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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 gällande förorenade områden. Syftet är att 

SGI ska medverka till att höja kunskapsnivån och 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, problemägare, med flera, bland annat genom att ge ut SGI 

Publikationer. 

I SGI:s uppdrag ingår att kontinuerligt inventera kunskapsläget, kunskapsbehovet och 

effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet samt att förmedla dessa till olika aktörer 

inom efterbehandlingsområdet. I denna publikation redovisas resultaten från en 

enkätundersökning utförd under 2018. Enkätens fokusområde var spridning från 

förorenade områden och belastning på recipienter. Enkäten riktades därför både till 

personer som arbetar inom förorenade områden men också till dem som arbetar inom 

vattenförvaltning. 

Enkätundersökningen och sammanställningen av enkätsvaren har utförts av en 

projektgrupp på SGI. Uppdragsledare har varit Märta Ländell. I projektgruppen har även 

Jenny Vestin, Mats Fröberg, Yvonne Ohlson och Anette Björlin, alla SGI, ingått.  

 

Mikael Stark, chef för avdelning Renare Mark, har beslutat att ge ut publikationen,  

Linköping i november 2018. 
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Sammanfattning 

För att få en uppfattning om det generella forsknings- och kunskapsbehovet inom förore-

nade områden, samt för att undersöka behoven inom specifika områden, har SGI genom-

fört flera enkätundersökningar av branschen. SGI:s femte enkätundersökning genomför-

des under våren 2018 med fördjupningsområdet belastning från förorenade områden och 

spridning till recipienter. 2018 års enkät besvarades av 267 personer varav 222 svar var 

fullständiga (alla frågor besvarades). Enkätdeltagarna uppmanades att uppge inom vilket 

arbetsområde de huvudsakligen arbetar (förorenade områden eller vattenförvaltning) samt 

vilken yrkeskategori de tillhör. Vid utvärderingen kunde därför respondenterna delas in 

efter sina respektive arbetsområden och yrkestillhörighet och därmed kunde eventuella 

likheter och skillnader mellan grupperna visas och bidra till analysen av svaren.   

 

Enkätdeltagarna anser att forsknings- och utvecklingsbehovet är fortsatt stort inom föro-

renade områden, framför allt inom områdena riskbedömning, åtgärdsutredning och risk-

värdering. Av fritextsvaren framkommer bl.a. svårigheter med att bedöma ”nya” ämnen 

och olika exponeringsvägar/media samt att hitta alternativ metoder till schakt och deponi 

såsom in-situ saneringar. 

 

Bland respondenterna är Naturvårdsverkets riktvärdesmodell den mest använda metoden 

för att kvantifiera spridning från förorenade områden. Mer än hälften av deltagarna anser 

dock att det ofta eller ibland behövs andra spridningsmodeller för riskbedömningen och 

även fritextsvaren visar att det finns ett behov av en vidareutveckling av riktvärdesmo-

dellen eller andra modeller. En majoritet av de svarande anser att det är viktigt att ta hän-

syn till mängden föroreningar som sprids och därmed ackumulering av föroreningarna i 

recipienten, även om man inte överskrider haltbaserade jämförvärden. Respondenterna 

anser dock i mindre utsträckning att det är relevant att jämföra med andra recipienter 

och/eller andra förorenade områden och relativ bedömning, d.v.s. argumentet att ”någon 

annan förorenar” verkar ha låg acceptans. 

 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att ökad forskning och kunskapsspridning efterfrå-

gas dels generellt inom förorenade områden och dels även mer specifikt inom årets fokus-

område spridning och belastning från förorenade områden. Några slutsatser som SGI kan 

dra från enkätresultaten är att det finns behov av: 

• …enklare och tydligare vägledningsmaterial, mer i checklisteformat, med inrikt-

ning mot kommunal tillsyn. Samtidigt kräver vissa frågeställningar fördjupad 

vägledning. 

• …att utveckla/anpassa modeller för spridning och belastning som kan hantera 

mängder som sprids och ackumulering av föroreningen i recipienten. Modellerna 

ska kunna ha möjlighet att ta hänsyn till exempelvis ledningsgravar där snabb och 

omfattande spridning kan ske samt ha möjlighet att modellera mer komplexa hyd-

rogeologiska förhållanden. Modellerna ska också ha möjlighet att inkludera tids-

upplösning samt möjlighet att modellera fastläggning under transport. 

• …ökad kunskapsspridning och kunskapshöjning i branschen för att kunna an-

vända modeller och även kunna tolka resultaten. 

• … att integrera arbetet med förorenade områden med vattenförvaltningens om-

råde utan att öka administrationen och handläggningstiden för efterbehandlingsä-

renden. 
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Summary 

To gain an insight into the general demand of research in contaminated land, as well as an 

insight into the knowledge gaps in specific areas, SGI has regularly performed surveys.  

SGI´s fifth survey concerning contaminated land was performed in spring 2018 with the 

specific topic transport from contaminated sites to recipients. The survey 2018 was an-

swered by 267 persons, whereof 222 persons answered the entire survey.  

 

The participants in the survey consider a large need of research concerning contaminated 

land and especially there is a large need of research in risk assessment, risk valuation and 

remediation methods. The comments from the respondents indicate for example difficul-

ties in evaluation of “new” contaminants and different exposure routes, but also a need of 

finding alternative remediation methods like in-situ remediation.    

 

The model that is most commonly used by the respondents for quantification of disper-

sion is the model developed by The Swedish Environmental Protection Agency. Many 

of the respondents desire a development of this or different models which then 

will consider the amount of contaminants and thereby the accumulation of con-

taminants in the receiving waters. 

