponeringen av massor bör minska, till förmån för återvinning/återanvändning. Vägar för att nå
detta skulle kunna vara utförande av utvecklings- och pilotförsök där ”nya” tekniker för återvinning
av material och destruktion av föroreningar eller för förbättring av föroreningssituationen i vattenmassan testas. Även befintliga metoder skulle behöva utvecklas och effektiviseras för att kostnaderna ska minska. Metoderna, menar man, måste också få acceptans i alla led så att de kan godkännas som åtgärdsalternativ.
Metoder för riskvärdering efterfrågas, här liksom för förorenade områden. Någon av de svarande
påpekar att sedimentprojekt ofta är stora och komplicerade, vilket gör att det ställs stora krav på
metoder för riskbedömning, riskvärdering och administration.
Många av kommentarerna som rör förorenade sediment tar upp att riktvärden och bra bedömningsgrunder för förorenade sediment saknas vilket gör att riskbedömningen blir svår. Några menar
också att regionala bakgrundsvärden skulle vara till hjälp i arbetet. Det framkommer dock också att
man önskar att platsspecifika bedömningar kan göras i större utsträckning. Flera enkätdeltagare
pekar på att platsspecifika bedömningar, naturvetenskapligt väl underbyggda, kan bidra till att efterbehandlingar optimeras vilket i sin tur ger större samhällsekonomisk nytta.
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I några av kommentarerna efterfrågas synsätt för att hantera förorenade sediment på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt som samtidigt ger största möjliga samhällsnytta. Några av kommentarerna
tar upp svårigheterna med att bedöma påverkan på växt- och djurliv – både vilken påverkan som
ska bedömas och hur påverkan ska bedömas. Detta försvåras ytterligare av att det är svårt att bestämma exponeringen från föroreningarna eftersom det är svårt att bedöma eventuella synergieffekter samt den egentliga spridningen från sedimenten – både i mängd och i riktning. Man pekar också
på svårigheterna att bedöma effekterna av de förorenade sedimenten, liksom effekterna av eventuella åtgärder. Ytterligare en svårighet vid bedömning av föroreningssituationen är oklarheter kring
spridning mellan olika matriser (förorenade strandområden, sediment, vattenmassan etc.) och
till/inom biota. En person efterfrågar bättre lagstiftning kring miljöpåverkan från vrak.
När det gäller åtgärder menar man att det finns behov av ytterligare kunskap, både avseende teknik
och juridik. Bland annat pekar man på svårigheterna med att ta fram åtgärdsmål, både övergripande
och mätbara, för t.ex. hamnbassänger (SGI:s tolkning är att man avser områden där verksamhet
pågår och påverkan inte har upphört). Några av de som svarat kommenterar att hamnområden är
komplexa och att den juridiska kompetensen i många fall är bristfällig. Det är svårt att avgöra vem
som ansvarar och vem som ska betala för efterbehandling av förorenade sediment, då det ofta finns
flera verksamhetsutövare på samma område.
Utländska erfarenheter och vägledningar som skulle kunna användas finns, från bl.a. Norge och
USA. Dessa kan användas för att inte ”uppfinna hjulet” igen, men någon enkätdeltagarna påpekar
att Sverige har ganska speciella förhållanden (bräckt vatten) och att det därför behövs svenska vägledningar och studier.
Fullständiga svar återfinns i Bilaga 6.

3.4

Förorenade sediment – Vägledning

Under avsnittet ”Vägledning” var första frågan formulerad:
 Tycker du att det finns tydliga svenska vägledningar för utredning och åtgärder av
förorenade sediment?
96 % av de som svarat är osäkra eller tycker att det saknas tydliga svenska vägledningar, endast
4 % har besvarat frågan med ”Ja”, se Figur 3.5.
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Figur 3.5 Sammanställning över deltagarnas åsikter om det finns tydliga svenska vägledningar för utredning
och åtgärder av förorenade sediment. Cirkeldiagrammet anger andel (%).159 personer svarade på frågan.

För de (82 personer) som svarade ”Nej” på frågan ovan kom följdfrågan:
 Tycker du att det behövs svenska vägledningar?
95 % av de som har svarat ser ett behov av svenska vägledningar (Figur 3.6). Två stycken svarar att
det inte behövs svenska vägledningar och två stycken svarar att det inte behövs svenska vägledningar eftersom det finns bra vägledningar från andra länder.

Figur 3.6 Sammanställning över deltagarnas åsikter om det behövs svenska vägledningar för utredning och åtgärder
av förorenade sediment. Cirkeldiagrammet anger andel (%). 80 personer svarade på frågan.
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För de som svarade ”Nej, eftersom det finns bra vägledningar från andra länder” på frågan ovan
kom följdfrågan:
 Från vilka länder kommer dessa?
En enkätdeltagare besvarade denna fråga. Personen svarade att det kan behövas svenska vägledningar inom vissa områden, t.ex. provtagning, övervakning och efterbehandling, men att det inte
finns någon anledning att ”uppfinna hjulet på nytt”. Erfarenheter från bl.a. USA, Norge och Australien kan användas, särskilt nämns publikationen Den Grønne manual som sammanfattar norska
erfarenheter.
Därefter följde några frågor om vägledningar specifika för kemiska, ekotoxikologiska och ekologiska analyser.
 Tycker du att det finns tillräcklig svensk vägledning för användning och utvärdering
av följande undersökningsmetoder för förorenade sediment?
 Kemiska analyser
 Ekotoxikologiska tester
 Ekologiska tester
Svaren på frågorna ovan finns sammanställda i Figur 3.7 – Figur 3.9. Svaren på frågorna ovan visar
på en stor osäkerhet då drygt hälften av de som har svarat har markerat ”Vet ej”. Osäkerheten och
de nekande svaren är större för undersökningsmetoderna ekotoxikologiska tester och ekologiska
tester än för kemiska analyser. De svarande känner också till fler vägledningar från andra länder
när det gäller kemiska analyser än för övriga undersökningsmetoder.

Figur 3.7 Sammanställning över deltagarnas åsikter om det finns tillräckligt bra svenska vägledningar för användning och utvärdering av kemiska analyser för förorenade sediment. Cirkeldiagrammet anger andel (%).159 personer
svarade på frågan.
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Figur 3.8 Sammanställning över deltagarnas åsikter om det finns tillräckligt bra svenska vägledningar för
användning och utvärdering av ekotoxikologiska tester för förorenade sediment. Cirkeldiagrammet anger
andel (%).159 personer svarade på frågan.

Figur 3.9 Sammanställning över deltagarnas åsikter om det finns tillräckligt bra svenska vägledningar för användning och utvärdering av ekologiska tester för förorenade sediment. Cirkeldiagrammet anger andel (%).159 personer
svarade på frågan.
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För de som svarade nej på någon av frågorna ovan kom följdfrågorna:
 Du svarade "Nej" för någon av metoderna i föregående fråga, kommentera gärna
ditt svar.
Eller:
 Du svarade "Nej, men det finns bra vägledningar från andra länder" för någon av
metoderna i föregående fråga. Från vilket/vilka länder kommer dessa vägledningar?
Av de inkomna svaren framkommer att många anser att vägledningar och gränsvärden för svenska
förhållanden saknas samt att kunskapen inom området är alldeles för låg. Dessutom saknas praktisk
kunskap och erfarenhet. Det finns utländska bedömningsgrunder men det är osäkert om dessa är
tillämpbara i Sverige som bl.a. har stor andel bräckt vatten vid kusterna. En del av de som svarat
påtalar svårigheten i att genomföra representativa ekologiska och ekotoxikologiska tester och därefter tolka resultatet. Fullständiga svar finns i Bilaga 7.
Norge och Holland är de länder som främst nämns som länder med bra vägledningar men även
Finland, Danmark, Kanada samt Storbritannien, USA och EU anges. Inkomna svar finns i Bilaga 8.
Som avslutande del i avsnittet ”Vägledning” ställdes frågor om vilken/vilka myndigheter som har
det övergripande ansvaret för vägledning kring utredning och åtgärder av förorenade sediment i
Sverige.
 Är det tydligt vilken/vilka myndigheter som har det övergripande ansvaret för
vägledning kring utredning och åtgärder av förorenade sediment?
Figur 3.10 visar på en stor osäkerhet då 15 % av de som svarat tycker att ansvarsfrågan för vägledning är tydlig medan 85 % anger att ansvarsfrågan är osäker.

Figur 3.10 Sammanställning över om deltagarna i enkäten tycker att det är tydligt vilken/vilka myndigheter
som har det övergripande ansvaret för vägledning kring utredning och åtgärder av förorenade sediment.
Cirkeldiagrammet anger andel (%).156 personer svarade på frågan.
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Som uppföljning till vilka som ansvarar för vägledningen när det gäller förorenade sediment ställdes följande frågor till de som svarat ”Ja”:
 Vilken/vilka myndigheter uppfattar du att det är?
 Kommentera gärna ditt svar.
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och/eller Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) anges som ansvariga för vägledningen för förorenade sediment. Flera av de svarande menar att länsstyrelserna är
ansvariga då det gäller sjösediment och HaV då det gäller havssediment. Även andra svar förekommer såsom SGU, SGI eller miljö-, jordbruks-, närings- och hälsomyndigheter. SGU:s ansvars
specificeras av någon till att gälla utnyttjande som t.ex. utvinning av sand.
Av kommentarerna framgår att det råder stor oklarhet i frågan. Det är svårt att veta arbetsfördelningen och gränsdragningen mellan myndigheterna och vem som har det lokala respektive det
övergripande ansvaret. Flera av de svarande anger att det är HaV som har ansvaret, men att informationen är otydlig. Man menar också att gränsdragningen mellan HaV:s och Naturvårdsverkets
ansvarsområden är otydlig. Även länsstyrelsen och SGI nämns som delvis ansvariga. Någon påpekar att detta är viktigt att klargöra, då samhällskostnaden för åtgärder av förorenade sediment kan
bli mycket stor.
Som frågan var formulerad gällde den ansvar för vägledning när det gäller förorenade sediment. En
del av de svarande har tolkat frågan som att det gäller tillsyn och diskuterar uppdelningen mellan
kommuner och länsstyrelser. Någon menar att eftersom föroreningarna ofta kommer från verksamheter som bedrivits på land är kommunen tillsynsmyndighet, men att länsstyrelserna ofta kommer
in vid efterbehandling eftersom denna betraktas som vattenverksamhet.
Fullständiga svar finns i Bilaga 9.

3.5

Förorenade sediment – Undersökning och avgränsning

Inom avsnittet ”Undersökning och avgränsning” ställdes följande inledande fråga där flera svarsalternativ kunde väljas:
 Vilka, upplever du, är de vanligaste motiven för undersökning och åtgärd av sediment?
 I samband med utredning av förorenat markområde
 Utredning av identifierat förorenat sjö-/havssedimentområde
 Underhållsmuddring och fördjupning av farled
 Utbyggnad av kaj eller annan konstruktion i vatten
 Exploatering av strandnära område
 Vet ej
 Annat
I Figur 3.11 visas en sammanställning över svaren. Eftersom flera svarsalternativ kunde väljas är
det totala antalet svar högre än antalet enkätdeltagare. De vanligaste motiven för undersökning och
åtgärd av sediment, enligt enkätdeltagarna, är underhållsmuddring/fördjupning av farled, vid byggnationer i vattnet samt i samband med utredning av förorenat markområde. 20 personer har svarat
”Vet ej” på frågan och fyra personer har svarat ”Annat”. I dessa svar ryms underhåll av badstrand,
undersökning av punktkälla, undersökning av recipient intill industri samt ett svar som anger att
alla alternativ är lika vanliga.
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Figur 3.11 Sammanställning över de vanligaste motiven för undersökning och åtgärd av sediment. I diagrammet anges antal svar för respektive alternativ. 154 personer svarade på frågan.

Därefter följde en fråga om arbetsprocessens effektivitet.
 Tycker du att arbetsprocessen, i de sammanhang du angett ovan, fungerat effektivt och
ändamålsenligt?
Figur 3.12 visar att 21 % tycker att arbetsprocessen fungerar effektivt och att 27 % tycker motsatsen. En stor del (52 %) är osäkra i den här frågan. Det stora antalet osäkra kan delvis bero på att
frågan var vagt formulerad.
I avsnittets avslutande fråga uppmanades deltagarna att lämna svar på förbättringar.
 Vilka var svårigheterna och har du förslag på förbättringar?
20 personer valde att besvara frågan. Svaren visar att det råder osäkerhet vid riskbedömningen vilket gör att riskvärderingen blir svår och baseras på ett dåligt underlag. Generellt framkommer att
förståelsen och kunskapen om förorenade sediment är för låg i de flesta led och att gränsvärden/riktvärden saknas. Flera av de svarande påpekar att kunskapen och erfarenheten är låg särskilt
hos tillsynsmyndigheterna. Detta leder till, menar man, att ärenden inom samma område behandlas
olika, man godkänner inte eller vet inte hur man ska hantera åtgärdsförslag som inte innebär muddring och deponering på land utan istället muddertippning, återanvändning/solidifiering, invallning.
Även tillsynsmyndigheterna själva anger detta som problem och saknar vägledning för att kunna
fatta beslut. Några menar att kunskapsnivån är låg även hos konsulter, entreprenörer och problemägare vilket gör att handläggningstiden blir lång och ekonomin begränsas. Ytterligare ett problem
när det gäller efterbehandling av förorenade sediment är att de förorenade sedimenten kan finnas
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långt från utsläppskällan samtidigt som det kan finnas flera verksamheter i närområdet, detta gör
ansvarsfrågan svår. Ett par av de svarande upplever att föroreningar i sediment prioriteras lägre än
föroreningar i mark, både när det kommer till undersökningar och åtgärder.
Fullständiga textsvar återfinns i Bilaga 10.

Figur 3.12 Sammanställning över svar på fråga om huruvida arbetsprocessen fungerar effektivt och ändamålsenligt. Cirkeldiagrammet anger andel (%).154 personer svarade på frågan.

3.6

Förorenade sediment – Riskbedömning

I avsnittet riskbedömning ställdes frågan om det bör finnas normer för bedömning av förorenade
sediment eller om riskbedömningen bör göras platsspecifikt. Därefter uppmanades deltagarna att
kommentera sitt svar.
 Tycker du att det bör finnas normer (liknande de generella riktvärdena för
förorenad mark) för bedömning av sediment eller bör riskbedömning av
förorenade sedimentområden alltid göras platsspecifikt?
 Kommentera gärna ditt svar.
65 % anser att normer liknande generella riktvärden för förorenad mark bör finnas medan 25 %
anser att varje riskbedömning ska göras platsspecifikt, se Figur 3.13. 53 personer valde att kommentera sitt svar. Av dessa kommentarer framgår att många anser att det bör finnas normer/riktvärden som utgångspunkt vid en riskbedömning men att dessa kan räknas om till en platsspecifik riskbedömning. Normerna ger en fingervisning och förenklar prioriteringen. Vid små projekt kan enbart riktvärden användas medan vid större projekt bör en platsspecifik bedömning göras.
Vissa av kommentarerna säger dock att en platsspecifik bedömning alltid bör göras eftersom recipienter, bottnar och vatten är olika. En del kommenterar att en platsspecifik riskbedömning kräver
mer ekonomiska resurser. Fullständiga svar finns i Bilaga 11.
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Figur 3.13 Sammanställning över om normer liknande generella riktvärden för förorenad mark bör finnas för bedömning av förorenade sediment eller om varje riskbedömning bör göras platsspecifikt. Cirkeldiagrammet anger andel
(%).153 personer svarade på frågan.

3.7

Förorenade sediment – Riskvärdering

I avsnittet riskvärdering ställdes följande fråga:
 Vilka faktorer styr i praktiken val av åtgärder för förorenade sediment? Markera
ett eller flera alternativ och ange gärna egna faktorer.
 Förväntningar eller krav från tillsynsmyndighet
 Tidsaspekten
 Måluppfyllelse, d.v.s. om åtgärdsmålen uppnås
 Kostnad
 Resurshushållningsaspekter
 Miljörisker vid åtgärdens genomförande
 Hälsorisker vid åtgärdens genomförande
 Klimataspekter
 Kunskapsnivån i projektgruppen (problemägare, tillsynsmyndighet,
konsult, entreprenör)
 Om metoden är etablerad/testad i Sverige
 Oklarheter om ansvar för kvarlämnade föroreningar
 Allmänhetens synpunkter
 Annat
Flera svaralternativ kunde markeras och egna faktorer kunde anges. I Figur 3.14 visas en sammanställning över svaren. 108 personer anser att kostnaden är den faktor som i praktiken styr val av
åtgärder. Därefter anges att tillsynsmyndigheternas krav och kunskapsnivån i projektgruppen är
styrande faktorer för val av åtgärder. De faktorer som anses i praktiken styra minst är resurshushållningsaspekter, klimataspekter samt allmänhetens synpunkter. 22 personer valde att markera
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”Annat” d.v.s. ange ytterligare faktorer som styr val av åtgärder för förorenade sediment. Av dessa
valde 20 personer att skriva att de inte vet eller inte kan besvara frågan. En person svarade ”praktisk möjlighet saknas till alternativa metoder” och en annan person svarade ”teknisk genomförbarhet kopplad till kostnad”.
Fullständiga svar finns i Bilaga 12.