 

The survey shows a demand of integration of the work with contaminated land 

and water management although some comments concern enhanced administra-

tion and thereby more expensive and delayed project when an integration of the 

working areas is performed. The survey also shows the need of more simple and 

distinct guidelines with focus on local regulatory bodies.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Statens geotekniska institut (SGI) har det nationella ansvaret för forskning, 

teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad gällande förorenade områden i Sverige. För 

att kontinuerligt inventera kunskapsbehov och effektivitetshinder i 

efterbehandlingsarbetet genomför SGI enkäter som är riktade till statliga och privata 

aktörer såsom myndigheter, konsulter, entreprenörer, problemägare och forskare i 

efterbehandlingsbranschen.  

Resultaten från enkäterna utgör sedan ett underlag för SGI:s egna forskningssatsningar 

och SGI:s arbete med vägledningar och utbildningar. Resultaten kan även utgöra ett 

underlag för externa forskare och andra myndigheter som får veta branschens behov inom 

området. Resultatet från enkäterna presenteras i SGI:s publikationsserie samt presenteras 

och diskuteras i existerande nätverk för myndighetssamverkan (inom förorenade 

områden). 

Fyra enkätundersökningar har tidigare genomförts, 2010, 2011, 2013 och 2014 (Ländell 

m.fl. 2012; Ländell m.fl. 2014; Ländell m.fl. 2015; Ohlsson m.fl. 2011). Första delen av 

enkäterna har varit lika och bestått av samma frågor för att en jämförelse över tid ska 

kunna göras. Resterande frågor har behandlat olika fokusområden för att erhålla en 

fördjupning om kunskapsläget inom specifika delområden. 

1.2 Syfte 

Syftet med inventeringen är att följa förändringar i uppfattningen om forsknings- och 

utvecklingsbehovet dels generellt inom arbetet med förorenade områden och dels genom 

att undersöka kunskapsbehovet inom olika specifika fördjupningsområden.  

Fördjupningsområdet i föreliggande enkät är belastning från förorenade områden och 

spridning till recipienter. Området är valt utifrån att det är ett av flera fokusområden för 

SGI:s FoU-verksamhet och att det är ett område där vi själva tror att det finns 

utvecklingsbehov.  
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2. Metod 

SGI:s femte enkätundersökning inom efterbehandlingsområdet genomfördes våren 2018. 

Enkäten var webbaserad och kunde nås från SGI:s hemsida. Inbjudan att delta i enkäten 

skickades direkt till statliga och kommunala aktörer i branschen samt till privata aktörer 

som ingår i SGI:s nätverk. Information om enkäten fanns även på nätverkets Renare 

Marks hemsida. Frågorna hade olika svarsalternativ och beroende på deltagarnas svar 

följde i vissa fall följdfrågor där deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter. Enkäten 

besvarades anonymt.  

I likhet med tidigare år fanns i enkäten en generell del och en fördjupad del kring ett spe-

cifikt tema. Den generella delens frågor var i princip identiska med tidigare års frågor för 

att möjliggöra utvärdering av förändringar över tid. Fördjupningsområdet i den här enkä-

ten var belastning från förorenade områden och spridning till recipienter. Den fullstän-

diga enkäten finns i Bilaga 1. Eftersom årets fördjupningsområde var belastning och 

spridning skickades även inbjudan till personer som arbetar på vattenförvaltningen för att 

få en bredare svarsgrupp.   

I enkätundersökningen erhölls 267 svar varav 222 stycken var fullständiga d.v.s. enkäten 

var slutförd. I utvärderingen redovisas även de ofullständiga enkäterna fram till den fråga 

där respondenten har avbrutit. Svaren har utvärderats och sammanställts för respektive 

fråga och flervalsfrågorna redovisas i diagramform. Fritextsvar är sammanfattade i text 

men finns även obearbetade i Bilagorna 2–22. Vid resultatredovisningen presenteras del-

tagarna som en homogen grupp. Vi har vid resultatbearbetningen även delat in deltagarna 

i arbetsområden (förorenade områden eller vattenförvaltning), resp yrkeskategori (till-

synsmyndighet, annan statlig myndighet, problemägare, entreprenör, konsult eller FoU-

utförare) för att se eventuell skillnad mellan grupperna. I de fall där det arbetsområden 

och/eller yrkeskategori har olika uppfattning i den ställda frågan kommenteras detta i text. 
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3. Enkätresultat 

3.1 Uppgifter om enkätdeltagarna 

Enkätens första del var frågor som är kopplade till enkätdeltagarna. Dessa frågor ställdes 

för att kunna analysera svaren och se eventuella skillnader mellan olika yrkesområden 

och/eller yrkesår i branschen. Enkäten inleddes med frågan: 

 

84 % av enkätdeltagarna arbetar främst med frågor inom förorenade områden, 10 % arbe-

tar med frågor kopplade till vattenförvaltning och 6 % arbetar ungefär lika mycket inom 

båda områdena (Figur 1).  

 

Figur 1 Det huvudsakliga arbetsområdet för respondenterna (267 st) Fördelning i %.  

 
 

 

 

Förorenade områden

Vattenförvaltning

Jag arbetar lika mycket inom båda områdena

84%

10%

6%

Vad arbetar du främst med? Frågor kopplade till… 

 -Förorenade områden 

 -Vattenförvaltning 

 -Jag arbetar lika mycket inom båda områdena 

 

• Läs-mer-ruta – punktlista 
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Därefter följde en fråga om vilken yrkeskategori enkätdeltagarna tillhörde.  