Figur 3.14 Sammanställning över vilka faktorer som i praktiken styr val av åtgärdmetod för förorenade sediment. I diagrammet anges antal svar för respektive alternativ. 152 personer svarade på frågan. Flera alternativ
kunde väljas, vilket gör att summan av antalet svar är större än antalet enkätdeltagare.
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3.8

Förorenade sediment – Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker

Inom avsnittet åtgärdsutredning och åtgärdstekniker uppmanades deltagarna i enkäten att rangordna
åtgärdsmetoder som de har erfarenhet av, d.v.s. den åtgärdsmetod man har störst erfarenhet av placeras överst i rangordningen (plats 1):
 Vilken/vilka åtgärdsmetod/-er för efterbehandling av förorenade sediment har du
erfarenhet av?
 Muddring och deponering på annan plats
 Muddring och deponering på plats
 Övertäckning
 Stabilisering in situ
 Stabilisering på området, materialet används i konstruktioner
 Stabilisering på deponi
 Dumpning till havs
 Restriktioner för området
 Annan
 Har inte erfarenhet av någon av metoderna
Rangordningen över de olika åtgärdsmetoderna presenteras i Tabell 3.22, 137 personer svarade på
denna fråga. 55 personer (40 %) svarade att de inte hade erfarenhet från någon av metoderna.
Muddring och deponering på annan plats (44 svar) eller på plats (12 svar) var de åtgärdsmetoder
där enkätdeltagarna hade mest erfarenhet. Därefter följde övertäckning och stabilisering på området, materialet används i konstruktioner och restriktioner för området. Metoder som deltagarna
också har erfarenhet av, men som inte används i första hand, är stabilisering på deponi, dumpning
till havs och stabilisering in situ.

Tabell 3.22 Sammanställning av enkätdeltagarnas rangordning (1-10) av åtgärdsmetoder som de har erfarenhet av. I tabellen visas antalet personer som rangordnat respektive åtgärdsmetod.
Antal personer som har erfarenhet av olika åtgärdsmetoder enligt
uppgiven rangordning:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muddring och deponering på annan plats

44

16

5

0

0

1

0

0

0

0

Muddring och deponering på plats

12

11

3

3

2

0

1

0

0

0

Övertäckning

9

7

8

6

1

1

0

0

0

0

Stabilisering in situ

3

1

4

1

4

0

1

1

0

0

Stabilisering på området, materialet används i konstruktioner

6

6

7

5

2

1

1

0

0

0

Stabilisering på deponi

1

6

4

0

1

1

1

1

0

0

Dumpning till havs

1

8

7

3

1

2

0

3

0

0

Restriktioner för området

5

4

6

4

2

0

1

0

1

0

Annan

1

3

0

1

0

0

0

0

1

1

Har inte erfarenhet av någon av metoderna

55

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Antal som svarat

137

62

44

24

13

6

5

5

2

1

34 (46)

SGI Publikation 12

De som hade svarat ”Annan” fick möjlighet att utveckla sitt svar:
 Du svarade "Annan" på frågan ovan. Vilken/vilka metod/er tänkte du på?
Fem personer valde att svara varav tre personer svarade frysmuddring. En person svarade biomanipulering. En annan person svarade in situ behandling av förorenade sediment samt en kombination
av muddring och inkapsling av muddermassor samt övertäckning (täckning med tunt skikt). Fullständiga svar finns i Bilaga 13.
Två frågor avslutade avsnittet ”Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker”:
 Finns det någon/några metod/-er som du tycker har potential att användas i
större utsträckning i Sverige för att uppnå ett mer effektivt och hållbart
efterbehandlingsarbete?
 Hur kan detta uppnås?
18 personer valde att lämna kommentarer på frågan om metoder som har potential att användas i
större utsträckning i efterbehandlingsarbetet. Metoder som anses ha potential är muddring t.ex.
frysmuddring, övertäckning samt solidifiering och stabilisering (in situ). Några anser att det finns
potential att återanvända stabiliserade massor i konstruktioner. En person menar att tidsperspektivet
och klimatförändringar har större betydelser för sediment än för övriga efterbehandlingsprojekt.
Någon menar att utvinning eller destruktion av ämnena bör göras och att det inte är rimligt att
kärnkraftsindustrin ska ta hand om sitt avfall i 100 000 år medan stabiliserade förorenade massor
och deponier bara säkras i 100-200 år. Fullständiga svar återfinns i Bilaga 14.
Sju personer valde att svara på frågan om hur detta ska uppnås. Tre personer tycker att det behövs
ökad kunskap inom området – både hos Naturvårdsverket och hos konsulter och entreprenörer.
Kunskap behövs beträffande övertäckning/deponering till havs, juridik och ansvar, beständighet för
stabiliserade massor m.m. En person anser att pengar måste anslås till FoU-projekt och en person
tycker att området med återvinning och termisk/kemisk destruering måste utvecklas. Fullständiga
svar återfinns i Bilaga 14.

3.9

Förorenade sediment – Administration, ekonomi och juridik

Första frågan i avsnittet administration, ekonomi och juridik behandlade upphandlingsformens
betydelse för genomförandet av efterbehandlingsåtgärden:
 Resultat från tidigare enkäter liksom diskussioner i branschen indikerar att
upphandlingsformen ibland begränsar flexibiliteten i genomförandet av efterbehandlingsåtgärden eller begränsar möjligheten att välja åtgärdsmetod först
efter att entreprenör upphandlats. Håller du med om detta?
68 personer har angivit att flexibiliteten i genomförandet begränsas av upphandlingsformen, sju
personer har svarat motsatsen och 76 personer är osäkra (Figur 3.15).
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Figur 3.15 Sammanställning över om upphandlingsformen begränsar flexibiliteten i genomförandet av efterbehandlingsåtgärd. Cirkeldiagrammet anger andel (%).151 personer svarade på frågan.

För de som svarade ”Ja” på frågan ovan, d.v.s. att upphandlingsformen begränsar flexibiliteten i
genomförandet, kom två följdfrågor:
 På vilket sätt tycker du att upphandlingsformen påverkar genomförande av åtgärden?
 Kan du ge förslag på hur man skulle kunna komma tillrätta med detta?
32 personer valde att svara på första följdfrågan och 25 personer svarade på andra följdfrågan inom
detta avsnitt. Svaren på de båda frågorna sammanfaller till stor del. I svaren framkommer att projekteringen bör ske i samråd med entreprenörerna och att entreprenörerna borde få större möjlighet
att välja/föreslå metod. Tillsynsmyndigheter och konsulter anses i vissa fall vara begränsade till
vissa tillvägagångssätt, troligtvis på grund av bristande kunskap eller att billigaste metod får styra,
och önskvärt är därför att föra en diskussion och samverka med entreprenörer innan förfrågan görs.
Andra förslag för att öka flexibiliteten är att ställa funktionskrav istället för teknikkrav eller att
förfrågningsunderlagen ska vara öppna och flexibla. En ökad kunskap om olika efterbehandlingsmetoder är också önskvärd. Några tycker att LOU begränsar flexibiliteten i genomförandet och att
LOU därmed försvårar entreprenörernas möjligheter till bra tekniska lösningar i upphandlingen. En
person anser att LOU bör omformas. Fullständiga svar återfinns i Bilaga 15.
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4. Synpunkter från länsstyrelserna
Under 2013 har samverkansmöten hållits mellan SGI och sex av landets länsstyrelser. Nedan
nämns några av de kunskapsluckor och effektivitetshinder som länsstyrelserna påtalat vid mötena. I
dessa sammanhang har inte särskilda delområden inom arbetet diskuterats därför är punkterna nedan vitt spridda inom olika delar av arbetet.


Många åtgärdsutredningar som kommer till länsstyrelsen är bristfälliga vad gäller metoder,
tekniker och kostnader. Beskrivning av vad som är tekniskt möjligt, etablerad teknik och
uppskattning av kostnader varierar från gång till gång. En möjlig lösning man ser på detta
är webbaserad lista över vad som är beprövad teknik då man har uppmärksammat att Nederländerna har en sådan lista.



Någon länsstyrelse upplever att branschens uppfattning är att tillsynsmyndigheterna generellt är emot in situ-metoder. Själv menar länsstyrelsen att de i det närmaste aldrig får sådana förslag att ta ställning till.



Hantering av massor vid efterbehandling kan vara osäker. Hur klassas massorna vid sanering och hur säkerställs att massorna transporteras till rätt mottagare?



I vissa fall skulle det vara motiverat att utföra tillfälliga åtgärder, t.ex. om det inte finns någon ansvarig eller om det inte går att göra en fullskalesanering. Tillfälliga åtgärder skulle
kunna vara radonsäker grundläggning eller tillfällig täckning. Ett problem som identifierats
i detta sammanhang är att det inte finns någon vägledning eller praxis kring hur detta ska
hanteras och i vilka fall det är lämpligt.



En fråga, liknande ovanstående, är att man i vissa fall snabbt vill utföra delåtgärder för inomhusmiljö för att ta bort en hälsomässig risk. Detta kan vara t.ex. inomhusluft i bostäder
vid tidigare kemtvättar. Frågan är då vilka åtgärder som kan vara lämpliga.



En länsstyrelse har noterat att kommunerna har ett fortsatt behov av utbildning om riskbedömning respektive Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.



En länsstyrelse uppfattar att det hos kommunerna råder resursbrist som gör att de inte kan
arbeta med egeninitierade projekt och huvudmannaskap i önskad omfattning.



Flera länsstyrelser nämner problemet med delat ansvar/finansiering för ett objekt. Hur ska
sådana ärenden handläggas?



Att finansieringen av länsstyrelsens verksamhet klarläggs årsvis ses som ett problem. Det
råder ovisshet om vilka medel man kommer att få nästföljande år.



Vad gäller ekonomi menar man också att det faktum att länsstyrelserna inte kan få medel
för projektledarskap (som kommunerna) är ett effektivitetshinder.



En länsstyrelse saknar vägledning beträffande hur avgränsningar ska göras i inventeringen.



Antal frågor och fler objekt beträffande klorerade lösningsmedel ökar hos länsstyrelserna.



I allmänhet är det inte samma personer på länsstyrelserna som handlägger tillsynen av stora
verksamheter och efterbehandlingsärenden. De stora anläggningarna har ofta betydande
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markföroreningar, men de som handlägger tillsynen av dessa är sällan med på fortbildning
för EBH-handläggare där t.ex. ändrade exponeringstider och markmiljöskydd för stora instängslade områden diskuteras.


En länsstyrelse har noterat att SGI ibland sänder ut e-post till länsstyrelserna där man har
ett forskningsuppdrag och efterfrågar lämpliga fältlokaler. Varför inte vända på det? Länsstyrelsen har de här objekten, kan de användas i forskningen?



En länsstyrelse har undersökt sediment runt sin kust. Man efterfrågar nu uppdaterade bedömningsgrunder för sediment (uppdatering av NV Rapport 4918). Man menar att då riktvärdena för mark uppdaterats borde detta göras även för sediment. I det aktuella fallet är
det särskilt viktigt då kommunerna ska fortsätta inventeringen och då behövs relevanta bedömningsgrunder.



I äldre kvarnar finns kvicksilver i byggnadsmaterialet men kunskap om risker med detta
och om i vilken omfattning kvicksilver avgår till inomhusluften saknas.



Det är ont om miljöjurister. Behovet är stort och ekonomiska medel finns, men ingen söker
utlysta tjänster.



Hur ska man hantera de fall där förorenade områden och vattenskyddsområden sammanfaller? Är det lämpligt att ha miljöfarlig verksamhet inom ett vattenskyddsområde? För
konstaterat förorenade områden inom vattenskyddsområden kommer frågan om värderingar upp: Vad är vattnet värt? Vad kostar en åtgärd?



Någon länsstyrelse upplever att de skulle behöva ytterligare utbildning i statistik.



Två länsstyrelser har många objekt inom en viss bransch och upplever där problem med
bedömning av miljö- och hälsorisker (spridning, exponering, biotillgänglighet) och hur den
mycket stora mängden förorenade massor ska hanteras (fastläggning, barriärer, etc.). Dessa
objekt innebär också administrativa problem, t.ex. vid ansvarsutredningar, de ligger i allmänhet i områden utan exploateringstryck vilket medför att ingen vill efterbehandla områdena för att sedan nyttja dem för andra ändamål, begränsar den regionala utvecklingen,
sammantaget blir det ett stort projekt som kanske inte enkelt kan hanteras i Naturvårdsverkets bidragssystem.



Någon länsstyrelse funderar också över psykosociala faktorer vid efterbehandling och om
det sker forskning om detta. Vid tidigare efterbehandlingar har man t.ex. noterat att allmänheten/närboende har lättare att acceptera anläggande av deponi på plats än av ny deponi på annan plats.



Skredrisk.



När det gäller huvudmannaskap för efterbehandling menar man att det är mycket bra att
SGU kan åta sig detta om en kommun inte har möjlighet, men det medför att länsstyrelsen
inte längre har samma insyn i hur projektet bedrivs.
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5. Synpunkter från FoU-utförare
Samverkansmöten med FoU-utförare hålls med längre intervall än möten med länsstyrelserna. Här
sammanställs synpunkter på FoU-behov som framkom vid diskussioner med representanter för en
teknisk högskola under slutet av 2012, möten med övriga högskolor, universitet och forskningsinstitut har inte hållits under perioden. Dessa punkter är uppslag till möjliga samarbetsområden mellan SGI och den aktuella högskolan, alla kan dock inte prioriteras.












Geokemisk modellering och laktester
Hur ska diffusa föroreningskällor hanteras?
Relativ riskbedömning/-värdering
Hur påverkas riskbedömningen då man utför speciering av föroreningar?
Transport av oorganiska och organiska föroreningar, processer, kollodial transport m.m.
Osäkerheter i riktvärden
Övergången jord/berg
Riskvärdering
Filterteknik och jordtvätt
Skydd av markmiljö
Alternativa åtgärdstekniker

6. Frågor om förorening i berg
I den mindre inventeringen om förorening i berg som utförts, ställdes två specifika frågor:


Känner du till situationer där klorerade lösningsmedel (eller andra typer av DNAPLs) bedöms finnas (eller misstänks finnas) i berg?



Anser du att det är ett problem eller inte?

Mot bakgrund av de svar som inkommit konstateras kännedom om minst 20-25 aktuella objekt och
misstanke om ytterligare 5-10 stycken. Nedan sammanfattas svaren kort, en mer omfattande sammanställning finns i Bilaga 16.
Några länsstyrelser har ännu inte börjat, eller precis börjat, arbeta med objekt där DNAPL kan finnas i berg. I dessa län finns därför ännu inga kända objekt.
Någon länsstyrelse pekar på att detta är ett mycket angeläget ämne, i sitt eget län har man länge
arbetat med ytbehandlings- och metallavfettningsbranscherna och har dessutom ett sårbart berg
med många bergvattentäkter. En annan länsstyrelse anger att man upplever problem bl.a. vid bedömning av ansökningar om installation för bergvärme då man konstaterat förorening i berg i tätorter men inte känner till utbredning och spridningsbild. Problemen är troligen störst för de län som
har berg bestående av kalksten och sandsten eller ytnära berg. Någon länsstyrelse påpekar att antalet objekt förmodligen är stort, men problemets omfattning beror av hur man använder grundvattnet
och hur grundvattenresurser värderas.
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Konsulterna menar att detta är ett utbrett problem och att det finns få konstaterade objekt men troligen stort mörkertal. Någon menar att i alla projekt personen arbetat med där klorerade lösningsmedel förekommer, bedöms föroreningen finnas även i berg. En annan konsult menar däremot att
problemet främst är lokalt, där berget ligger ytligt. Ytterligare någon ifrågasätter att man bara beaktar DNAPL när man tittar på förorening i berg. Någon annan menar att troligtvis följer flertalet
föroreningstyper grundvattenbildande vatten ner i berg. SGI tolkar dessa kommentarer så att man
menar att även andra föroreningstyper än DNAPL bör beaktas i berg. Här bör dock noteras att
spridningsvägarna skiljer sig åt då DNAPLs (högre densitet än vatten och låg vattenlöslighet) kan
spridas till berg i fri fas oberoende av grundvattnets strömningsriktning medan vattenlösliga ämnen
(t.ex. bekämpningsmedel) kan spridas till berg via grundvattenbildande vatten.
Vidare anges i svaren att klorerade alifater i låga halter ofta påträffas i berg och att man på ett fåtal
platser uppmätt höga halter.
Flera uttrycker en förhoppning om att FoU avseende undersökning, riskbedömning och åtgärder
kan komma att utföras framöver. Även i tidigare enkätundersökning (SGI, 2012) inkom flera
kommentarer om att ytterligare kunskap och metodutveckling behövs för just DNAPL.
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7. Diskussion och slutsatser
7.1

Metodik

Information och inbjudan att delta i enkäten fanns på SGI:s och Nätverket Renare Marks webbplatser. Inbjudan skickades även direkt till statliga och privata aktörer i branschen. I inbjudan uppmanades mottagarna att sprida information om enkäten vidare. Det är därför svårt att ha uppfattning
om den egentliga svarsfrekvensen. Drygt 40 % av de som svarat arbetar på tillsynsmyndigheter
som länsstyrelse och kommun och knappt 30 % är konsulter. Den här fördelningen speglar inte
branschen som helhet och resultaten från enkäten kan därmed inte anses vara helt representativa för
hela branschen. Resultaten ger dock en fingervisning om önskade satsningsområden. Drygt hälften
av de som svarat på den här enkäten har inte tidigare deltagit i SGI:s enkät. En stor del (41 st eller
21 %) av de som påbörjat enkäten har valt att inte slutföra den. Om detta beror på att frågorna var
ointressanta eller att personerna i fråga blev avbrutna eller fick tidsbrist är svårt att avgöra då inga
kommentarer om detta är lämnade. Det saknades också en funktion i det webbaserade verktyget
som gjorde att enkäten tillfälligt kunde avbrytas och att deltagaren kunde fortsätta vid ett senare
tillfälle. I stället för att fortsätta på en tidigare sparad enkät, fick dessa deltagare alltså börja om.
Det gör att en, två eller flera svar i enkätens början kan vara lämnade av samma person.