 

 

Nästan två tredjedelar av deltagarna, 66 %, arbetar på tillsynsmyndigheter såsom kom-

mun eller länsstyrelse, 17 % arbetar som konsulter och 8 % arbetar som kommunal eller 

statlig problemägare (Figur 2). Resterande deltagare arbetar som privata problemägare, 

entreprenör, FoU-utförare eller inom annan statlig myndighet. De som svarade ”Annan” 

har specificerat detta med teknik- och miljöhandläggare, laboratoriepersonal, rådgivare 

förorenade områden, kommungeolog samt samordnare inom vattenförvaltning och vatten-

skydd.  

 

Till vilken kategori hör du? 

 -Tillsynsmyndighet (kommun, länsstyrelse) 

 -Annan statlig myndighet 

 -Problemägare (privat) 

 -Problemägare (kommunal, statlig) 

 -Entreprenör 

 -Konsult 

 -FoU-utförare (universitet, högskola, institut) 

 -Annan 
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Figur 2 Yrkeskategori för respondenterna (267 st). Fördelning i %.  

 

Därefter frågades hur länge respondenten har arbetat inom området. 

 

 

Drygt en fjärdedel av deltagarna, 26 %, har arbetat upp till tre år i branschen, 38 % har ar-

betat mellan 3 och 10 år och 36 % har arbetat mer än 10 år (Figur 3) 

Tillsynsmyndighet (kommun, länsstyrelse) Annan statlig myndighet

Problemägare (privat) Problemägare (kommunal, statlig)

Entreprenör Konsult

FoU-utförare (universitet, högskola, institut) Annan

17%

1% 2%

1%

66%8%

2%

3%

Hur länge har du jobbat inom det område du markerat ovan? 

 -0-3 år 

 -3-10 år 

 -mer än 10 år 
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Figur 3 Antal yrkesverksamma år i branschen för respondenterna (267 st). Fördelning i %. 

 

Efterföljande fråga var: 

 

 

65 % av deltagarna svarade på SGI:s enkät för första gången medan 15 % har besvarat 

enkäten vid något tidigare tillfälle (Figur 4). 20 % uppgav att de är osäkra och inte kom-

mer ihåg om de har svarat tidigare eller inte.  

 

0-3 år 3-10 år mer än 10 år

26%36%

38%

Har du besvarat vår enkät vid något tidigare tillfälle (2010. 2011, 2013 eller 

2014)? 

 -Ja 

 -Nej 

 -Jag kommer inte ihåg 
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Figur 4 Antal respondenter som svarat på tidigare SGI-enkäter (267 st). Fördelning i %. 

 

3.2 Forskningsområde – förorenade områden 

Följande fråga ställdes för att kunna utvärdera behovet av forskning och utveckling inom 

olika delar av arbetet med förorenade områden. 

 

 

 

 

Ja Nej Jag kommer inte ihåg

20% 15%

65%

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och ut-

veckling inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Vikta be-

hovet från 1 (litet behov) till 5 (mycket stort behov) Kommentera gärna ditt 

svar. 

 -Undersökning/avgränsning av förorening 

 -Riskbedömning 

 -Åtgärdsutredning/åtgärdstekniker 

 -Riskvärdering 

 -Administration/ekonomi/juridik 



SGI Publikation 45 

 

 

 
18 

 

Undersökningen visar att respondenterna anser att FoU-behovet är stort inom samtliga ef-

terfrågade ämnesområden (Figur 5–9). Inom ämnesområdet åtgärdsutredning/ åtgärdstek-

niker anser 78 % av respondenterna att FoU-behovet är stort eller mycket stort (svarsal-

ternativ 4 eller 5). Nästan lika många anser att FoU-behovet är stort eller mycket stort 

inom ämnesområdena riskbedömning (74 %) och riskvärdering (67 %). Inom ämnesom-

rådet undersökning/avgränsning av förorening anser 56 % av deltagarna att FoU-behovet 

är stort eller mycket stort. Enbart inom ämnesområdet administration/ ekonomi/ juridik 

anser mindre än hälften av respondenterna (39 %) att forskningsbehovet är stort eller 

mycket stort. Resultaten är liknande när deltagarna indelas i yrkesområden (förorenade 

områden, vattenförvaltning, eller båda områdena) eller utifrån antal år i branschen (0-3 år, 

3-10 år, mer än 10 år).   

 

 

Figur 5 FoU-behovet inom området undersökning/avgränsning av förorening där 1 mot-svarar litet 

FoU-behov och 5 motsvarar mycket stort FoU-behov. 246 st besvarade frågan. Fördelning i %. 

 

54 personer valde att lämna kommentarer till FoU-behovet inom ”undersökning/avgräns-

ning av förorening” (Bilaga 2). Några av respondenterna nämner svårigheten med att av-

gränsa sin undersökning främst vid flyktiga föroreningar och grundvatten. Andra nämner 

att det finns relevant kunskap inom området i andra länder såsom Holland och Danmark. 

Ytterligare synpunkter är att det saknas kunskap om nya fältmetoder som screeningunder-

sökningar samt att det saknas kunskap om provtagning av ”nya” föroreningar och bland-

förorenade områden.  

1 2 3 4 5 vet ej

2 %6 %

20 %

36 %

28 %

8 %
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Figur 6 FoU-behovet inom området riskbedömning där 1 motsvarar litet FoU-behov och 5 motsva-

rar mycket stort FoU-behov. 246 st besvarade frågan. Fördelning i %. 
 

Inom området ”riskbedömning” valde 61 personer att lämna synpunkter om FoU-behovet 

(Bilaga 3). Några respondenter nämner svårigheter vid riskbedömning av förorenade sedi-

ment och ”nya” ämnen. Någon anser att riktvärdesmodellen bör utvecklas för fler ämnen, 

fler exponeringsvägar och andra media. Ytterligare synpunkter är att det är svårt att risk-

bedöma föroreningar i byggnader samt svårt att riskbedöma mängd eller koncentration. 

 

 

Figur 7 FoU-behovet inom området åtgärdsutredning/åtgärdstekniker där 1 motsvarar litet FoU-be-

hov och 5 motsvarar mycket stort FoU-behov. 246 st besvarade frågan. Fördelning i %. 
 

58 personer lämnade synpunkter inom FoU-behovet för ”åtgärdsutredning/åtgärdstekni-

ker (Bilaga 4). Många respondenter efterfrågar alternativa metoder till schakt och deponi 

1 2 3 4 5 vet ej

1 %2 %

18 %

5 %

28 %

46 %

1 2 3 4 5 vet ej

1 % 3 %

43 %

5 %

35 %

13 %
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såsom in situ-saneringar. Andra områden som nämns med stort FoU-behov är sanering 

vid pågående verksamheter, åtgärder för blandförorenade områden och sediment. Någon 

efterfrågar mer kunskapsspridning från FoU till förvaltning.  

 

 

Figur 8 FoU-behovet inom området riskvärdering där 1 motsvarar litet FoU-behov och 5 motsvarar 

mycket stort FoU-behov. 246 st besvarade frågan. Fördelning i %. 

 

Synpunkter om FoU-behovet inom ”riskvärdering” lämnades av 44 personer (Bilaga 5). 

Svaren visar på svårigheter att väga risker mot varandra såsom klimat, deponi, kostnader, 

trafik och arbetsmiljö samt att väga den reella nyttan med åtgärden mot den faktiska kost-

naden. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 vet ej

8 % 1 % 5 %

19 %

29 %

38 %
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Figur 9 FoU-behovet inom området administration/ekonomi/juridik där 1 motsvarar litet FoU-behov 

och 5 motsvarar mycket stort FoU-behov. 246 st besvarade frågan. Fördelning i %. 

 

40 personer lämnade synpunkter om FoU-behovet inom ”administration/ekonomi/juridik” 

(Bilaga 6). Respondenterna efterfrågar sammanställningar av praxis samt lathundar och 

checklistor. Någon efterfrågar en bättre samsyn mellan MB och PBL. Andra svårigheter 

som nämns är ansvarsfrågan och ansvarsutredningar.   

3.3 Kunskapsspridning – förorenade områden 

 

 

141 personer lämnade förslag till olika ämnesområden där det finns behov av kunskaps-

spridning (Bilaga 7). Det framgår av svaren att deltagarna är positiva till webbinarier som 

utbildningsform för att de är lättillgängliga och klimatsmarta. Några önskar allmän kun-

skapsspridning inom efterbehandlingsområdet såsom markkemi, provtagning, riskbedöm-

ning, åtgärder och riskvärdering. Andra lyfter fram specifika områden/föroreningar såsom 

förorenade byggnader, förorenade sediment, fibersediment, sulfidjordar, kemtvättar, ned-

lagda deponier, PFAS och ”nya” föroreningar. En del av deltagarna önskar mer kunskap 

inom masshantering, återvinning av massor, avfallsanvändning och alternativa sanerings-

metoder exempelvis vassle och växter.  

1 2 3 4 5 vet ej

3 %

14 %

33 %

26 %

13 %

11 %

Finns det något särskilt ämnesområde, inom förorenade områden, där du upple-

ver att ytterligare kunskapsspridning via publikationer, utbildningar, webbi- 

narier eller liknande skulle vara särskilt värdefullt? 

 

•  
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Andra områden där kunskapsspridning önskas är nya riktvärden och spridning till ytvat-

ten samt hur förändrat klimat påverkar. Det efterfrågas också mer samverkan inom föro-

renade områden såsom mellan vattenförvaltning, markgeologi och markkemi men även 

mellan förorenade områden och detaljplaner. 

3.4 Spridning - riskbedömning 

Efterföljande del av enkäten behandlade frågor förknippade med spridning från förore-

nade områden och belastning på recipienter. Första frågan inom fördjupningsområdet var: 

 

 

 

 

Figur 10 Bedömning av spridningsrisker (fördelning i %). 237 st besvarade frågan.  

 

Spridningsrisker värderas högre än andra aspekter.

Spridningsrisker värderas ungefär lika som andra aspekter.

Spridningsrisker värderas lägre än andra aspekter.

Vet ej

12%18%

32%

38%

Hur bedömer du att risker förknippade med föroreningsspridning värderas 

jämfört med andra delar som ingår i riskbedömning av förorenade områden 

(t.ex. humanexponering och risker för markmiljö)?  

 -Spridningsrisker värderas högre än andra aspekter 

 -Spridningsrisker värderas ungefär lika som andra aspekter 

 -Spridningsrisker värderas lägre än andra aspekter 

 -Vet ej 
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Hälften av deltagarna anser att spridningsrisker värderas högre än andra aspekter eller un-

gefär lika som andra aspekter (12 % respektive 38 %) medan 32 % anser att spridningsris-

ker värderas lägre än andra aspekter. 18 % av alla deltagarna är osäkra i frågan. När delta-

garna indelas i sina arbetsområden visar det sig att 50 % av de som arbetar inom vatten-

förvaltning är osäkra i frågan. När deltagarna delas in efter yrkeskategori anser problem-

ägare (privat, statlig och kommunal) i större utsträckning att spridningsriskerna värderas 

högre än andra aspekter. 

Därefter följde en följdfråga. 

 

 

87 personer valde att lämna svar (Bilaga 8). Några respondenter anser att det finns otill-

räcklig kunskap och att det behövs bättre verktyg/ rapporter för att underlätta utvärde-

ringen och bedömningen av recipienten. Andra respondenter menar att spridningen värde-

ras alltför högt jämfört med vad spridningen egentligen bidrar med. Någon respondent ef-

terfrågar att klimatförändringarna med ökad nederbörd bör ingå i bedömningarna. En an-

nan kommentar är att spridning kan öka antal berörda skyddsobjekt och skyddsvärda om-

råden.  