7.2

FoU-behov – Förorenade områden och förorenade sediment

Enkätsvaren visar att behovet av FoU är stort både generellt inom förorenade områden samt även
mer specifikt inom förorenade sediment. Störst FoU-behov anses finnas inom ämnesområdet åtgärdsutredning och åtgärdstekniker samt inom riskvärdering och riskbedömning, både avseende
förorenade områden generellt och avseende förorenade sediment. Det noteras att ungefär lika stor
andel av de svarande bedömer behovet som stort eller mycket stort beträffande sediment som beträffande förorenade områden generellt. FoU-behovet skiljer sig en del åt mellan yrkeskategorier
där FoU-utförare bedömer behovet störst.
När det gäller sediment ser problemägarna ett något större och entreprenörerna ett något mindre
behov av FoU för åtgärdsutredning och åtgärdstekniker medan konsulterna ser ett större behov av
FoU rörande riskbedömning än motsvarande för förorenade områden. Det kan också noteras att
inom alla grupper (yrkesgrupper och antal år i branschen) är det fler som svarat ”Vet ej” angående
FoU-behovet för förorenade sediment jämfört med förorenade områden i stort. De som har arbetat
kortast tid i branschen (0-3 år) bedömer FoU- behovet större inom ämnesområdet undersökning
och avgränsning av förorening än de som har arbetat längre tid i branschen. De som har längre
branscherfarenhet bedömer generellt att det finns ett större FoU-behov inom riskvärdering samt
åtgärdsutredning och åtgärdstekniker. Det kan spegla deltagarnas nuvarande arbetsuppgifter där de
med längre branscherfarenhet arbetar i ett senare skede i efterbehandlingsarbetet. I tidigare enkät
(SGI, 2012) såg generellt personer med 3-10 års branscherfarenhet det största FoU-behovet. Det
här speglas inte i 2013 års enkät då deltagare inom den branschkategorin ser ett lägre FoU-behov
än de som arbetat kortare eller längre tid i branschen, framförallt när det gäller förorenade områden
generellt. Under förutsättning att flera av årets deltagare har svarat på tidigare enkäter kan skillnaden i FoU-behov bero på att en del av de som hade 3-10 års branscherfarenhet i tidigare enkäter har
hamnat i kategorin som har mer än 10 års erfarenhet i årets enkät och att dessa personers osäkerhet
alltså består. När enkätsvaren från samtliga deltagare sammanställs och jämförs med tidigare år
(SGI, 2012) anses behovet av FoU inom förorenade område vara likvärdigt med föregående enkät.
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7.3

Riskbedömning av förorenade sediment

Deltagarnas kommentarer om FoU-behovet för förorenade områden och förorenade sediment sammanfaller till stor del. Många kommenterar att det finns ett stort utvecklingsbehov och att en generell kunskapshöjning är önskvärd. Det önskas en satsning på nya åtgärdstekniker och behandlingsmetoder genom mera forskning, pilottester och fältstudier vilket skulle minska deponeringen av
förorenade massor och skulle istället leda till ett fokus på återvinning/återanvändning av massor.
Dessa kommentarer liknar kommentarer från tidigare enkäter. Behovet av utvecklings- och kunskapshöjande insatser inom branschen anses alltså vara fortsatt stort.
När det gäller förorenade sediment anses att riskbedömningen är svår eftersom riktvärden för förorenade sediment saknas. Enkätdeltagarna ser därför ett behov av svenska vägledningar för förorenade sediment som underlättar riskbedömningen och därmed riskvärderingen. Ungefär hälften av
de som har svarat på enkäten anser att normer liknande generella riktvärden bör finnas men av
kommentarerna framkommer att dessa riktvärden kan komma att användas som utgångspunkt och
därefter räknas om till en platsspecifik bedömning. En femtedel av de som svarat anser att varje
riskbedömning ska göras platsspecifikt eftersom alla recipienter, bottnar och vatten är olika.
SGI bedriver forskning och utveckling inom flera av de efterfrågade områdena. Bland den forskning som bedrivs vid SGI kan nämnas förbättring av riskbedömning för förorenade sediment genom undersökning av spridning av metaller från sedimenten till vattenmassan, utvärdering av
Triad-metoden (kemiska, toxikologiska och ekologiska undersökningar) för ekologisk riskbedömning, klimatförändringars påverkan på riskbedömningar, metoder för att mäta biotillgänglighet för
metaller och PAH i olika jordar, metodik för utvärdering av PAH och petroleumkolväten i porgas
samt pilottest av förstärkt självrening vid förorening av klorerade alifater. Mer utförliga beskrivningar av dessa och flera andra projekt finns på SGI:s webbplats.
Vår tolkning av svaren är att generella riktvärden ses som en grundförutsättning för att förorenade
områden och sediment kan bedömas likvärdigt och är också en trygghet för konsulter, problemägare och tillsynsmyndigheter vid riskbedömningen och tillståndsgivningen. Det kan dock finnas en
övertro på generella modeller och riktvärden vilket kan medföra att man inte reflekterar över det
förorenade områdets förutsättningar och därför kanske fattar felaktiga eller i alla fall dåligt underbyggda åtgärdsbeslut. En platsspecifik riskbedömning kräver mer ekonomiska resurser. I ett första
skede eller vid små projekt kan det därför vara tillräckligt med en generell riskbedömning som
sedan kan övergå i en platsspecifik riskbedömning vid stora och komplicerade ärenden. Några av
de svarande upplever att det är svårare att frigöra tillräckligt med ekonomiska medel för förorenade
sediment än för förorenad mark, samtidigt som sedimentundersökningar och -efterbehandlingar är
kostsamma, vilket gör att det är mycket svårt att utföra tillräckliga riskbedömningar för förorenade
sediment.

7.4

Vägledning angående förorenade sediment

Det råder stor osäkerhet bland deltagarna när det gäller ansvaret för vägledningar för förorenade
sediment i Sverige. Naturvårdsverket, länsstyrelserna och/eller Havs- och vattenmyndigheten anges
huvudsakligen som ansvariga för vägledningen beträffande förorenade sediment men även andra
svar förekommer. Deltagarna anser att det är svårt att veta arbetsfördelningen och gränsdragningen
mellan myndigheterna och vem som har det lokala respektive det övergripande ansvaret. SGI:s
uppfattning är därför att de här rådande oklarheterna om rollfördelning och ansvar borde belysas
och utredas för att underlätta för personer som arbetar med förorenade sediment. I detta sammanhang kan nämnas att myndighetssamverkan har inletts rörande sedimentfrågor. I myndighetsgruppen ska frågor som efterbehandlingsmetoder, vägledningar och handböcker, informationsspridning
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och FoU hanteras. De myndigheter som ingår i samarbetet är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU och SGI. Förhoppningen är att denna myndighetssamverkan ska kunna bidra
till att tydliggöra ansvarsfördelningen inom området.

7.5

Val av åtgärdsmetod – Förorenade sediment och
förorenade områden

Majoriteten av de som besvarat enkäten anser att kostnaden är den faktor som i praktiken styr val
av åtgärder för förorenade sediment. Därefter anges att tillsynsmyndigheternas krav och kunskapsnivån i projektgruppen är styrande faktorer för val av åtgärder. I föregående enkät (SGI, 2012)
ställdes en fråga om vad som styr valet av åtgärdsmetod för förorenade områden (framförallt förorenad mark) och vilka faktorer man tycker skulle ges större betydelse för att alternativa efterbehandlingsmetoder skulle användas i större utsträckning. I den föregående enkäten angavs att tidsaspekten är den faktor som i första hand styr valet av åtgärd. Kostnaden, som anges vara den viktigaste faktorn vid val av åtgärd för sediment, bedömdes vara näst viktigast för förorenad mark. Vid
båda undersökningarna angavs kunskapsnivån i projektgruppen som den tredje viktigaste faktorn
för val av åtgärd. Om alternativa metoder ska användas i större utsträckning bedömde man (SGI,
2012) att resurshushållningsaspekter och miljöpåverkan av åtgärdens genomförande skulle ges
större betydelse. I praktiken hamnar resurshushållning långt ner i rangordningen, både för sediment
(föreliggande enkät) och för mark (SGI, 2012). Miljöpåverkan av åtgärdens genomförande bedöms ha liten betydelse för val av åtgärd för mark, men för sediment bedöms detta vara den fjärde
viktigaste faktorn (i föreliggande enkät har denna aspekt uttryckts som ”miljörisker vid åtgärdens
genomförande”). Ur föreliggande enkät framkommer att kunskapsnivån kan vara bristande hos
både tillsynsmyndigheter, konsulter och entreprenörer. Detta kan begränsa valet av åtgärdsmetod.
Därför föreslås i enkäten att förfrågningsunderlagen ska vara mer öppna och flexibla och att funktionskrav istället för teknikkrav bör ställas. Det framgår också i enkäten att det är önskvärt att projekteringen görs i samråd med entreprenörerna och att entreprenörerna borde få större frihet att
påverka metodvalet.

7.6

Synpunkter från länsstyrelserna

Vid diskussioner med representanter från länsstyrelserna framkommer att de saknar information
och vägledning inom främst juridiska och principiella frågeställningar såsom hantering av objekt
med delat ansvar, tillfälliga åtgärder som att ”skära av” en exponeringsväg, hantering av pågående
verksamheter (tillsyn) med stora markföroreningar etc. Detta bedöms inte kunna lösas inom en
enskild länsstyrelse och nationella vägledningar vore därför önskvärda. Länsstyrelserna upplever
också att det saknas resurser inom såväl inom den egna organisationen som hos kommunerna, både
vad gäller ekonomi, personal och kunskaper. Framförallt är behovet av miljöjurister stort. Länsstyrelserna menar också att det finns kunskapsbrister hos kommunerna, särskilt mindre kommuner
med liten erfarenhet av arbete med förorenade områden. Strukturella problem som nämns är dels
att länsstyrelsernas finansiering ges årsvis vilket begränsar möjligheterna till långsiktiga projekt
och dels att länsstyrelserna inte kan vara huvudman för efterbehandlingsprojekt (som kommunerna).
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7.7

Diskussion med FoU-utförare

Diskussionen med en högskola utmynnade i en lista över möjliga samarbetsområden. Vår bedömning är att samarbete mellan högskolorna, SGI och övriga aktörer i branschen i hög grad kan bidra
till FoU och kunskapshöjning inom branschen.

7.8

Förorening i berg

Vid tidigare enkätundersökning (SGI, 2012) framkom önskemål om ytterligare FoU beträffande
klorerade lösningsmedel. Vid den särskilda undersökning som utförts angående detta, har ett fortsatt stort behov av förbättrade metoder för undersökning, riskbedömning och åtgärder framkommit.

8. Slutsatser
Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen att ökad kunskap och erfarenhet efterfrågas både
generellt för förorenade områden och, ännu mer, för förorenade sediment. Några slutsatser som kan
dras från enkätsvaren är följande:


Det finns ett stort behov av FoU inom riskbedömning, riskvärdering och åtgärdstekniker,
både för förorenade sediment och mer generellt för förorenade områden.



För att basera riskbedömningarna på ett säkrare underlag efterfrågas generella riktvärden
för sediment som kan arbetas om till platsspecifika riktvärden.



Det finns ett behov av vägledningar för undersökning och efterbehandling av förorenade
sediment, anpassade för svenska förhållanden.



Oklarheterna om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller förorenade sediment borde belysas och utredas.

En slutsats som kan dras från de svar som lämnats är att det i branschen finns ett stort engagemang
och en ambition för ytterligare utveckling av arbetssättet.
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SGI Publikation 12 – Bilaga 1

Bilaga 1 Enkätfrågor
Uppgifter om enkätdeltagaren
1. Till vilken yrkeskategori hör du?
Tillsynsmyndighet (kommun, länsstyrelse)
Annan statlig myndighet
Problemägare (privat, kommunal, statlig)
Entreprenör
Konsult
FoU-utförare (universitet, högskola, institut)
Jurist
Annat
2. Hur länge har du jobbat i branschen?
0-3 år
3-10 år
>10 år
3. Har du besvarat vår enkät vid tidigare tillfällen (2010 eller 2011)?
Ja
Nej
Kommer inte ihåg
Forskningsområden – förorenade områden
4. Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade områden? Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov). Välj det korrekta svaret för varje punkt.
Undersökning och avgränsning av förorening
Riskbedömning
Riskvärdering
Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker
Administration/ekonomi/juridik
5. Du har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling) för ett eller
flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå, om möjligt, specifika
forsknings- och utvecklingsinsatser.
Förorenade sediment – undersökning, riskbedömning och åtgärd
6. Vilken typ av förorenade sediment stöter du oftast på i ditt arbete? Välj alla som stämmer:
Havssediment
Sjösediment
Arbetar sällan/aldrig med sediment
Annat:

SGI Publikation 12 – Bilaga 1

7. Hur bedömer du din egen kunskapsnivå när det gäller sediment? Ange på skala från ”Dålig” till
”Mycket god”. Välj det korrekta svaret för varje punkt. (Dålig, Liten, Medel, God, Mycket god,
Avstår från att svara)
Min kunskap om sediment är…
Min kunskap om hur processerna för sediment ser ut (bildning, resuspension etc) och hur
jag ska använda den vid utredning är…
Min kunskap om hur föroreningar i sediment beter sig (spridning, diffusion, adsorption
etc) är…
Min kunskap om hur sedimenten påverkas av variationer i vattenmassan (temperatur,
salthalt, flöde, strömmar, fartygstrafik etc) är…
Min kunskap om undersökningsmetoder för förorenade sediment är…
Min kunskap om lämpliga analysmetoder för undersökning av förorenade sediment är…
Min kunskap om metoder för efterbehandling av förorenade sediment är…
8. Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade sediment? Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov). Välj det korrekta svaret för varje punkt.
Undersökning och avgränsning av förorening
Riskbedömning
Riskvärdering
Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker
Administration/ekonomi/juridik
9. Du för har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling) för ett eller
flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå, om möjligt, specifika
forsknings- och utvecklingsinsatser.
Förorenade sediment – vägledning
10. Tycker du att det finns tydliga svenska vägledningar för utredning och åtgärder av förorenade
sediment? Välj bara en av följande:
Ja
Nej
Vet ej
11. Tycker du att det behövs svenska vägledningar? Välj bara en av följande:
Ja
Nej
Nej, eftersom det finns bra vägledningar från andra länder
12. På föregående fråga svarade du att det finns bra utländska vägledningar. Från vilka länder kommer
dessa? Skriv ditt svar här:
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13. Tycker du att det finns tillräcklig svensk vägledning för användning och utvärdering av följande
undersökningsmetoder för förorenade sediment?
Kemiska analyser
Ekotoxikologiska tester
Ekologiska tester
Välj det korrekta svaret för varje punkt:
Ja
Nej
Nej, men det finns bra vägledningar från andra länder
Vet ej
14. Du svarade "Nej" för någon av metoderna i föregående fråga, kommentera gärna ditt svar. Skriv ditt
svar här.
15. Du svarade "Nej, men det finns bra vägledningar från andra länder" för någon av metoderna i
föregående fråga. Från vilket/vilka länder kommer dessa vägledningar? Skriv ditt svar här.
16. Är det tydligt vilken/vilka myndigheter som har det övergripande ansvaret för vägledning
kring utredning och åtgärder av förorenade sediment? Välj bara en av följande:
Ja
Nej
Inget svar
17. Vilken/vilka myndigheter uppfattar du att det är? Skriv ditt svar här:
18. Kommentera gärna ditt svar. Skriv ditt svar här:
Förorenade sediment – undersökning och avgränsning
19. Vilka, upplever du, är de vanligaste motiven för undersökning och åtgärd av sediment? Välj alla som
stämmer:
I samband med utredning av förorenat markområde
Utredning av identifierat förorenat sjö-/havssedimentområde
Underhållsmuddring och fördjupning av farled
Utbyggnad av kaj eller annan konstruktion i vatten
Exploatering av strandnära område
Vet ej
Annat
20. Tycker du att arbetsprocessen, i de sammanhang du angett ovan, fungerat effektivt och
ändamålsenligt? Välj bara en av följande:
Ja
Nej
Vet ej
21. Vilka var svårigheterna och har du förslag på förbättringar? Skriv ditt svar här:
Förorenade sediment – riskbedömning
22. Tycker du att det bör finnas normer (liknande de generella riktvärdena för förorenad mark) för
bedömning av sediment eller bör riskbedömning av förenade sedimentområden alltid göras
platsspecifikt? Välj bara en av följande:

SGI Publikation 12 – Bilaga 1

Normer bör finnas
Riskbedömning av förorenade sediment bör alltid göras platsspecifikt, därför är normer
överflödiga
Vet ej
23. Kommentera gärna ditt svar. Skriv ditt svar här:
Förorenade sediment – riskvärdering
24. Vilka faktorer styr i praktiken val av åtgärder för förorenade sediment? Markera ett eller flera
alternativ och ange gärna egna faktorer. Välj alla som stämmer:
Förväntningar eller krav från tillsynsmyndighet
Tidsaspekten
Måluppfyllelse, d.v.s. om åtgärdsmålen uppnås
Kostnad
Resurshushållningsaspekter
Miljörisker vid åtgärdens genomförande
Hälsorisker vid åtgärdens genomförande
Klimataspekter
Kunskapsnivån i projektgruppen (problemägare, tillsynsmyndighet, konsult, entreprenör)
Om metoden är etablerad/testad i Sverige
Oklarheter om ansvar för kvarlämnade föroreningar
Allmänhetens synpunkter
Annat
Förorenade sediment – åtgärdsutredning och åtgärdstekniker
25. Vilken/vilka åtgärdsmetod/-er för efterbehandling av förorenade sediment har du erfarenhet av?
Vänligen rangordna varje alternativ genom att sätta ett nummer i varje ruta, från 1 till 10.
Muddring och deponering på annan plats
Muddring och deponering på plats
Övertäckning
Stabilisering in situ
Stabilisering på området, materialet används i konstruktioner
Stabilisering på deponi
Dumpning till havs
Restriktioner för området
Annan
Har inte erfarenhet av någon av metoderna
26. Du svarade "Annan" på frågan ovan. Vilken/vilka metod/er tänkte du på? Skriv ditt svar här:
27. Finns det någon/några metod/-er som du tycker har potential att användas i större utsträckning i
Sverige för att uppnå ett mer effektivt och hållbart efterbehandlingsarbete? Skriv ditt svar här:
28. Hur kan detta uppnås? Skriv ditt svar här:
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Förorenade sediment – administration/ekonomi/juridik
29. Resultat från tidigare enkäter liksom diskussioner i branschen indikerar att upphandlingsformen
ibland begränsar flexibiliteten i genomförandet av efterbehandlingsåtgärden eller begränsar
möjligheten att välja åtgärdsmetod först efter att entreprenör upphandlats. Håller du med om detta?
Välj bara en av följande:
Ja
Nej
Vet ej
30. På vilket sätt tycker du att upphandlingsformen påverkar genomförande av åtgärden? Skriv ditt svar
här:
31. Kan du ge förslag på hur man skulle kunna komma tillrätta med detta? Skriv ditt svar här:
Kontaktuppgifter (frivilligt)
32. Ange ditt namn, e-postadress och telefonnummer i rutan nedan. Skriv ditt svar här:
33. Har du frågor eller synpunkter angående enkätundersökningen? Skriv ditt svar här:
Tack för dina svar! Enkätsvaren kommer att sammanställas och publiceras på SGI:s webbsida!
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Bilaga 2 Diagram, svar på fråga om
forskningsbehov, förorenade områden
Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade områden? Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov).

Figur B2.1
Bedömning av FoU-behov inom förorenade områden – ämnesområde ”Undersökning och
avgränsning av förorening”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 169
personer svarade på frågan.
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Figur B2.2
Bedömning av FoU-behov inom förorenade områden – ämnesområde ”Riskbedömning”. 1 motsvarar
litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 169 personer svarade på frågan.

Figur B2.3
Bedömning av FoU-behov inom förorenade områden – ämnesområde ”Riskvärdering”. 1 motsvarar
litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 169 personer svarade på frågan.
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Figur B2.4
Bedömning av FoU-behov inom förorenade områden – ämnesområde ”Åtgärdsutredning och
åtgärdstekniker”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 169 personer
svarade på frågan.

Figur B2.5
Bedömning av FoU-behov inom förorenade områden – ämnesområde
”Administration/ekonomi/juridik”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 170
personer svarade på frågan.
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Bilaga 3 Fritextsvar: FoU-behov
Förorenade områden
Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade områden – Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov).
Du har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling) för ett eller
flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå, om möjligt, specifika
forsknings- och utvecklingsinsatser
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Åtgärder av förorenade områden bör prioriteras i de fall en sådan åtgärder ger uppfyllelse av
miljömålen på ett effektivare sätt än andra åtgärder. Det behövs bättre vertyg och modeller som från
ett livscykelperspektiv medger en bedömning av miljöeffekterna av förorenade områden och
efterbehandling. Riskvärdering är avgörande för åtgärder och befinner sig därför i toppen av
bedömningspyramiden men är beroende av information från riskbedömning och åtgärdsutredningar
samt undersökning avgränsning och ekonomi som dock därför bör ha lägre prioritet.
Undersökning/avgränsning av föroreningar i t ex byggnader och sediment behöver utvecklas mer för
att veta att man arbetar på rätt sätt.
Nya åtgärdstekniker behöver belysas ytterligare. Alltför vanligt att man väljer att gräva bort
föroreningarna och transportera massorna till deponi.
Pilottester för nya saneringsmetoder och utvecklingsprojekt för metodutveckling av
saneringsmetoder.
Myndigheter (kommuner, länsstyrelsen) inventerar förorenade områden enligt naturvårdsverkets
MIFO. Enligt min privata åsikt är metodiken väldigt förenklat, vilket medför till större osäkerhet vid
bedömningen.
Det saknas bedömningsgrunder för bergen.
Behovet är generellt stort då många som jobbar praktiskt med frågorna (myndigheter inte minst) har
bristande kunskap och insikt. Behov av förenklingar. Mindre deponering av massor, fokus på
återvinning/användning av massor. Det är för enkelt o billigt att deponera. Större krav/förväntningar
på myndighetsbedömningar.....
Vi vet relativt väl var föroreningarna finns inkl avgränsning. Däremot känns det ibland som att man
har svårigheter med riskvärderingen/prioriteringen vad som behöver åtgärdas och när samt ev
konflikter med andra föroreningar/verksamheter.
När det sedan kommer till lösning så finns ett flertal tekniker som kan tillämpas för de flesta
problemområden, det är mer en fråga om pengar.
Ur ett företagsperspektiv är det viktigast att lösa problem snabbt och effektivt utan att hamna i
långbänk. Därför är genomförandet oftast viktigare än totalbudget.
För att skapa förtroende för andra lösningar än deponering.
Åtgärdsutredning och åtgärdstekniker i kombination med en riskbaserad metodik har stora
förutsättningar att ge god miljö- och sammhällsnytta. Sverige har länge legat efter vad gäller att
utnyttja behandlingstekniker jämfört med de mera framstående länderna i området i europa och
nordamerika. Det behövs därför inte så mycket nyutveckling, men däremot utveckling av tillämpning
i Sverige, kanske vissa projekt som dedikeras för att ge svenska aktörer erfarenhet av nya
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behandlingsmetoder.
Vi behöver komma vidare från undersökningsfasen till värdering och bedönning, där dessa är väl
uppbyggnad med vetenskaplig fakta kring hälsorisker m.m.
Gruvavfall är en stor lucka
Mera samarbete med utförarna (entreprenörerna ) sanera tidigare i samarbete .
Generellt bedöms utvecklingsinsattser behövas i gränslandet mellan lagkrav och verkställighet (och
kontroll av verkställighet)i syfte att effektivisera myndighetsarbetet. Metoder för att formulera
övergripande åtgärdsmål som tar höjd för en långsiktig mark/vatten/anläggnings-användning behöver
utvecklas. Idag begränsas ofta framtagandet av övergripande åtgärdsmål av ansvarets omfattning
eller ansvarigs förmåga att nå målen. I det fall ansvaret eller förmågan är begränsad bör
åtgärdsinsatsen istället kunna regleras genom begränsade mätbara och kontrollerbara åtgärdsmål
(som därför strävar mot men inte når de övergripande målen). Vad beträffar förorenade sediment
behöver metoder för framtagande av övergripande och mätbara åtgärdsmål i t.ex hamnbassänger
utvecklas.
Ytterligare undersökningar behövs både för effekter från förorenade sediment och effekter av olika
åtgärder inklusive att inte göra något alls
Åtgärder av förorenade områden är förknippat med stora kostnader. Det är därför viktigt med
forskning och utveckling som bidrar till att risker bedöms med rätt underlag och att nya
åtgärdstekniker utvecklas och tillämpas.
Känns som att det inom hela området behövs utvecklas metodiker och schabloner. Jag arbetar med
inventering av potentiellt förorenade områden och vi har ju rapporten 4918 som grund för våra
bedömningar. Något liknande hade varit en bra grund för exempelvis, avgränsningar, riskbedömning
och -utvärdering. Åtgärdsteknikerna börjar fyllas på, men det skulle vara bra om det utvärderades av
högre instans, exempelvis NV, för att vi handläggare ska ha någorlunda kött på benen vid diskussion
med åtgärdskonsult.
Metoder att effektivisera vid bostadsbyggande i förorenade omåden. Säkrare riskbedömningar - vi
kanske inte behöver vidta så drastiska åtgärder i alla lägen?
Jag blandar ihop bedömning/värdering av risker, men risken är ju avgörande. Om risken för både
människa och miljö är låg så bör man ju avvakta med objektet och fokusera på något mer prioriterat.
Åtgärdstekniker behöver bli blilligare (effektivare) så att alternativet att flytta massor inte blir lika
relevant.Det är alltså främst in situ-metoder jag tänker på. Flyttandet av stora massor förorenad jord
tror jag personligen ger en negativ miljöpåverkan som överskuggar den nytta man försöker göra.
Avgränsning är givetvis också relevant. Så att man inte försöker rena ren mark eller lämnar
föroreningar.
Idag är de mycket svårt att ge en bedömning av hur farligt ett förorenat sediment är. Oftast
tillståndsklassas ett sediment utifrån NVs bedömningsgrunder för kust och hav som är ett statistiskt
underlag som inte egentligen säger något om toxisitet eller risk. Det råder också brist på kunskap i
hur man ska hantera förorenade sediment i muddrings- och muddertippningssammanhang, både
tekniskt och juridiskt. Dessutom finns alldeles för få studier på diffusion/spridning av föroreningar
från sediment till vattenkolumnen och indirekt uppåt i näringskedjan.
Viktigt att det finns kunskap hur man ska riskvärdera prover/förorenade sediment. Hur ska vi som
tillsynsmyndighet bedöma om det är förorenad sediment/omhändertagande, värden på olika
parametrar m.m.. Vilka krav ställa på sanering/hanteringen ur miljömässig synpunkt samt vad som är
ekonomiskt försvarbart.
Merparten av de efterbehandlingar som utförs, sker i tätorter i samband med byggnation.
Oftast vill tillsynsmyndigheten att endast tillåta KM-massor som återfyllnad, om massorna inte
kommer just från den utgrävda fastigheten. Här behövs en ökad acceptans för användning av psrv
även för externa återfyllnadsmassor. Man bör även ta upp frågan om det är meningen att tätorten ska
hålla KM-krav (eller motsvarande psrv). Om så är fallet har landets städer ett omfattande