3.5 Spridning – riskvärdering och åtgärd 

Nästa fråga inom ämnesområdet spridning var: 

 

Tycker du att spridningsrisker borde värderas annorlunda? Kommentera gärna 

ditt svar ovan. 

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där spridningen från ett förorenat om-

råde till en recipient haft avgörande betydelse för föreslagna eller genomförda 

åtgärder? 

 -Ja 

 -Nej 

 -Vet ej 
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Figur 11 Andelen (%) respondenter som har arbetat med ärenden där spridning har haft betydelse 

för åtgärder. 234 st besvarade frågan.  
 

En majoritet av respondenterna (61 %) har varit inblandad i ärenden där spridningen från 

ett förorenat område haft betydelse för efterföljande åtgärder. Ca en tredjedel av respon-

denterna (31 %) har inte arbetat i sådana ärenden medan 8 % är osäkra och svarade ”vet 

ej”.  

För de som svarade ”Ja” på föregående fråga följde: 

 

 

 

 

 

Ja Nej Vet ej

61%

8%

31%

Du svarade ”Ja” på föregående fråga. Vilka aspekter hade inverkan på försla-

get/beslutet? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 -Höga, eller risk för höga koncentrationer i recipienten 

 -Stora, eller risk för stora mängder i recipienten 

 -Vet ej 

 -Annat 
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Figur 12 Aspekter som är betydelsefulla när spridning har inverkan på åtgärderna. 142 st besva-

rade frågan. Antal svar för respektive aspekt anges.  
 

142 personer besvarade frågan varav de flesta svarade att det fanns, eller fanns risk för 

höga koncentrationer (69 st) eller stora mängder (78 st) i recipienten. 24 personer valde 

att skriva egna svar (Bilaga 9).  

Av dessa skriftliga svar framkommer att spridningsrisken kan ha betydelse beroende på 

vilket avrinningsområde/recipient som är belastad eller om ärendet innefattar giftiga och 

stabila föreningar (t.ex. Hg, DDT). Några anser att riskerna är svårvärderade samt att det 

är svårt att skatta grundvattenbildning och transporthastighet.  

3.6 Spridning – riskbedömning och riskvärdering 

Därefter följde frågan: 
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Figur 13 Andelen respondenter (%.) som har arbetat med ärenden där en miljökvalitetsnorm har 

haft betydelse i riskbedömningen eller val av åtgärd. 230 st besvarade frågan. 
 

Mer än hälften av deltagarna (58 %) har inte varit inblandad i ärenden där en miljökvali-

tetsnorm har haft betydelse i riskbedömningen eller vid valet av åtgärd. Ca en fjärdedel 

(26 %) har varit inblandad i sådan ärenden medan 16 % är osäkra i frågan. 

De som svarade ”Ja” på föregående fråga fick följdfrågan: 

 

Ja Nej Vet ej

26%

16%

58%

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där en miljökvalitetsnorm för recipi-

enten (yt- eller grundvattenförekomst) har haft betydelse i riskbedömningen el-

ler för valet av åtgärd för ett förorenat område? 

 -Ja 

 -Nej 

 -Vet ej 

Du svarade ”Ja” på föregående fråga. På vilket sätt har miljökvalitetsnormerna 

haft betydelse i riskbedömningen respektive riskvärderingen? 
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46 personer lämnade kommentarer till frågan (Bilaga 10). Ärenden där miljökvalitetsnor-

mer har haft betydelse för riskbedömningen/riskvärderingen är där recipienten är ett vat-

tenskyddsområde eller grundvattentäkt samt vid framtagande av platsspecifika riktvärden. 

Några nämner att normerna har haft betydelse i specifika fall såsom sågverk och träim-

pregneringsindustri samt vid föroreningar av PFOS och klorerade lösningsmedel. Ytterli-

gare någon skriver att recipientens status har påverkat bedömningen och att risk för för-

sämring av status har lett till att ett område fått högre prioritet. Miljökvalitetsnormer an-

vänds även för att sätta upp åtgärdsmål.  

3.7 Belastning 

Därefter följde några frågor om belastning.  

 

 

 

Figur 14 Andelen respondenter (%.) som anser att det är viktigt att ha hänsyn till mängden som 

sprids från ett område. 228 st besvarade frågan. 

Ja Nej Vet ej

85%

7%

8%

Tycker du att den mängd som sprids från ett område är viktig att ta hänsyn till, 

trots att befintliga haltbaserade jämförvärden inte överskrids i recipienten? 

Motivera gärna ditt svar. 

 -Ja 

 -Nej 

 -Vet ej 
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En majoritet av deltagarna (85 %) anser att det är viktigt att ta hänsyn till mängden som 

sprids från ett område oberoende av om haltbaserade jämförvärden överskrids i recipien-

ten eller inte. 7 % anser inte att det är viktigt att ta hänsyn till detta och 8 % är osäkra i 

frågan. 

71 personer valde att kommentera frågan (Bilaga 11). Många deltagare menar att det är 

den sammanlagda belastningen som har långsiktig påverkan och att enskilda källor måste 

bedömas tillsammans med andra källor. Några menar att det är viktigt att ta hänsyn till re-

cipientens storlek, känslighet och skyddsvärde samt till föroreningens egenskaper. Någon 

menar att halten i sig är en dålig riskindikator då föroreningens egenskaper är viktigare 

för bedömningen och att bedöma mängden är viktigare för persistenta ämnen än för ned-

brytbara. 

De som svarade ”Ja” på föregående fråga fick följdfrågan: 

 

 

 

Du svarade ”Ja” på föregående fråga. Vilka aspekter anser du vara rele-

vanta vid bedömningen av mängder som sprids? (Flera svarsalternativ möj-

liga) 

 -Jämförelse med bakgrundskoncentrationer i recipienten 

 -Långsiktig ackumulering av föroreningen i recipienten 

-Höga halter i en begränsad del av recipienten (t.ex. strand-

zonen där föroreningen läcker ut 

-Jämförelse med andra utsläpp från t.ex. industrier, av-

loppsreningsverk till aktuell recipient 

-Jämförelse med andra utsläpp från t.ex. industrier, av-

loppsreningsverk till andra recipienter i landet 

-Jämförelse med spridning från andra förorenade områden i 

landet 

 -Annat 

• Läs-mer-ruta – punktlista 
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Figur 15 Aspekter som är betydelsefulla vid bedömningen av de mängder som sprids. 

192 st besvarade frågan. Antal svar för respektive aspekt anges. 
 

192 personer svarade på frågan varav 173 personer (90 %) anser att det är viktigt att ta 

hänsyn till eventuell långsiktig ackumulering av föroreningen i recipienten. Responden-

terna anser det också viktigt att jämföra med bakgrundskoncentrationer i recipienten samt 

att ta hänsyn till höga halter i en begränsad del av recipienten (133 svar, 70 % resp. 134 

svar, 70 %). Något färre (116 svar, 60 %) menar att det är viktigt att jämföra med andra 

utsläpp till den aktuella recipienten. Vid bedömningen av de mängder som sprids är en 

jämförelse med utsläpp till andra recipienter eller från andra förorenade områden inte lika 

högt prioriterade (29 resp. 30 svar, 15 resp. 16 %). 12 personer valde att skriva egna 

aspekter (Bilaga 12). Av kommentarerna framkommer att deltagarna anser att bedöm-

ningen av recipientens belastning bör ta hänsyn till den totala belastningen från många re-

cipienter och kombinationseffekter med andra föroreningar. Någon menar att förorenings-

spridningen bör sättas in i ett större perspektiv (regionalt, nationellt, globalt) medan en 

annan deltagare menar att den lokala påverkan i vissa fall kan vara viktigare än det större 

perspektivet.  
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Därefter följde frågan: 

 

 

Figur 16 Andelen respondenter (%.) som anser att bedömningen av spridning görs olika om recipi-

enten är vattenförekomst eller inte. 227 st besvarade frågan. 

 

Mer än hälften av respondenterna (53 %) är osäkra på huruvida bedömningen av sprid-

ning utförs olika beroende på om recipienten är en vattenförekomst eller inte. En knapp 

tredjedel (30 %) anser att bedömningen är olika medan 17 % av respondenterna anser att 

bedömningen av spridning utförs lika oavsett om recipienten är en vattenförekomst eller 

inte. 

För de som svarade ”Ja” på frågan följde: 

 

Ja Nej Vet ej

30%

17%

53%

Görs bedömningen av spridning från förorenade områden på olika sätt bero-

ende på om recipienten är klassificerad som vattenförekomst eller inte? 

 -Ja 

 -Nej 

 -Vet ej 

Du svarade ”Ja” på föregående fråga. På vilket sätt görs bedömningen an-

norlunda? 
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51 personer valde att svara på följdfrågan (Bilaga 13). Flera respondenter menar att reci-

pienter som är klassade som vattenförekomst ger större möjlighet att hänvisa till vattendi-

rektivet och vattenförekomster får då högre prioritet än andra recipienter. Bedömningen 

för recipienter som är klassade som vattenförekomster blir därigenom hårdare anser 

många.  

3.8 Vattenförvaltning 

Inom området ”vattenförvaltning” ställdes en fråga om integration mellan arbetet med 

förorenade områden och vattenförvaltningens arbete. 

 

 

Figur 17 Andelen respondenter (%.) som anser att det finns behov av att integrera arbetet med för-

orenade områden med vattenförvaltningens arbete. 227 st besvarade frågan. 

 

En majoritet (75 %) av de tillfrågade anser att arbetet med förorenade områden bör inte-

greras mer med vattenförvaltningens arbete. 21 % av respondenterna är osäkra och 4 % 

anser inte att områdena bör integreras ytterligare. Av de som arbetar inom vattenförvalt-

ning anser 91 % att arbetena bör integreras mer.  

Ja Nej Vet ej

75%
4%

21%

Tycker du att det finns behov av att mer ingående integrera arbetet med föro-

renade områden med vattenförvaltningens arbete? Motivera gärna ditt svar. 

 -Ja 

 -Nej 

 -Vet ej 
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58 personer har motiverat sitt svar (Bilaga 14). Flertalet respondenter anser att det är vik-

tig att man ser till helheten och att det ska vara samsyn kring vilka krav som ska ställas. 

Några menar att saneringsprojekt kan försenas och kompliceras för att det är fler inblan-

dade medan någon menar att ett ökat samarbete kan medföra en rationalisering i arbetet. 

3.9 Spridning - kvantifiering 

Därefter följde några frågor om kvantifiering av spridning: 

 

 

Figur 18 Respondenternas bedömning om kvantifiering av spridning görs på ett bra sätt. 226 st be-

svarade frågan. Fördelning i %. 
 

En procent av respondenterna anser att kvantifiering av föroreningsspridning alltid görs 

på ett bra sätt i dagsläget. Närmare hälften av respondenterna anser att kvantifieringen 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej

1%
12%

27%

34%

3%

23%

Tycker du att kvantifiering av föroreningsspridning i samband med undersök-

ningar av förorenade områden i allmänhet görs på ett tillräckligt bra sätt idag? 