SGI Publikation 12 – Bilaga 3

massbytesarbete framför sig.
Mycket stort behov av att utveckla nya efterbehandlingstekniker och att förbättra och vidareutveckla
redan befintliga. Viktigt att dra lärdom av det som genomförts på olika siter i Sverige men även i
utlandet där förhållandena är lika dem i Sverige.
Riskbedömningen är klurig då man får ta ställning till alt fler platsspecifika riktvärden.
Åtgärdstekniker behövs fortfarande forskning på insitumetoder i jord och berg gärna med inriktning
mot kristallint berg och kloreradelösningsmedel.
administraionen måste förenklas och effektiviseras likaså bör åtgärdsteknikerna utvecklas till att bli
effektivare och billigare
Undersökning och avgränsning: utveckling behövs av metoder som passar vår geologi och besvärliga
föroreningar. Screening-undersökning som mäter i jorden hade varit bra för då tas felkällan bort
avseende att ta ut fel prov för analys.
Riskbedömning: forskning och framtagande av nya kriterier, hur farligt är det att lämna vissa
föroreningar, t.ex. under hus och gator. Ofta saneras det för mycket, tycker jag. Detta kommer även
in i riskvärderingen och i åtgärdsutredningen. En bättre balans behöver hittas för hur föroreningar i
vårt industrisamhälle skall accepteras/saneras.
Det finns ett mkt stort behov av att utveckla ett svenskt riskbedömningssystem för förorenade
sediment. Det finns inte något i sverige. Det finns ett mkt stort behov av att utveckla metoder för
riskbedömnin för att effektivisera åtgärds och efterbehandlingsarbetet av förorenade sediment.
Vidareutveckling av tillämpningen av stabilisering/solidifiering (s/s) på förorenade områden på land.
Nyttiggörande av s/s-behandlade förorenade sediment i olika tillämpningar, t ex inom vägbyggnad
och liknande.
Fördjupad kunskap om reaktioner/bindningar vid s/s i microskala.
Mera insatser för att minska deponianvändningen.
Åtgärdstekniker borde fokuseras mer på framöver då det i praktikten fortfarande är schakt och
deponering som är den aktuella metoden.
Särksilt förorenade sediment. Att basera åtgärdsbeslut främst på totalhalter och generella riktvärden
är inte en acceptabel väg. Det kan leda till enorma över- eller underskattningar av risk, och man kan
inte heller värdera dena ev. nytta eller riskminskning som kan åstadkommas mot kostnader och
indirekt miljöpåverkan av åtgärd. Metoder och strategi finns utvecklade men tillämpas i för liten
omfattning. Det behövs incitament och goda exempel. Det behövs ocskå jämförelser av olika
metoder på enskilda objekt, för att bättre belysa vad olika metoder "säger".
Riskbedömningsmodellen måste korreleras med halter som faktiskt mäts upp i exponerade
organismer. Sammanställ alla analyser av organismer som genomförts och jämför med vad
riskbedömningsmodellerna förutstpår. Korrigera sedan modellen.
Bättre bedömningsgrunder för fler ämnen i sediment måste tas fram.
En gemensam modell för riskvärdering borde tas fram, som det är nu är det mycket upp till
konsulterna att värdera riskerna, vilket görs på lika många sätt som det finns konsulter. Kan vara
svårt för en tillsynsmyndighet att ifrågasätta.
Alternativa åtgärdstekniker måste tydliggöras. SGI skulle tex bidra till att ta fram en internetplattform
där tekniker presenteras.
To be honest: Idag går riskbedömning/riskvärdering mycket ut på att försöka begränsa mängden
massor som ska schaktas ur och åtgärdsutredning/tekniker på hur vilken skopa och lastbil man ska
ha.
Vi behöver bättre kunskapsunderlag för vad som är farligt (för människa/miljö och resurser) och hur
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farligt det är. Vilken grad av farlighet som är relevant i jämförelse typ med vad vi lägger på att
förhindra folk att röka/dricka sprit och köra bil (i de LCA för efterbehandlingsåtgärder jag har sätt är
hela tiden risken av att bli överkörd av lastbilarna så mycket större än att bli sjuk av föroreningarna).
Riskvärderingarna behöver få någon fast punkt. De datahjälpmedel jag hittills sätt hjälper upp
transparansen i beslutsprocessen, men det matematiska resultatet är bräckligt, för det är svårt att vikta
fyllnadsmaterial mot mängden daggmask kontra ångesten hos hundägarna som ska rasta hundarna i
området. Bristen med åtgärdstekniker är mångt och mycket att vi aldrig får snurr på alternativa
metoder till GDT (Gräv - Deponera - Tig). Dels för att vi har svårt att tolerera att kända föroreningar
finns kvar (okända bryr vi oss så lite om), dels för att vi inte ser helheten hur massförflyttningar
grustag - objekt - deponi påverkar landskap, ekonomi och miljö. Jag tror att detta område är behov av
mer samhällsekonomisk inriktad forskning än ren teknisk.
Det är alltid viktigt att det sker forskning och utveckling som tex förbättrade tekniker och utveckling
av programvaror.
Nya åtgärdstekniker måste testas I Sverige. Antingen de är på forskningsstaiet eller nya för Sverige
men har använts utomlands. Både konsulter, entreprenörer och myndigheter måste få batter underlag
att använda nya tekniker för att motverka deponering som huvudalternativ.
Svårigheter i att beöma föroreningar i heterogena massor, ex fyllnadsmassor i storstadsmark.
Avsaknad av lämplig metodik/teknik för små projekt som saknar budget för omfattande provtagning
och som kräver relativt enkel/översiktlig bedömning av hantering av schaktmassor.
Särskild fokus borde ligga på att utreda hur markmiljön egentligen påverkas av föroreningar. Denna
parameter får särskilt stort genomslag på ganska måttligt underlag, särskilt vid MKM.
Det behövs en teknikutveckling som kan kommersialisera åtgärdstekniker som minskar mängden
mängden förorenade massor som enbart flyttas till annan, om än säkrare, plats. Samtidigt behöver
riskvärderingen utvecklas mer så att den samhälleliga nyttan av sektorns åtgärder står i propotion till
övriga risker i samhället.
Min erfarenhet är att det i de flesta saneringsprojekt blir betydligt större mängder som behöver
saneras än vad projekteringen visat. Det finns ett behov av säkrare, tydligare bedömningar och
avgränsningar av föroreningar.
Deponi är ett för billigt alternativ, behövs fler miljövänlig och kostnadseffektiva lösningar.
Stor lucka mellan vilka åtgärder som föreslås och vilken kostnad de föreslagna åtgärderna faktiskt
medför samt den juridiska biten om vem som ska bekosta allt.
Det måst ekomma fram mer behandling på plats.
Jag har inga svar men det känns som vi måste komma ifrån att man bara gräver bort och deponerar
föroreningarna.
Det behövs mer forskning och metodutveckling för att bedöma föroreningsmängder och risker av
den. Idag utgår allt från att alla föroreningar finns jämnt inblandad i marken medan verkligeheten
ofta visar att föroreningen finns i lager, t ex i smala sandskikt/sandstråk i en annars tät och fin lera.
Med de provtagnings och bedömningsmetoder som finns kan man få bra prover medan man faktiskt
har synlig/påtaglig förorening i marken.
När det gäller juridiken/ekonomi är det viktigt att komma vidare med de områden som är förorenad
med farliga ämnen somdioaxin men där det idag är oklara ansvarsförhållanden. En utveckling av
lagstiftningen eventuellt kopplat till en fond för att få medel till åtgärder behöver utredas.
Riskbedömning och riskvärdering behöver utvecklas så att rätt och rimliga åtgärder vidtas där det är
motiverat. En koppling där framtida markanvändning blir styrande så att den fysiska planeringen
sytrs av föroreningsnivån och inte tvärtom som idag skulle ge större utväxling av de resurser som
finns tillgängliga. I detta fall är det kommunala planmonopolet ett hinder. Även här blir det en
koppling till juridiken.
Att kunna ta bort så lite massor som möjligt i de förorenade områdena genom att använda nya
tekniker som frysmuddring, in-situ behandling mm.
Viktigt med riskvärdering för att kunna lägga pengarna på rätt ställe. Ibland läggs massor m pengar
på ett litet område som kanske inte är en betydande faktor i det stora hela.
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Det är alltför billigt att deponera förorenad mark idag. Trycket måste upp för att större volymer jord
ska kunna renas. De akuta riskerna är överlag låga, vi får sgs omöjligen i oss föroreningar via odlade
grönsaker eller eget brunnsvatten osv. Att städa upp inför framtida generationer borde få högre
prioritet och då är deponi inte det bästa alternativet!
Idag är det en stor osäkerhet i representativ provtagning, när ett område kan anses vara avgränsat
(räcker det med ett prov eller ska flera prov redovisas med halter under åtgärdsmål/riktvärden). Hur
värderar man risker, vad är skuggan av ett träd värt på en skolgård i förhållande till föroreningar i
mark, hur mycket är en kulturbyggnad värd i förhållande till ev. föroreningar under eller invid
byggnaden.
En typ av förorening som blir allt mer aktuell i Sverige är klorerade alifater. Denna förorening är
speciell, avgänsningen är mycket svår, kräver speciella saneringsmetoder mm. Jag tycker främst att
Sveriges konsulter, entreprenörer och myndiugheter skall se till att hämta in kunskaper från andra
länder, bl.a. genom att medverka i konferenser mm typ Monterey, danska ATV mm. Det hade även
varit bra om vi i Sverige kan ta oss an vissa förorenade områden på ett mera djupgående sätt, att
universitet jobbar tillsammans med konsulter och entreprenörer vad gäller avgränsning, test av
metoder mm.
Ett bättra samarbete mellan problemägare, konsulter och utförare för att öka förståelsen för praktiska
problem, såväl som ekonomiska och inte bara för den strikt vetenskapliga biten.
Den optimala provtagningsmetodiken bör undersökas ytterligare.
Det är löargjort hur mätningar och likande ska göras, men inte hur värderingen av dessa ska hnateras
i verkligheten.
In situ-metoderna har mycket potential, men behöver undersökas bättre!
Riskbedömningen och värderingen är viktiga delar då resultaten av dessa kriterier påverkar utgången
av ett ärende och dess totala saneringskostnader. Uppfattningarna om kvarlämnade av föroreningar
skiljer mellln Naturvårdsverket/Länsstyrelsen kontra miljökonsulters samt verksamhetsutövares. NV
och Lst ser mer långsiktigt och tillkommande generationer, men detta synsätt är inte allmänt spritt i
konsultvärlden.Tvärtom hos flera.
Utredningar och åtgärdstekniker som fungerar i praktiken, sammanställning av senaste forskning.
Mer forskning om bakterier som åtgärdar föroreningar. rening av kvävehaltigt vatten på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt vore bra.
Kunskaper om riskbedömning behöver kanske inte så mycket forskningssatsning som information
och utbildningsinsatser, i och med att det är väldigt svårt att få igenom ett platsspecifikt riktvärde.
Generella riktvärden ses fortfarande oftast som gränsvärden. Inom åtgärdstekniker behövs mer
forskning eller kanske mer fältstudier, för att vi inte alltid ska hamna i dig-and-dump utan våga satsa
på andra, mer hållbara, metoder för åtgärder.
Min uppfattning är att åtgärder vidtas på mycket lösa grunder och att man inte i tillräcklig grad
utreder huruvida identifierade skyddsobjekt är påverkade, eller, efter avslutad sanering, att
åtgärdsmålen uppfylls, alternativt åtgärden medfört någon skillnad. Alltför mycket litas på att de
modeller som används vid riskbedömning, och det platsspecifika riktvärdesberäknandet, ger rätt
resultat. Mätning av annat än halter i jord och grundvatten utförs för sällan. Därtill är alla
säkerhetsfaktorer som används i riskbedömningen något som inte ifrågasätts i tillräcklig grad i
nästkommande steg. Vi måste våga lämna ritbordet och mäta i verkligheten och inse att modeller är
stöd och inte verklighet.
Nya åtgärdstekniker för att minska masshantering behövs.
Underlaget för riskbedömning är normalt svagare än underlaget när det gäller utbredning och halter
av miljöföroreningar.
Utifrån erfarenhet, men inte minst, rapportering från tidigare saneringsprojekt samt industrihioriska
aspekter, borde det finnas en stor mängd f d insdustritomter och områden som behöver inventeras och
undersökas. Utvecklingsbehovet bedömer jag med bakgrund från utlandet där föroreningsnivån, och
därmed behovet av sanering, många gånger är högre än i Sverige. Jag tror vi har stor lärdom att
hämta där.
från min perspektiv verkar det inte pågå mycket forskning/utveckling med offentliga medel utan det
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är företagen som med hjälp av sina konsulter finansierar detta genom projekten dem driver.
Arbeta fram adminstrativa åtgärder för att kunna känna sig säker och trygg i att lämna kvar
förorening ur ett långtidsperspektiv.
Riskbedömning ur markekoskyddshänseende. När kan man minska eller bortse från
markekoskyddet?
Riskvärdering - hur ska detta arbetas in i processen på ett bra sätt?
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Bilaga 4 Fritextsvar: Precisering av
sedimenttyper
Vilken typ av (förorenade) sediment stöter du oftast på i ditt arbete? Förklaring av ”Annat”:
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
älvsediment
älv
Mark inom tätort
frågan nedan: tillräcklig kunskap
å
älvsediment
dammar
Vattendrag
sediment i vattendrag
ångermanälven
slam
Sulfidjord
älvsediment
sediment i rinnande vatten
Flodsediment
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Bilaga 5 Diagram: Svar på fråga om
forskningsbehov, förorenade sediment
Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade sediment? Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov).

Figur B5.1
Bedömning av FoU-behov inom förorenade sediment – ämnesområde ”Undersökning och
avgränsning av förorening”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 159
personer svarade på frågan.
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Figur B5.2
Bedömning av FoU-behov inom förorenade sediment – ämnesområde ”Riskbedömning”. 1 motsvarar
litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 159 personer svarade på frågan.

Figur B5.3
Bedömning av FoU-behov inom förorenade sediment – ämnesområde ”Riskvärdering”. 1 motsvarar
litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 159 personer svarade på frågan.
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Figur B5.4
Bedömning av FoU-behov inom förorenade sediment – ämnesområde ”Åtgärdsutredning och
åtgärdstekniker”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 159 personer
svarade på frågan.