 -Alltid 

 -Ofta 

 -Ibland 

 -Sällan 

 -Aldrig 

 -Vet ej 
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ofta (12 %) eller ibland (34 %) görs bra medan närmare en tredjedel av respondenterna 

tycker att kvantifiering av föroreningsspridning sällan (27 %) eller aldrig (3 %) utförs på 

ett bra sätt. 23 % av respondenterna är osäkra i frågan. Av de som arbetar inom vattenför-

valtning är 43 % osäkra. En större andel av de som arbetar som konsulter, entreprenörer 

eller problemägare anser att kvantifieringen görs på ett bra sätt jämför med FoU-utövare 

och de som arbetar på tillsynsmyndigheter där fler menar att kvantifieringen sällan utförs 

på ett bra sätt idag.  

De som svarade ”sällan” eller ”aldrig” på föregående fråga fick en följdfråga: 

 

Du svarade ”sällan” eller ”aldrig” på föregående fråga. Vad tror du att orsa-

kerna är till att kvantifieringen av föroreningsspridningen inte görs tillräckligt 

bra? (Flera svarsalternativ möjliga). Det saknas… 

 -efterfrågan från tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövare 

 -tillgängliga metoder i fält eller lab 

 -metoder för dataanalys/modellering 

 -kunskaper/kompetens 

 -ekonomiska förutsättningar/tid i projekten 

 -annat 
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Figur 19 Orsaker som är relevanta för att kvantifiering av spridning inte utförs tillräckligt bra. 68 st 

besvarade frågan. Antal svar för respektive orsak anges. 

 

68 personer besvarade frågan varav 49 personer anser att det saknas kunskap/kompetens 

och 37 personer menar att det saknas efterfrågan från tillsynsmyndighet eller verksam-

hetsutövare för att kvantifiera föroreningsspridningen på ett bra sätt. 8 respondenter sak-

nar tillgängliga metoder i fält och lab och 20 respondenter saknar metoder för dataana-

lys/modellering. 31 personer menar att det saknas ekonomiska förutsättningar i projekten 

för kvantifiering av föroreningsspridning. 4 respondenter svarade ”annat” varav 3 precise-

rade sitt svar (Bilaga 15). Dessa svar visar också att det saknas kunskap/kompetens för att 

göra bra kvantifieringar. 
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Därefter följde frågan: 

 

 

 

Figur 20 Verktyg som används för att kvantifiera spridning. 225 st besvarade frågan. Antal svar för 

respektive verktyg anges. 

 

225 personer besvarade frågan och vanligast är att använda Naturvårdsverkets riktvärdes-

modell för att kvantifiera spridning från förorenade områden och 151 personer (67%) 

angav att de har använt modellen. 71 personer (32%) har använt annan modell som är av-

sedd för beräkning av flöden/ämnestransport medan 46 personer (20 %) har utfört sina 

beräkningar för hand. 51 personer (23 %) är osäkra i frågan. Av de som arbetar inom vat-

tenförvaltning är 45 % osäkra.  
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Vilka verktyg för att kvantifiera spridning av föroreningar från förorenade områ-

den till ytvatten har använts i ärenden/uppdrag där du deltagit? (Flera svarsal-

ternativ möjliga) Kommentera gärna och beskriv dina erfarenheter. 

 -Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 

-Modell avsedd för beräkning av grundvattenflöden och ämnes-

transport 

 -Beräkningar för hand/i kalkylblad 

 -Ingen 

 -Vet ej 
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19 respondenter lämnade egna kommentarer till frågan (Bilaga 16). Några menar att rikt-

värdesmodellen fungerar bra medan andra anser att riktvärdesmodellen är ett för grovt 

verktyg och leder till felaktiga värden. Någon anser att riktvärdesmodellen är mer betrodd 

än andra erfarenheter och accepteras därför mer än beräkningar som baseras på faktiska 

mätdata.  

En annan respondent menar att modelleringar är behäftade med stora osäkerheter till följd 

av det inhomogena materialet. En respondent nämner SPI:s riktvärden som används vid 

saneringar på bensinstationer.  

En angränsande fråga följde: 

 

 

Figur 21 Respondenternas bedömning om behovet av andra spridningsmodeller än Naturvårdsver-

kets modell. 222 st besvarade frågan. Fördelning i %. 

Alltid Ofta Ibland I enstaka fall Aldrig Vet ej

4%

38%

28%

1%

2%

27%

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell används ibland för att bedöma förore-

ningsspridning. Tycker du att det behövs andra spridningsmodeller för att 

kunna utföra bra riskbedömningar av förorenade områden? 

 -Alltid 

 -Ofta 

 -Ibland 

 -I enstaka fall 

 -Aldrig 

 -Vet ej 
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2 % av respondenterna menar att det alltid behövs andra spridningsmodeller. Mer än hälf-

ten av deltagarna menar att det ofta (27 %) eller ibland (38 %) behövs andra spridnings-

modeller för riskbedömningen. 28 % av respondenterna är osäkra. Av de som arbetar 

inom vattenförvaltning är 43 % osäkra i frågan. I efterföljande fråga fick respondenterna 

möjlighet att säga vilka faktorer som skulle kunna ingå i en bra modell för förorenings-

spridning. 

Figur 22 Möjligheter som önskas i en bra modell. 222 st besvarade frågan. Antal svar för respek-

tive möjlighet anges 
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Vilka möjligheter önskar du skulle finnas i en bra modell för att beräkna för-

oreningsspridning? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 -Möjlighet att ta hänsyn till fastläggning och transport 

-Modellering med tidsupplösning, t.ex. information om när för-

oreningen når recipienten 

-Möjlighet att modellera mer komplexa hydrogeologiska förhål-

landen (jordlagerföljder m.m.) 