Figur B5.5
Bedömning av FoU-behov inom förorenade sediment – ämnesområde
”Administration/ekonomi/juridik”. 1 motsvarar litet behov och 5 motsvarar stort behov. I figuren anges andel i %. 159
personer svarade på frågan.
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Bilaga 6 Fritextsvar: FoU-behov
Förorenade sediment
Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling inom följande
ämnesområden inom förorenade sediment – Vikta behovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort
behov).
Du har markerat 4 eller 5 (stort eller mycket stort behov av forskning och utveckling) för ett eller
flera ämnesområden i föregående fråga. Motivera gärna detta och föreslå, om möjligt, specifika
forsknings- och utvecklingsinsatser
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Se tidigare svar rörande förorenade områden generellt
Det måste få vara okey att använda sig av platsspecifika bedömningar även utifrån
tillsynsmyndighetens ögon, och inte alltid ta det säkra före det osäkra och följa
naturvårdsverkets generella värden. Vidare är det viktigt att få in en samhällskostnad - det går
kanske inte att få hela sverige rent med de medel som finns idag - alltså måste man kanske
ibland ta en medelväg som då givetvis bygger på en rsikbedömningutifrån naturvetenskaplig
input. Åtgärden att schakta upp och lägga på deponi i alla fall är inte heller en långsiktig lösning
Behovet är generellt stort då många som jobbar praktiskt med frågorna (myndigheter inte minst)
har bristande kunskap och insikt. Behov av förenklingar. Mindre deponering av massor, fokus
på återvinning/användning av massor. Det är för enkelt o billigt att deponera. Större
krav/förväntningar på myndighetsbedömningar.....
Se tidigare svar
Även här behövs kunskap och erfarenhet för att kunna hantera de ofta mycket stora mängder
förorenade sediment på ett miljömässigt, ekonomiskt sätt för maximal sammhyällsnytta. I fråga
om sediment finns inte lika mycket färdig metodik att få från andra länder, så här fordras mera
egenutveckling i sverige enligt min bedömning. Görs naturligtvis helst i samarbete med andra
länder med stora mängder förorenade sediment att hantera.
Vi behöver komma vidare från undersökningsfasen till värdering och bedönning, där dessa är
väl uppbyggnad med vetenskaplig fakta kring hälsorisker m.m.
Dessutom bör det tas fram fler godkända alternativ för omhändertagande av sediment, och få
denna cementerad i juridiken (idag godkänns väldigt sällan alternativalösningar)
Känns som det är lite gjort på möjligt långtiseffekt
Vad beträffar förorenade sediment behöver metoder för framtagande av övergripande och
mätbara åtgärdsmål i t.ex hamnbassänger utvecklas. Även metoder för successiv förbättring av
föroreningssituationen i vattenmiljön på grund av förorenade sediment behöver utvecklas.
Metoder för att genomföra förbättringar bör kunna anpassas till ansvarigas tidsmässiga och
ekonomiska förmåga att verkställa genomförandet.
Idag finns liten kunskap om riskbedömning av föroreningar i sediment därför är forskning inom
detta viktigt.
Riskvärdering och val av åtgärdsteknik är betydelsefulla för möjlighet att nå målet på ett miljöoch kostnadseffektivt sätt. Utveckling inom detta område är därför viktigt.
När det gäller metoder/undersökningar för att bedöma påverkan på växt- och djurlivet i ytvatten
(beroende på förorenat sediment och spridning därifrån), är frågan vad man ska titta på? T ex
bottenfauna eller fisk? Halter av föroreningar i dessa organismer? Eller skador, t ex på
mundelar? Biodiversitet? Är osäker på om det finns tillräckligt stöd för vad man bör titta på
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(som underlag för riskbedömning).
Behövs mer riktlinjer och rekommendationer när det handlar om förorenade sediment. Mer
tillsyn borde även riktas mot småbåtshamnar där bottnarna ofta är grovt förorenade och till viss
mån glöms bort inom debatten om förorenade områden.
Kunskap om synnergieffekter mellan olika kemiska ämnen eoch deras påverkan på organismer
behöver förbättras.
Idag har man äntligen börjat förstå allvaret i förorenade sediment. Havet är inte bara en sänka
för gifter utan tvärtom, ofta en källa. Vi kan se hur gamla pesticider "begravda" i havsbotten har
börjat återcirkulera och detta är naturligtvis inte bra! På samma sätt som vi behöver kunna
åtgärna landområden för samhällsnyttan, måste vi kunna åtgärna havs- och sjöområden. Vi
måste dessutom kunna göra det på ett effektivt ch skonsamt sätt.
Med anledning av att föroreningsproblematiken ofta är komplex gällande sediment och att
sedimentobjekt inte undersökts och åtgärdats i samma omfattning som "vanliga" förorenade
markområden finns här ett mycket stort utvecklingsbehov. Vi måste höja kunskapsnivån
generellt och möjliggöra nya vägar att komma fram till åtgärd utan att det ska behöva innebära
orimliga kostnader.
Är fortfarande svårt att ta ställning i många fall då det inte finns riktvärden mm
se tidigare svar
Saknars riktvärden kopplade till förorenade sediment.
motiveras i tidigare svar i enkäten.
Bedömningsgrunder/riktvärden behöver tas fram för de ämnen som vanligtvis påträffas i
sediment. Även bakgrundsvärden för olika regioner behöver fastställas. Hur värderas sediment?
Påverkan på fiskenäring, badmöjligheter mm? Även här skulle någon slags modell behövas.
Vi har (förmodligen) ett stort problem med TBT i sjösediment över hela Sverige. Problemet är
att all aktivitet i sediment leder till grumling och föroreningsspridning. Det kan också vara så att
åtgärder inte leder till uppsatta mål (hur mår flora och fauna i Turingen exempelvis). Här behövs
undersökningar om spridning mellan olika matriser och till och inom biota. Vi har inga svenska
riktvärden eller riskbedömningsmetoder vilket visar på osäkerhetsläget vad gäller förorenade
sediment. Har vi begränsat med pengar är det här de ska satsas.
Det är alltid viktigt att det sker forskning och utveckling som tex förbättrade tekniker och
utveckling av programvaror.
Vilka faktiska risker vi har med förorenade sediment måste utvecklas samt väga kosntader mot
nyttan
Min erfarenhet är att det idag läggs alldeles för stor vikt vid vad allmänheten, eller känslan
säger, när det gäller riskbedömning av förorenade sedimnet. Istället för att ge mer tyngd åt
faktiska riskbedömningar.
De höga viktningarna av utvecklingsbehov för riskbedömning, -värdering och administration etc
är alla kopplade till det svåra i att se den större bilden. Sedimentprojekt är ofta mycket
kostsamma och det är t ex svårt att bedöma risker för ett enskilt sågverksobjekt om man ser till
hela dioxinproblematiken i Östersjön. Blicken måste lyftas för att bedöma och värdera risker
och hitta strategier där tillgängliga efterbehandlingspengar kan göra största möjliga nytta.
Svenska effektbaserade gränsvärden och metoder för riskvärdering behövs.
Bättre lagstiftning kring miljöpåverkaN FRÅN VRAK.
Bör kunna finnas bättre metoder att ta upp sediment.
Förorenade sediment är väldigt svåra att bedöma. Hur mycket sprids, åt vilket håll sker
spridning, finns orgnismer som medverkar till spridning, hur mycket förorening kan spridas vid
ev åtgärd. Vi har dessutom sedimenten på stora djup men ej överlagrade! Överlagring av
fibersediment, vad händer då på sikt? Ja, det finns hur många frågor som helst om förorenade
sediment men även läckage/erosion av förorenade strndområden som fortsätter att föroreren
våra sediment.
Vi behöver få bättre kunskap både om hur förorenade våra sediment är i allmänhet som
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jämförelsematerial och under vilka förutsättningar spridning av föroreningar kan antas ske för
att veta när det är motiverat med åtgärder.
Vem som mhar ansvar för föroreningar och vem som ska betala kan bli klurigt att reda ut i t ex
hamnområden där det alltid är flera parter inblandade.
Idag skeppar kraftindustrin sin aska för att blandas in i sediment för diverse konstruktioner
(Gävle, Oskarshamn mfl). Detta är ju bara en annan form av deponi, om möjligt svårare att
återta än en deponi på land. Nya tekniker för återvinning och destruering av föroreningar från
sediment måste lyftas fram. Samtidigt är kunskapen om riskerna för den multitud av organismer
i havet bristfällig.
Det finns inte bra vägledning för riskbedömning och riskvärdering map svenska förhållanden.
Tänker främst på ÖStersjön där det är relativt speciella förutsättningar med bräckt vatten. Ofta
får man använda sig av utländska studier.
Sprid den kunskap som finns om juridik, dålig kunskap idag.
Riskvärderingen har släpat efter och det är fortfarande stora frågetecken inom den svenska
branchen hur det ska hanteras. Internationellt är det klart hur det ska hnateras men det verkar var
hellt nytt och okänt här i Sverige.
Kunskapen är för låg och mer studier behövs. Jämförelse av alternativ - ger en sanering större
sprining och skada än att isolera föroreningen? GOda exempel mm.
Utveckling av riskbedömning i form av vägledning, metodik för att riskbedöma sediment
upplever jag som efterfrågat.
Inom åtgärdstekniker finns det obeprövade metoder som ofta tas med i utredningar. Det vore
spännande med lite storskaliga försök - pilotstudier för att utveckla eller testa metoder som
frysmuddring t.ex.
Det finns ju idagsläget flera olika metoder men dessa måste utvecklas och effektiviseras så att
kostnaderna blir mindre.
Se tidigare svar, men här gäller det även de tidigare skedena. Det är också viktigt att få kunskap
om vilka effekterna av föroreningarna är och vilka nyttorna är med efterbehandlingen. Nyttorna
brukar alltför ofta mätas i mängd förorening som flyttats från en plats till en annan.
It is important to clarify what is meant by the terms ”research” and ”development”. Taken
together, “R&D”, they mean (in my mind) discovering and/or creating NEW knowledge,
knowledge that was not previously available - at least somewhere in the world. Furthermore,
R&D is (again in my mind) a separate issue from using or implementing such existing
knowledge (regardless of where it originates from) on a field-scale, project-specific basis.
For all the above items except the last, extensive knowledge, experience and written guidance
already exists in U.S., and in Norway, to a large degree (unfortunately, I cannot really speak
intelligently about what is available in Sweden, but my understanding is not much
documentation, guidance, etc. currently available in Sweden). This does not mean, however,
that there is no need for demonstrating the use/implementation/application of such existing
knowledge at Swedish sites. Indeed, such Swedish demonstrations would have great merit (for
different reasons), although need to be clever and spend available resources wisely – don’t want
to waste money unnecessarily by “re-inventing the wheel”.
I have no idea on the fifth item “admin/economics/law”. However, I had to answer 4 or 5 for
this item, so I could have this note field available to me for commenting!
Empiriska data om hudupptag av förorenignar i sediment vid t ex bad är mycket begränsade,
men det exponeringsscenariot är vanligt vid riskbedömning.
Behoven följer samma principer som vid tidigare frågor.
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Bilaga 7 Fritextsvar: Vägledningar för
undersökningar
Tycker du att det finns tillräcklig svensk vägledning för användning och utvärdering av följande
undersökningsmetoder för förorenade sediment – Kemiska analyser – Ekotoxikologiska tester –
Ekologiska tester?
Du svarade ”Nej” för någon av metoderna i föregående fråga, kommentera gärna ditt svar.
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Det finns en uppsjö av tester och metoder för att göra bedömningar där man kan väga in
föroreningars tillgänglighet men saknas officiellt uppbackade vägledningar för hur man kan
använda sådanna data. Ekologiska tester och bedömningssystem är väl etablerade inom
miljöövervakning men det är oklart hur de skall kunna tillämpas inom förorenade områden.
De metoder som finns tillämpas i liten utsträckning vilket beror på antingen att befintliga
metoder inte anses räcka till eller att kunskapen om dessa är för låg.
det finns väldigt lite info om ekotox och ekologi i samband med exempelvis mudrring av
förorenade sediment. när förhållanden ändras från att vara fastlagt i sediemnt till att röras upp
osv.
Över huvud taget svårt att genomföra ekotoxikologiska och ekologiska tester som man vet är
representativa
En sammanställning av relevanta gränsvärden/riktvärden för sediment vore bra.
Reserverar mig för ev. nya för mig i nuläget ej kända rön inom området. Föroreningarnas
förmåga att lösa sig i vatten varierar. Vilken föroreningshalt i vatten som förväntas vid viss halt
i sediment finns det ännu inte någon fastställd faktor för (USEPA har delvis utrett frågan men
jag känner inte till om man kommit någon vart).
Vi har dåliga gränsvärden för tex TBT och får använda gränsvärden från andra länder.
Tycker att det känns som att hela problematiken behöver mer utveckling i Sverige.
Stora delar av Sveriges kust ligger inom Östersjön som är ett speciellt hav med speciela
geologiska förhållanden. Vi behöver egna vägledningar som är anpassade för hav med
brackvatten och unga, finkorniga leror på botten.
Vägledningar från andra länder skapar inget unisont sett för oss i Sverige att jobba efter. Saknar
ett tydligt ställningstagande.
DEt finns t.ex. flera användbara rapporter från Hållbar Sanering. En samlad rapport för
underöskning, riskebedömning och åtgärdsutredning behövs. En svårighet är dock att många
metoder står till buds i teorin, men att praktiska erfarenheter i vissa fall saknas. Det är också
viktigt att metoder för fördjupande underöskningar kan utföras med olika ambitionsnivå, så det
passar olika typer att objekt och föroreningssituationer.
Det finns många utländska bedömningsgrunder för sediment, men det gäller helt andra
ekosystem. Största delen av svenska kusten är brackvatten. Gäller dessa halter även här? Är
organismer eller ekosystemen känsligare?
Det finns ekotoxikologiska/ekologiska tester, vilket jag om någon bör veta, men frågan är som
vanligt hur de ska tolkas: vad innebär 50% hämning hos microtox/Daphnia magna för
näringsämnen/energiflöde genom ekosystemet. När det gäller vattenekosystem, så sker en hel
del inflöde av biomassa/energi till ett system via organiskt material som följer med vattnet.
Vidare är det skillnad på vattenekosystem i skogsmark med något mindre intensivt bruk, mot
vattenekosystem i jordbruksområden/storstäder där effekten av näringsämnen och
läkemedelsrester (och knark) kan vara större än eventuella gifteffekter från ett sediment.
bra tillämpbara riktvärden saknas, otydligt
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Bättre vägledning med riskbedömning kopplat till samhällsnyttan behövs
Vi tittat mycket på andra länders vägledningar
Vi behöver få jämförelsematerial för våra förhållanden utifrån de föroreningsnivåer vi har och
vilken effekt det kan ha på vår miljö. T ex är de nyligen uppmärksammade effekterna på
sedimentföroreningar p g a landhöjningarna efter norrlandkusten ett specialfall som kanske
kräver åtgärder som annars inte varit motiverade.
Nej, om det finns väglednignar är de inte allmänt spridda. Det gäller dock att inte bara
presentera en vägledning, utan också se till att den är prektisk tillämpar vad gäller
ekotoxikologiska och ekologiska tester. Inom just ekotoxikologi och ekologi finns en lucka
inom förorenad mark Sverige. Knyt kunskaperna närmare varandra och gör det tillämpbart.
Storskaliga ekologiska tester som beskriver totala effekter på marina ekosystem är förvisso
bättre än vad som finns på land, men fortfarande inte tillräckligt.
Det krävs helt enkelt mer vägledning, goda exempel mm.
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Bilaga 8 Fritextsvar: Vägledningar från
andra länder
Du svarade "Nej, men det finns bra vägledningar från andra länder" för någon av metoderna i
föregående fråga. Från vilket/vilka länder kommer dessa vägledningar?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Kanada och Norge och Nederländerna
Holland, Norge. Inte alltid tillämpbara i våra förhållanden. Ej sötvatten
Främst Norge
Norge
Finland, Danmark & Holland
Holland
UK, USA, EU
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Bilaga 9 Fritextsvar: Ansvarig myndighet
Är det tydligt vilken/vilka myndigheter som har det övergripande ansvaret för vägledning kring
utredning och åtgärder av förorenade sediment? Vilken/vilka myndigheter uppfattar du att det är?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Vad avser sediment i sjöar är det Länsstyrelserna och vad avser havssediment är det Hav
Naturvårdsverket
Hav & Länsstyrelsen
Naturvårdsverket och Hav och vattenmyndigheten. SGU har ett myndighetsansvar vad gäller
utnyttjande, t,ex utvinning av sand.
NV
Naturvårdsverket
Samma myndigheter som har ansvar för vägledning i andra ebh-frågor - NV och Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverk, länsstyrelser och havs och vattenmyndigheten.
Länsstyrelsen
det är inte bara en myndighet som kan vägleda i frågan.
Länsstyrelser, naturvårdsverket, SGU, HaV
SGI, SGU, Naturvårdsverket
Detta är ett förorenat område, vilket jag uppfattar att Naturvårsverket svarar för på riksplanet och
Länsstyrelserna regionalt.
Naturvårdsveket i samarbete med VHasv och vattenmyndigheten. NV har en längre praktisk
adnminsitration som HAvs bör ta lära om.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket och SGU ev HAV
Miljö-, Jordbruks-, Närings- och Hälsomyndigheter
Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna

Kommentera gärna ditt svar
Åtminstone tidigare kändes det rörigt med vattenmyndigheter, havs och vattenmyndigheten och
naturvårdsverket samt diverse EU-regelverk. Spretig tillämpning regionalt men det kanske har bättrat
sig - jag är inte up to date.
Förorenade sediment härrör oftas från verksamheter som bedrivits på land och där kommunen har
tillsynen. När vi kommer till sedimenten så blir ofta lst inkopplat eftersom sanering av dessa är
vattenverksamhet och lyder under 11 kap MB. Framgent kommer troligen även havs-och
vattenmyndigheten även vara berörd av frågorna
Nej, inte på rak arm, men jag tror mig kunna hantera frågan om/när den dyker upp i praktiken.
Gränsland mellan myndigheter. Samordnat?
Osäker var avgränsningen går mellan havs och naturvårdsverk
Många inblandade myndigheter som inte är så lätt att veta arbetsfördelningen emellan.
Mestadels Lst men ibland NVV och vad har HaV för funktion. Och ibland kommunen. Vilken soppa!
Antar att det är HaV, men jag jobbar inte tillräckligt mycket med sediment...
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Det är lite oklart vilket ansvar som idag ligger hos Havsmyndigheten respektive Naturvårdsverket.
Det borde vara Naturvårdsverket, men detta verk består idag mest av ekonomer som saknar den
tekniska kunskapen. Därför får ibland Länsstyrelserna uppdraget att arbeta med tekniska frågor. Förr i
tiden kunde man kontakta Naturvårdsverket när man behövde hjälp i svåra fall men det går tyvärr inte
idag.
NV/HaV. Det är HaV, men NV kommer ändå in i bidragsärenden mm.
Jag börjar få ett hum om det nu.
NV, HAV, SGI eller?
Bör det vara NV?
delade meningar...
När det gäller föroreningar i mark,vatten och i sediment är det ofta osäkerhet om vem som är
tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen eller kommunen.
Behöver det kommenteras
Detta är viktigt att klargöra då samhällskostnaden kan vara mkt stor för sedimentåtgärder
Jag tror att det är Havs och vattenmyndigheten som har det övergripande ansvaret. Men går man till
lokal nivå vet jag inte om det är länsstyrelsen eller lokal tillsynsmyndighet som man skall vända sig
till.
Vad är HaVs ansvar?
Naturvårdsverket och HaV har någon form av delat ansvar som är otydligt
Sedan Havs- vattenmyndigheten instiftades är det väl förmodligen de och det finns en hel del
intressant material om "vatten" på deras hemsida MEN de är dåliga på att marknadsföra sig.
Jag vet inte vem som har det ansvaret
För förorenade områden i allmänhet är det tydligt, men inte just för sediment.
Rollfördelningen är otydlig mellan länsstyrelse, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Svårt med angränsning av myndigheters ansvar länsstyrelse och HaV
oklart kan jag tänka mig om det är lokal alt regionaltillsynsmyndiget (alltså kommun eller lst) eller
vatten myndighet som ska ansvara.
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Bilaga 10 Fritextsvar: Arbetsprocessen
Tycker du att arbetsprocessen, i de sammanhang du angett ovan, fungerat effektivt och
ändamålsenligt? Vilka var svårigheterna och har du förslag på förbättringar?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Olika hantering i samma område av tillsynsmyndigheterna.
Generellt finns för liten förståelse för sedimentprocesser och vilken omfattning och detaljeringsgrad som
behövs för en sedimentundersökning. Undersökningarna blir därför ofta undermåliga och ger för dåligt
beslutsunderlag för bedömning av risker, spridning etc.
Myndigheter måste ha såpass kunskap att de vågar lita på att det kan finnas lämpliga åtgärder som inte
innefattar deponering på land, ex. återanvänding/solidifiering eller invallning osv.
I samband med undersökning av förorenade områden och om det är bidragsfinansierade projekt är det relativt
tydligt. Men om det är underhållsmuddring mm så drivs projekten naturligtvis på ett helt annat sätt.
Dialogen med tillsynsmyndigheten kan bli lite haltande då projekten hanteras på olika sätt.
Svårt att arbeta inom tillsyn när gränsvärden saknas eller lätt kan ifrågasättas.
Det råder delade meningar mellan de olika myndigheterna om hur muddring och speciellt muddertippning ska
hanteras och utföras. Det fins ingen nationell vägledning att följa vilket iblad har gett upphov till ( i mitt tycke)
felaktiga beslut i dessa frågor.
Sedimenten kan befinna sig långt bort från källan vid undersökningstillfället. Det kan finnas många källor till
förorening i sedimentet - svårt att avgränsa var en verksamhets ansvar ligger.
Man ser nog inte tillräckligt tidigt i processen den tydliga koppling som i de flesta fall finns mellan det
förorenade området och närliggande vattendrag med sediment.
Vid byggnation eller underhåll av konstruktioner i anslutning till sediment finns oftast inte kunskapen om hur
dessa arbeten påverkar vatten/sediment och att det är viktigt att utreda risker och samband i god tid innan själva
arbetet påbörjas.
Däför att det råder så mycket osäkerhet kring dessa frågor?!
Vem är tillsynsmyndighet? Vattenverksamhet eller inte? Var ska massorna läggas?
När man väl konstaterat föroreningar är det mycket svårt att bedömma om påträffade halter motiverar åtgärder.
För få prov, för dåliga systemanalyser (och då har jag ändå tillgång till limnologisk expertis) mycket beroende
på dålig betalningsvilja hos problemägaren p g a att de inte ser/vill se att detta är ett problem (fel eller rätt).
Det bör batter klargöras när samhällsnyttan överstige kostnaderna (riskvärdering) vilket kräver bra kunskap om
framförallt riskbedömning (svårt) och åtgärdskostnader (enklare)
Det är som vilket förorenat område som helst men extra svårt att få "förståelse" för att undersökningar och
eventuella åtgärder behövs. Det "glöms" helt enkelt bort och som myndighet får man vara på tå och bevaka vad
som är på gång. Det är ytterst sällsynt att någon självmant kommer och frågar om detta.
Kunskapen om vilka tillstånd som behövs när man gräver upp sediment, om det går att tippa ute till havs eller
om det måste omhändertas och avvattnas/stabiliseras på land.
Frågan om förorening kommer in allt för sent i processen
Dålig kunskap även från konsulter, svårt att hitta lämpliga entreprenörer, långa handläggningstider och
svårhanterat vid tillståndsärenden. Problem i de flesta led.
Bristen på svenska riktvärden för sediment
Beslutsångest på myndighetssidan, sannolikt p.g.a. avsaknad av vägledningar som är tydliga. Men vägledningar
är inte bra, de leder till en statisk situation där alla parter hänvisar till den. Det som behövs är kunskap och
modelltänkande.
I answer "nej" to second question in order to have access to this note field (my real answer to second question is
"inget svar").
To the first question, at any given site, one or many more reasons could motivate sediment-related study/work depends on the site and situation.
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Bilaga 11 Fritextsvar: Behov av normer vid
riskbedömning
Tycker du att det bör finnas normer (liknande de generella riktvärdena för förorenad mark) för
bedömning av sediment eller bör riskbedömning av förenade sedimentområden alltid göras
platsspecifikt? Kommentera gärna ditt svar.
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Normer bör finnas men det är viktigt att det ges tydlig vägledning för hur man skall tillämpa dessa
normer i platsspecifika bedömning.
Men det måste finnas tydliga förhållningssätt för tillsynsmyndigheten
Eftersom platsspecifika förutsättningar och processerna i sedimentet styr så mycket tycker jag att
bedömningarna alltid ska göras platsspecifikt.
Precis som med förorenad mark kan det vara bra med en norm, som sedan får räknas om till ett mer
platsspecifikt värde om det behövs, längre fram i processen.
Finns kanske enstaka små projekt där riktvärden skulle förenkla, men i de flesta fall är projekten så
stora att man bör göra specifik riskutredning.
Det finns en del vägledning redan att få om haltnivåer, men sedan bör man alltid se till platsen, vilket
man nästan alltid gör för land också.
Går inte att göra allt platsspecifikt om det inte börjar regna pengar från himlen
Lite svårt att avgöra bestäma, men "generella riktvärden" kan vara bra som utgångspunkt. Det är ju
inte alltid man vill gå igenom processen med platsspecifika riktvärden.
Detsamma gäller egentligen för övriga förorenade media
Även om riskbedömning bör göras platsspecifikt bör det finnas "normer" eller gemensamma
utgångspunkter så att bedömningar görs på ett likvärdigt sätt. Om man jämför med mark så görs de
platsspecifika bedömningarna med utgångspunkt från hur beräkningar gjorts för generella riktvärden.
Avsteg från den metodiken kan göras, men motivera. På liknande sätt bör man kunna hantera
sediment. Dock kanske inte ett beräkningsverktyg behövs, utan mera riktlinjer för vilka parametrar
som bör beaktas.
Borde vara som vid förorenad mark, både generella och platsspecifika riktvärden.
Naturligtvis måste man ta hänsyn till den specifika platsen, men det är ändå nödvändigt med normer
som bygger på forskning om anrikning och spridning i miljön. Annars kommer det krävas stora
resurser även för små projekt att få en bild av risken/klassen på platsen.
Riktvärden är ofta en bra utgångspunkt för en riskbedömning oavsett om den senare görs generell
eller platsspeciifik.
I en del fall handlar det om mindre sedimentområden där det kan det vara tillämpbart med generella
normer att relatera till.
Tycker att de generella riktvärdena tillsammans med platsspecifika riktvärden fungerar bra på
förorenad mark.
Känns viktigt att man kan få något att jämföra sina värden med!
självklart för att förenkla prrioriteringen
Allt bör ha en norm. Det tar inte bort möjligheten för platsspecifikt. Det gäller även förorenade
byggnader. Norm medför att förorenade situationer behandlas mer lika mellan Ystad och Kalix.
Bra att ha som stöd även om man sedan gör platsspecifika.
Det är viktigt med normer som fungerar som tröskelvärden: vid halter och mängder över dessa värden
krävs fördjupade undersökningar. Däremot bör generella normer inte användas som mätbara
åtgärdsmål.
Normer bör finnas, men innan åtgärd bör en platsspecifik bedömning göras.
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Vi behöver översiktliga normer för när vi kan misstänka att vi har ett problem, men då exponeringen
för människor oftast är av mindre betydelse här, i jämförelse med direkt påverkan på ekosystem och
vattenresurser. Dessa normer måste vara bättre genomarbetade vetenskapligt sett än de
markmiljöriktvärden som vi har runt halsen i förorenade områden och som har väldigt låg
vetenskaplighet. Därför är sådana normer inget som kan tas fram till nästa vår. Det vore en bra idé att
arbeta fram sådana normer, för att sedan gå till marken och förbättra de normer vi har där. Vidare
behöver i ett bra tillvägagångssätt för riskbedömning av förorenade sediment. Något som tar hänsyn
till att vi rör oss i strömmande vatten och inte bara försöka överföra metodik från förorenad mark
(NV rapport 5977).
Vid mindre undersökningar via tillsynen är det svårt att kräva platsspecifik riskbedömning.
Det vore bra med normer så man har något att utgå från speciellt när det gäller enstaka prover. Det
kan det i de flesta fall bli aktuellt at göra platsspecifika riktvärden, men vid få prover är det svårt att
få fram det.
visst är det annolunda med sediment men detta område kan utvecklas
Måste göras platsspecifikt alternativt för olka scenario: hav, sjö, erosions-, transport- eller
ackumulationsbotten, samt omsättningsförhållanden I vattenmassan (vik eller öppet hav)samt
känsligheten för miljön
Kan vara bra med normer i ett tidigt skede, för att sedan göra platsspecifika bedömningar om behov
finns.
Normer bör finnas men skulle vara bra att veta när man kan frångå dessa och vilka parametrar man
bör ta hänsyn till då.
Även om man måste göra platsspecifika riskbedömningar är det alltid bra med normer eller riktlinjer
En norm gör att det går att ha en diskussionsgrund om sediment är förorenat/hur mycket förorenat
sedimentet är. Även om det i många fall behöver göras platsspecifika bedömningar kan en norm göra
så att mindre volymer och enklare fall inte behöver kosta problemägare en mindre förmögenhet för att
bara utreda vad man kan och får göra med massorna.
Likväl som det för de generella riktvärdena för förorenad mark, bör det kunna finnas guidlinjer för
förorenade sediment. Sedan kan man alltid fundera på om de generella guidlinjerna är applicerbara i
varje fall, men hellre generelle riktlinjer än att alla tänker och gör olika.
Bör finnas effektbaserade riktvärden liknande de norska
Det måste finna grundläggande normer att utgå från, men varje område är ju specifik i sig och därför
måste varje område behandlas enligt sina egna förutsättningar.
Det är bra med normer, men de bör vara kopplade till olika miljöer. platsspecifika bedömningar måste
alltid göras både för riskbedömning och inför val av åtgärd och omfattning på åtgärd
Normer är bra men tyvärr tenderar de att bli en "sanning" som används som åtgärdsmål. Däremot
skulle det vara bra med bedömningsgrunder där föroreningsnivån kan klassas utifrån trolig påverka
från punktkälla eller trolig naturlig bakgrundshalt.
En gemensam värderingsgrund är bra, sedan kan man anpassa det till platsen på samma vis som sker
med platsspecifika riktvärden för förorenad mark idag.
Normer + platsspecifika riskbedömninger
En norm behöver itne utesluta att man hanterar frågeställningen platsspecifikt. Idag finns det väldigt
lite att hänga upp sina undersökningsresultt på. Hur tänka, vilka förorenignsnivåer behöver man ens
fundera på om det är värt att beakta osv.
Måste finnas normer att jämföra mot även om det såklart ska göras en platsspecifik bedömning.
Stora skillnader om det rö sig om flödande vatten som i älvar, stillstående vatten som i innsjöar eller
större som havsvikar. Bara att denna fråga ställs visar att det finsn enormt okunskap hos SGI elelr
vem som nu framställer denna fråga.
Normer bör finnas, men det bör också finnas ett par olika "typ-normer" eftersom det finns en del
väldigt olika marina och akvatiska miljöer som därmed har väldigt olika känslighet. Normer kan
aldrig helt ersätta nyttan av platsspecifika bedömningar, men det kan vara en hjälp på vägen.
Normer är enkla att hantera och i samband med riskbedömning av aktuellt objekt kan platsspecifika
värden tas fram, helt eller delvis för objektet.
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Just detta är kanske ett utvecklingsområde som man skulle kunna arbeta vidare med. Jag tror inte att
man ska utesluta normer helt. Det beror på hur komplicerad en plasspecifik bedömning är.
Skulle gärna sätta kryss i trutan för platsspecifika värden också dvs man bör ha båda alternativen
men platsspecifikt behövs också
Min erfarenhet är att platsspecifika värden oftast mest är en anpassning till rådande situation (och
ekonomi) snarare än miljönyttan.
Normer är bra, så att det finns något att jämföra med för att se om halter är avvikande eller inte.
Sedan bör alltid platsspecifika bedömningar göras, men det är bra att kunna börja någonstans.
Se föregående svar, samt den situation som idag finns vad gäller förorenad mark. Där leder
riktvärdeslistan till en statisk bedömning och där riktvärdena tillämpas vitt och brett, långt utanför
vad de var avsedda. Alla parter måste börja tänka istället för att hänvisa till en tabell. Vi pratar trots
allt om årliga värden för flera miljarder kronor som efterbehandlingsarbetena kostar.
Again, my click on second choice only for purpose of having access to this note field.
I am not a risk guy, and thus am not qualified to comment in detail. I will say, however, this should
probably not be an either-or question. Instead, what I have seen on contaminated sediment projects
both in U.S. and in Norway is that there seems to be merit in having BOTH general guidance AND
the need for working on a site-specific basis. General guidance provides at least a “starting point”
(e.g. screening-level assessment) which can then – and probably most often, should – be refined or
built upon, as needed, to address/tell the story of site-specific risk.
Åtminstone bör det finnas mer lättillgängliga sammanställda jämförvärden för olika ämnen
Hälsoriskbedömning kräver data om människors exponering, vilket endast kan tas fram platsspecifikt.
Kopplingen mellan specifik föroreing och den/de jordar där dessa förekommer ger upphov till en stor
variation i spridning och miljökonsekvens, anser jag. Bl a spridningen av föroreningen genom
permeabla jordlager och de som är mindre permeabla har stor inverkan på konsekvenserna på vilka
åtgärder, och därmed kostnaderna, som är nödvändiga. Normer är bra, men det är det aktuella
området och de förutsättningarna där som borde vara normen. Jag anser att även förorenad mark
borde egentligen ha en liknande princip. Kostnadsaspekten är dock oerhört viktig.
normerna är ju till för att ge en fingervisning om man övertaget behöver ge sig in i ett riskbedömning.
Någon ref måste finnas rymligen
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Bilaga 12 Fritextsvar: Faktorer som styr val
av åtgärder
Vilka faktorer styr i praktiken val av åtgärder för förorenade sediment – Markera ett eller flera
alternativ och ange gärna egna faktorer.
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Vet ej
Praktisk möjlighet saknas till alternativa metoder
vet ej
Vet ej
Arbetar inte med förorenade sediment och kan därför inte lämna synpunkter på frågan.
Har ingen uppfattning
jag vet faktiskt inte.
Jag kan inte besvara frågan
jobbar ej med sediment
Teknisk genomförbarhet kopplat till kostnad
vet ej
vet ej
vet ej
Ingen erfarenhet.
vet ej
Vet ej
vet ej
Har ingen erfarenhet av detta
vej men trolige kostnad
Saknar inblick för att kunna svara
vet ej
vet ej då jag aldrig haft ett sediment relaterat projekt
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Bilaga 13 Fritextsvar: Åtgärdsmetoder
Vilken/vilka åtgärdsmetod/-er för efterbehandling av förorenade sediment har du erfarenhet av?
Du svarade "Annan" på frågan ovan. Vilken/vilka metod/er tänkte du på?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Biomanipulering
Frysning av muddermassorna för att borttransporteras.
Frysmuddring
Vi har haft projekt med frysmuddring, tyvärr en dyr metod men väldigt specifik man tar ju bort bara
det som är förorenat.
Three comments:
(1) In addition to capping (either in-situ or ex-situ), need to consider in-situ TREATMENT of
contaminated sediments – incorporating reactive amendments (e.g. activated carbon) is a good
example. Becoming very popular in U.S. and Norway. Relevant references available upon request.
(2) A COMBINATION of remedial methods at a given site, either spatially and/or temporally,
becoming much more common in U.S. – dredging then capping dredge residuals a good example.
(3) I am hopeful that the Swedish sediment market will eventually recognize that capping- as well as
treatment-based remedies - are proven, accepted and widely used in U.S. and Norway (this obviously
assumes that the selected method is indeed appropriate for the site, and well designed and executed!).
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Bilaga 14 Fritextsvar: Åtgärdsmetoder med
potential att användas i Sverige
Finns det någon/några metod/-er som du tycker har potential att användas i större utsträckning i
Sverige för att uppnå ett mer effektivt och hållbart efterbehandlingsarbete?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Ja, när det gäller muddring finns MASSOR av alternativ som holländarna redan använder.
övertäckning och stabilisering in-situ
stabilisering och återanvändning, då vi behöver material för kosnturktioner samt att utrymmet på
landets deponier är för lågt för att klara emottaganadet av allt sediment.
På en föreläsning om förorenade sediment fick jag höra om frysmuddring och en övetäckningsmetod
med kristallen Olivin.
Jag har för liten erfarenhet för att kunna svara på frågan
Solidifiering och stabilisering verkar fungera i andra länder - varför inte i Sverige? Är det juridiska
svårigheter, miljömässiga eller tekniska som väger tyngst?
Stabiliseringsmetoder
frysning
Ja, stabilisering/solidifieringsmetoden
Ingen metod skall uteslutas. Metodval beror på plats och lämplighet.
Stabilisering på plats
Det är en svår fråga. Tidsperspektivet och förändringar av klimatet spelar en ännu större roll här än i
övriga efterbehandlingsprojekt. Övertäckning och restriktioner i kombination kan vara en bra metod
om man vet att förändringar som påverkar övertäckningen inte kommer att inträffa under
"överskådlig" tid. I vissa fall är det enbart muddring och deponering på annan "säker" plats som
gäller. Muddringen är ju ofta i sig en risk som måste hanteras med förstånd.
Utvinning/destruering av avfall. Det är orimligt att tex kärnkraften ska ta hand om sitt avfall i 100000
år medan man tillåts bygga hamnkonstruktioner (med stabiliserade massor=deponier) som håller i
100-200 år, och som knuffas ut i Östersjön vid nästa istid.
Jag skrev dumpning till havs, men det är dumpning till sjöss.
Frysmuddring och stabilisering in-situ
Nyttiggörande i konstruktioner i anslutning till vattnet.
Övertäckning och stabilisering i konstruktioner
Frysmuddring.

Hur kan detta uppnås?
Anslå pengar till F&U prtojekt.
kunskap om risker med övertäckning/deponering till havs samt mer klargörande juridik kring
ansvarsbiten
Genom ökad kunskap hos Naturvårdsverket och också hos konsulter och entreprenörer samt hamnar.
Genom ökad kunskap om beständighet hos s/s-behandlade förorenade sediment
Utredning av sediment och platsspecifika förhållanden
Vet ej
Ökad kunskap behövs!
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Ett koncept med återvinning och termisk/kemisk destruering måste utvecklas. Energin i denna
process är en kritisk punkt. Eventuellt kunde en mobil kärnreaktor finnas ombord på fartyg (isbrytare
har ju redan det) som kan finnas tillhands för el-energi för att hålla nere den fossila användningen.
Eller så subventioneras energi under sommarmånaderna för att tillgodose el för termisk destruering. I
slutändan handlar det ju om sgs varje hamn i hela Östersjön som behöver nån form av åtgärd. Enbart
renade massor ska kunna deponeras.
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Bilaga 15 Fritextsvar: Upphandlingsformer
På vilket sätt tycker du att upphandlingsformen påverkar genomförande av åtgärden?
Svaren har inte redigerats utan presenteras här precis som de har angivits i enkäten.
Väljer man utförandeentreprenad så styr beställaren åtgärdsmetoden och tar hela konsultansvaret.
Väljer man totalentreprenad skulle det finnas fler friheter. Problemet sitter INTE i
upphandlingsformen, utan snarare i rigiditeten hos tillsynsmyndigheter, som inte törs släppa
metodvalet litet friare för att uppnå samma mål.
Japp
Det är svårt att projektera och upprätta ett förfrågningsunderlag som gör att alla entreprenörer räknar
på samma förutsättningar.
För att undvika detta skulle projekt kunna handlas upp så att åtgärden utformas tillsammans med
utsedd entreprenör men detta är svårt att få till för projekt där LOU gäller.
Låsning av teknik i tillståndsförfarandet. Vilket låser upphandlingen.
De aktörer med egen kunskap och erfarenhet av behandlingsmetoder kommer in i projektet först när
allt är låst i tillstånd och bidragsansökningar etc.
både ja och nej. Oavsett hur man gör så vill man ha med en entrprenör i hela projekteirngen för att
kunna veta vad som är möjligt att åstadkomma. men ibland vet man ju inte vad man vill åstadkomma
innan man väl gått igenom processen i Miljödomstolen.
Bygghandlingen samt entreprenadformen styr tekniken
Upphandling av utförande entreprenader inom LoU begränsar entreprenörens möjlighet att komma
med bra tekniska lösningar i upphandlingsskedet. Det gör att vi går miste om nya åtgärdslösningar
som inte var kända av de som projekterade åtgärderna.
Ju mer som styrts upp i upphandlingen, desto mindre utrymme för andra lösningar.
Kan vara så att det endast är ett fåtal som kan utföra den
Ofta är inte konsulten så kunnig på hur en entreprenad ska eller kan utföras. Därför bör entreprenören
ges större frihet att välja metod och innan redovisa för hur det ska gå till och varför det kommer att
fungera.
En entreprenör kanske har en resurssnålare teknik, men kan inte använda den för att upphandlingen
låst åtgärden (till GDT). Den ger dåligt med utrymme att påverka omfattningen av saneringen om
åtgärdsmålen låsts till en kemisk (=salpeteruppsluten) halt snarare än en funktion (minskad
exponering, påverkan på ekosystemet eller läckage).
Man projekterar ofta mycket innan man handlar upp entreprenör och sedan kanske entreprenören
kommer med en mycket bra alternativ lösning och då kan man inte låta dem göra det för då kan de
förlorande entreprenörerna överklaga.
Normalt sätter/släpper beställaren för mycket i konsultens händer. Därmed kan konsulten utforma
entreprenaden (på grund av att konsulten lever på att sälja många timmar)så att entreprenörens
kunskap inte kan användas för att nå bästa lösningen.
Ofta kan problemägaren vara insnöad på en lösning, för att det är den enda, elle billigaste de känner
till. Därtill är de ofta inte jättebenägna att undersöka andra alternativ, för att de redan anser att de
funnit den "bästa" lösningen.
Ger sällan utrymme till egna val. Pris alltid det viktigaste, ger inte utrymme för nya metoder.
I många fall kunde partnering vara ett bra alternativ.
För att priset blir så styrande. Allt ska gå fort och kosta lite.
Det är inte bara upphandlingsformen utan även miljöprövningen som kan låsa val av åtgärd.
Valet av upphandlingsform påverkar beställarens inflytande över processen.
Det är inte upphandlingsformen i sig som påverkar utan att man ofta låser sig vid en metod tidigare i
processen (åtgärdsutrending-riskvärdering) och att det sedan är denna metod man baserar sin kalkyl
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på. I de fall man söker statligt bidrag kan ju bidraget redan vara beslutat utifrån en viss metod och då
är det där man har låst sig.
Perspektivet är för snävt, se tidigare kommentar om tidsperspektiv på konstruktioner och jämförelse
med kärnavfall
I förfrågningsunderlag ska "det man vill beställa" anges. För att förfrågningsunderlaget ska vara
beräkningsbart måste uppdraget specificeras så mycket som möjligt. Risk finns då att man låser fast
sig till ett tillvägagångssätt. Det bästa vore att man kan föra en diskussion i något forum innan en
förfrågan görs. Kunskapsnivån hos beställaren är ofta lägra än anbudsgivarnas, vilket gör att man inte
tillgodogör sig anbudsgivarnas kunskaper förrän efter upphandlingen är slutförd, och då är man redan
låst vid vinnande anbudsgivarens tillvägagångssätt. Om man väljer att utvärdera anbud efter
tillvägagångssätt är det ändå svårt för beställaren att veta vilket som är det "bästa" tilvvägagångssättet
i just detta uppdraget.
Stora brister i kunskap från den uppköpande sidan.
Upphandlingen förutsätter att det arbete som ska utföras beskrivs på förhand. Ibland vet man inet på
förhand exakt hur det kommer att bli, och i saneringsprojekt ändras förutsättningarna nästan mer som
regel än som undantag.
LOU är ett försvårande
Oftast står det ju redan i upphandlingen att det är det priset som kommer att avgöra detta sätter ju
käppar i hjulet för lite dyrare alternativ.
Även som saneringar är dyra kanske man inte per automatik alltid bör ta det billigaste alternativet.
Att följa LOU enligt nuvarande praxis
Lägst pris styr alltid. Lägsta pris ger inte något spelrum avseende hållbara lösningar.
Again, the "Ja" answer only to get field to comment.
Contractors should be brought into Projects as early as possible - they know what is realistic and
practical, often much more so than the consultants (including me!) do. To NOT get Contractor into
discussions early on is "asking for trouble" - in the event, that Consultants/engineers design a remedy
that is simply not "doable".
I doubt my answer addresses questions directly, but an important point to consider, I think.
Priset är avgörande för att få jobbet. Grävmuddring är oftast billigast varför detta väljs.

Kan du ge förslag på hur man skulle kunna komma tillrätta med detta?
Jag tror att tillsynsmyndigheter behöver lära sig mer om andra metoder utanför Sveriges gränser och
lära sig när de också går att tillämpa i Sverige. De behöver dessutom mer kunskap om hur deras krav
påverkar upphandlingsform, utförande och slutlig kostnad.
Nope
Att ställa funktionskrav i stället för teknikkrav i tillståndsförfarandet.
Lösningar där utförare är med i ett tidigare skede t.ex. partnering eller konkurrenspräglad dialog.
Några har försökt med totalentrprenad med hela tillståndsprocessen till färdigt utförd åtgärd,.
problemet där är att det blir dyrt, då entreprenören har en risk för att få fördyrare kostnader då man
aldrig kan garantera att en föreslagen åtgärd, den man räknat på, går igenom miljdomstolen. jag är
tveksam till om det löser problemet.
Bättre samarbete emellan konsulter o entreprenörer
Om möjligt mer styra mot upphandlig av funktionsentreprenader. Detta kan dock vara svårt då
tillståndsprocessen ofta kräver att åtgärdsmetoder preciseras vid tillståndsansökan.
Samverkansentrepenad alt löpande räkning med fasta á-priser.
Annat alternativ med incitamentsavtal och riskfördelning.
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Patneringupphandling
Funktionsentreprenader.
Man skulle kunna gå över ett system med totalentreprenad för undersökning/åtgärd. Just nu är det
svårt för mig som konsult att engagera en entreprenör i en utredning, för jag ska förutsättningslöst
föreslå åtgärder i min utredning och kvaliteten på det arbetet beror av min erfarenhet och förståelse
för åtgärdsmetoder.
Våga lägga mer av projektering åt entreprenören i entreprenadupphandlingen men det gäller att skriva
in villkor så att de inte vinner på att t ex deponera mer.
Utforma entreprenaden genom att sätta funktionskrav och inte utförarkrav. Låta entreprenören
komma in tidigare i processen så att beställare, konsult och entreprenör tillsammans kan komma fram
till bästa lösning.
Seminarier eller utbildningar som riktar sig till hamnar, kommuner och övriga problemägare om att
det finns alternativa metoder.
Ge större flexibilitet i formulering av FFu, med större fokus på måluppfyllelse än metod. Kräver dock
kunskap från entreprenörerna eller utökat samarbete mellan entreprenör och konsult.
Testa partnering.
Det är viktigt att beställaren har god kunskap och behåller styrningen. Den "nya" formen Partnering
kan med god kunskap hos både betälare och utförare vara ett intressant alternativ. Det finns behov av
att utveckla beställarstöd här.
Handla upp tidigare i processen alt engagera entreprenörer i tidigare skede!
Bredda diskussionen om vad som är hållbara lösningar. Hållbarheten idag handlar mest om
ekonomisk hållbarhet, inte om vad som sker om 50-200 år!
På något sätt vill man som beställare kunna diskutera mer fritt med konsulter som besitter kunskap
och komma fram till det "bästa" tillvägagångssättet för uppdraget.
Det är svårt då det blir kunskapsöverföringsproblematik.
De som sköter om upphandlingar kan lära sig bli duktigare på att skriva mer öppna och flexibla
förfrågningar.
Jag tycker man ska se till miljön och miljönyttan i de olika metoderna.
Omarbetning av LOU
Använd mera sunt förnuft.
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Bilaga 16 Inventering hos branschen
avseende DNAPL i berg
Klorerade alifater har under de senaste åren påträffats i såväl enskilda som kommunala bergvattentäkter
och SGI har vid flera tillfällen lämnat rådgivning angående risk för föroreningsspridning till berg, samt
risker med pumpning av berggrundvatten, installationer av bergvärme m.m.
För att inhämta branschens syn på förorening i berggrund nyttjade SGI under hösten 2012 den e-postlista
SGI har tillgång till via Sveriges länsstyrelser (ebh.lst). Listan når en eller flera handläggare vid varje
länsstyrelse i Sverige samt SGU och Naturvårdsverket. Samma fråga sändes till 14 utvalda konsulter med
erfarenhet av projekt med förorening i berg, av dessa svarade nio. Utöver SGU:s svar erhölls dessutom
svar från 15 länsstyrelser. Frågan som ställdes var en direkt fråga om erfarenheter och åsikter om
förorening (DNAPL) i berg:


Känner man till situationer där klorerade lösningsmedel (eller andra typer av DNAPLs) bedöms
finnas (eller misstänks finnas) i berg



Anser man att det är ett problem eller inte

Av de inkomna svaren framgår att klorerade alifater i berggrundvatten konstaterats vid åtminstone 20-25
aktuella objekt (framför allt bidragsobjekt) samt misstänks finnas vid ytterligare 5-10 specifika
föroreningsobjekt.
Av länsstyrelsernas svar framgår att man i delar av landet inte känner till några objekt där klorerade
lösningsmedel (eller andra DNAPL) finns i berg (tre av de svarande länsstyrelserna). Som orsak till detta
anger man att man ännu inte börjat eller precis börjat arbeta med branscher där DNAPLs är
huvudförorening. Ett par länsstyrelser anger att de hittat klorerade lösningsmedel i berg på ett eller ett par
objekt men att man misstänker att det finns på fler platser där man ännu inte undersökt detta. I ett län har
förorening konstaterats i berg i samband med efterbehandlingar men man har ingen uppfattning om
omfattningen och hur stort problemet är. En länsstyrelse beskriver ett specifikt objekt där undersökningar
pågår. Man har konstaterat klorerade lösningsmedel och misstänkter att föroreningen spridits längs en
sluttande bergyta, in under ett ca 15 m mäktigt lerlager. Föroreningen kan nu utgöra en risk dels för
grundvattnet och dels för närbeläget ytvatten. En länsstyrelse framhåller att det är en mycket angelägen
fråga som man mycket gärna ser prioriteras. I länet finns många objekt där man arbetat med ytbehandling
och metallavfettning, och många enskilda bergsvattentäkter som antingen är påverkade eller hotade. I ett
annat län har man konstaterat förorening i berg, ibland i höga halter, och misstänker förorening på
ytterligare områden där det ännu inte är undersökt. Man ser problem med att bedöma risken då förorening
konstaterats i berg samtidigt med att man inte känner omfattning eller spridningsbild. Mest påtagligt
upplevs dessa problem då objekten är belägna i tätorter och kommunerna ska bedöma ansökningar om
bergvärme etc.
I ett av de svarande länen har man ett bekräftat objekt med klorerade alifater i berg. Man planerar att
åtgärda problemet genom pumpning i källtermen. På ett annat objekt har man hittat höga halter av PCE
och TCE alldeles vid berget. Vid tidpunkten för denna inventering visste man inte mer än så och man
bedömde att det inte var något stort problem. Ett tredje objekt i detta län är en kommunal vattentäkt
borrad i berg där man påträffat klorerade ämnen, troligen härrörande från en militär anläggning. Man har
inte kunnat åtgärda föroreningen och tar istället dricksvatten från en närbelägen sjö.
En länsstyrelse nämner två specifika objekt där undersökningar utförts. På den ena platsen har man hittat
klorerade lösningsmedel i berg i någon punkt och planerar ytterligare undersökningar. På den andra
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platsen har också undersökningar utförts och man utgår i nuläget (då frågan besvarades) från att
föroreningen inte nått berget. I länet har man ytterligare objekt där förorening i berg kan misstänkas, men
där man inte har undersökt detta.
En länsstyrelse har ett flertal objekt där klorerade lösningsmedel påvisats eller misstänkts finnas i berg.
Man har också påträffat dessa föroreningar i kommunala vattentäkter. Man pekar på att antalet objekt nog
är stort men det är mer oklart hur stort problem det innebär – vilket ju beror ju på hur man använder
grundvattnet idag, hur man värderar grundvattnet som resurs på längre sikt o.s.v.
I ett län har man undersökt eventuell spridning till berg vid ett objekt, dels genom undersökning av
sprickor i berg och berglutning med hjälp av geofysiska metoder och dels genom provtagning av enskilda
brunnar, utan att hitta förorening. Man menar att detta är en komplicerad fråga, och att satsningar
angående detta inte ger mest nytta per satsad krona jämfört med andra områden. Man anger ändå ett par
delområden där man önskar metodutveckling. Detta är dels undersökningsmetodiken, vilket skulle syfta
till att ge bättre metoder för att bedöma hur stort problemet är och dels åtgärdsmetoder då man bedömer
att det är mycket kostsamt att åtgärda dessa föroreningar genom sanering. Alternativa åtgärder kan t.ex.
vara av administrativ art eller byte av dricksvattentäkt.
SGU menar att detta är ett område där utveckling behövs i hela kedjan undersökning, riskbedömning och
åtgärder. Det finns dokumenterade områden, men man tror också att det finns betydligt fler "okända"
områden (d.v.s. ej dokumenterade).
De konsulter som tillfrågats i SGI:s e-postutskick om förorening i berggrund är sådana som arbetat eller
arbetar med frågan.
Generellt bedömer konsulterna att förorening i berg är ett utbrett problem, att antalet konstaterade objekt
är ganska få men att ”mörkertalet” är stort. Att mörkertalet är stort uppges bero på att man inte undersökt
så många av de platser som finns än. Någon konsult menar att man ofta inte undersöker berget eftersom
man ändå inte riktigt vet vad man ska göra. Bristande kunskap och bristande samarbete mellan olika
kompetenser leder till att berggrunden anses vara tät när man håller på med föroreningar i mark medan de
som håller på med föroreningar i berg å andra sidan inte beaktar förorening i jord. På senare tid har dock
även om samspelet berg/jord uppmärksammats i större utsträckning. En annan möjlig orsak som nämns
till att berg undersöks i liten omfattning är bristande ekonomiska resurser.
En konsult anger tunna jordmäktigheter, gott om ytbehandlingsindustrier och tvättar som orsaker till att
problemet är vanligt.
En konsult har arbetat med mer än 30 projekt där föroreningen utgörs av klorerade lösningsmedel och
menar att i nästan alla dessa bedöms DNAPL finnas i berg. Några uppger att man påvisat klorerade
lösningsmedel i berg på några platser, ibland i mycket höga halter och i lägre halter på betydligt fler
platser. Klorerade lösningsmedel har hittats i olika typer av berg, som granit, kalksten och sandsten.
Konsulterna nämner ibland specifika objekt där man påträffat klorerade kolväten, varav några är samma
som nämnts av länsstyrelserna. En konsult nämner ett objekt där DNAPL trängt ned i djupa jordlager och
i underliggande berg. På denna plats har man pumpat i berget för att hålla föroreningen på plats (detta är
inte samma objekt som nämnts av en länsstyrelse, där man också pumpat). En annan konsult menar att det
inte ovanligt att föroreningen tränger in i ett morän-/bergområde (ofta byggs det på denna mark för att det
är lätt att grundlägga), först i jorden och sedan i berget, sen sprids föroreningen i berget mot lägre
liggande markområden och då uppträder föroreningen igen i jorden.
Någon menar att detta är ett problem som måste tas på allvar, men i dagsläget är resurserna oftast
begränsade och då borde medlen satsas på förorening i jord då man har större möjligheter att åtgärda
problemen där. En annan konsult bedömer att riskerna till följd av förorening i berg är mindre än för jord,
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men tror inte att detta är ordentligt undersökt. Ett antagande är att problemet oftast är lokalt där
berggrunden ligger ytligt.
En konsult har arbetat med ett projekt där bekämpningsmedel påträffats i berggrundvatten och menar att
man inte ska begränsa sig till DNAPL. Andra föroreningar som man uppger att man beaktar i berg är tjära
och kreosot. SGI:s uppfattning är att föroreningarna kan delas in i två typer m.h.t. spridningsmönster, dels
DNAPL (tyngre än vatten, låg löslighet) som kan spridas till berg i fri fas oberoende av grundvattnets
strömningsriktning och dels vattenlösliga ämnen (t.ex. bekämpningsmedel) som kan spridas till berg via
grundvattenbildande vatten.
Flera av de svarande efterfrågar fortsatt utveckling inom detta område. Någon menar att om vi ska uppnå
miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” måste undersökningar av förorening i berg öka. Ett par av de
konsultfirmor som deltagit i undersökningen berättar om egen metodutveckling för undersökningar,
mätningar och modelleringar.
En av konsulterna, tillika en av författarna till Naturvårdsverkets rapport 5930 (Undersökning av
föroreningar i berggrund) uppger:
Flertalet föroreningstyper kan med hög sannolikhet följa grundvattenbildande vatten ner i berg. I Sverige
är morän dominerande jordart och den är huvudsakligen ganska vattengenomsläpplig. I större dalgångar
kan mäktiga leror begränsa nedträngningen av förorening. Därmed kan man, utifrån översiktlig geologisk
och hydrogeologisk kunskap, med hög träffsäkerhet avgöra om en viss förorening kan spridas ner i
berggrundens spricksystem. Borrning bör i dessa fall undvikas eftersom borrhålen och borrningen medför
ökad risk för föroreningsspridning. SGI:s kommentar är att detta gäller de föroreningar som sprids med
grundvattenströmningen, inte DNAPL som kan spridas på andra sätt (se även tidigare kommentar
angående detta).
Konsulten menar vidare att borrning i berg resulterar i ökad risk för föroreningsspridning. Om
tätning/pluggning av borrhål inte görs har en ny transportväg för föroreningen öppnats. Detta är i så fall
en allvarlig brist i arbetet. Enligt konsulten borde det finnas en allmän strategi för undersökning av
föroreningar i berg. I denna skulle ingå kriterier för beslut om borrning i berg. Besluten bör baseras på
föroreningstyp, risk, behov av platsspecifika uppgifter, behov av information om utbredning etc., så att
borrning kan undvikas. I de fall man behöver detaljerad platsspecifik information, krävs ett flertal brunnar
och provtagningsförfarandet som används vid provtagning av jordgrundvatten kan inte direkt appliceras.
Exempel på anpassning av provtagningsmetodik är att borrhålens hydraulik (sprickor etc.) måste beaktas
vid val av provtagningsnivåer och omfattning för omsättning av borrhålen.
Konsulten menar också att kompetensen är bristfällig inom detta område. Både beställare och konsulter
skulle behöva bredare kunskaper för att kunna göra bättre upphandlingar och bättre undersökningar.
Precis som i en tidigare kommentar påpekas att stor kunskap finns när det gäller grundvattenströmning
m.m. i berg och att denna borde tas tillvara även inom arbetet med förorenade områden.
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