-Möjlighet att ta hänsyn till ledningsgravar, dagvattensystem 

och andra vägar där snabb eller omfattande spridning kan ske 

 -Vet ej 

 -Annan 
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Många av respondenterna (167 st, 75%) anser att det är viktigt att modellen tar hänsyn till 

exempelvis ledningsgravar där snabb och omfattande spridning kan ske. Många respon-

denter tycker också att det är viktigt att modellen tar hänsyn till eventuell fastläggning un-

der transport (130 st, 59%) samt att modellen kan modellera mer komplexa hydrogeolo-

giska förhållanden (137 st, 62%). 116 respondenter (52%) menar att modellen bör inne-

hålla någon form av tidsupplösning med information om när föroreningen når recipienten.  

 

27 personer är osäkra på vilka faktorer som bör ingå i en bra modell och 17 personer har 

svarat ”annat” och preciserar detta ytterligare (Bilaga 17). Svaren visar att andra faktorer 

som skulle kunna förbättra modeller är förmåga att ta hänsyn till cocktaileffekter, förore-

ningars nedbrytning, nederbördsdata, marklutning, jordart samt spridning i berg och rin-

nande vatten. Någon menar att det inte behövs fler modeller utan mer kunskap eftersom 

bedömningen måste anpassas till platsen och föroreningstyp.  

Nästa fråga om modeller var: 

 

 

Vilka hinder finns för att använda andra modeller än Naturvårdsverkets rikt-

värdesmodell för att kvantifiera föroreningsspridning (Flera svarsalternativ 

möjliga) 

 -Tillsynsmyndigheter kräver att Naturvårdsverkets modell ska 

användas 

 -Andra modeller tillför ingen större nytta 

 -Det tar för mycket tid att använda andra modeller 

 -Det saknas kompetens att använda andra modeller 

 -Det saknas indata som behövs 

 -Programvara för andra önskade modeller är för dyr 

 -Vet ej 

 -Annat 
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Figur 23 Hinder som finns för att använda andra modeller än Naturvårdsverkets modell. 222 st be-

svarade frågan. Antal svar för respektive hinder anges. 
 

Enligt respondenterna är bristen på kompetens det största hindret från att använda andra 

modeller än riktvärdesmodellen (124 svar, 56%). 77 personer (35%) menar att indata sak-

nas till andra modeller. Andra hinder till att använda andra modeller kan vara att tillsyns-

myndigheterna kräver att Naturvårdsverkets modell ska användas (40 svar, 18%) eller att 

det tar för mycket tid att använda andra modeller (39 svar, 18%). Några (26 st, 12%) me-

nar att programvara för andra modeller är för dyr. 73 personer är osäkra i frågan. 19 per-

soner har svarar ”annat” och har skrivit ner andra faktorer (Bilaga 18). Av dessa svar 

framkommer att det kan vara svårt att jämföra och bedöma om olika modeller används 

och någon respondent menar att Naturvårdsverkets modell bör utvecklas så att alla använ-

der samma modell. Några svar påpekar kunskapsbrist och att det saknas kännedom och 

tilltro till andra modeller än riktvärdesmodellen.  

3.10 Spridning och belastning 

Därefter uppmanades respondenterna att lämna övriga kommentarer när det gäller sprid-

ning från förorenade områden och belastning på recipienterna. 
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27 personer valde att lämna kommentarer (Bilaga 19). En del av respondenterna anser att 

det ofta saknas kunskap, både hos konsulter och granskande tillsynsmyndigheter, för att 

bedöma olika modeller och dess resultat. Några menar att det är svårt att få till bra plats-

specifika bedömningar och att det är viktigt att ta fram bra data för mängd förorening som 

sprids och som kvarstår på det förorenade området. Någon menar cocktaileffekter behö-

ver utvärderas bättre och någon annan menar att modellerna behöver anpassas till klimat-

förändringar och ökad nederbörd.  

3.11 Behov av vägledning och ny kunskap 

Avslutningsvis följde tre frågor där deltagarna kunde kommentera vägledningsmaterial 

samt forsknings- och utvecklingsbehovet inom föroreningsspridning. 

 

99 personer angav vilket vägledningsmaterial de använder (Bilaga 20). Majoriteten av re-

spondenterna använder vägledningsmaterial från Naturvårdsverket för att bedöma förore-

ningsspridning. Några nämner att de använder material från SGU, EBH-stödet eller SGI:s 

korttidsstöd eller internationella vägledningar från ex. Kanada, Holland, EPA, Danmark 

och Norge. Andra använder stöd från mer erfarna kollegor i branschen eller inom hyd-

rogeologi. Någon menar att det behövs vägledning för att bedöma riskbedömningar som 

är utförda av konsulter. 

Deltagarna uppmanades därefter att skriva ner sitt behov av ytterligare väglednings-

material. 

 

64 personer skrev ner sitt behov av ytterligare vägledningsmaterial (Bilaga 21). Många 

menar att det finns vägledningsmaterial men att materialet är svårtolkat, svårförståeligt 

och långt och de önskar ett tydligare vägledningsmaterial som beskriver en stegvis arbets-

metod för att bedöma spridning. Andra menar att vägledningsmaterialet behöver komplet-

teras med ”nya” föroreningar, cocktaileffekter och tidsaspekter samt hur man bedömer 

osäkerheter. Vägledning för modellering efterfrågas också av flera. Någon menar att fo-

kus måste flyttas från halter till ackumulerade mängder över tid. 

Slutligen uppmanades deltagarna att beskriva behovet som de ser av forskning och utbild-

ning inom föroreningsspridning från förorenade områden. 

 

Vilket vägledningsmaterial använder du för kvantifiering och bedömning av förore-

ningsspridning från förorenade områden? 

Vilka behov av ytterligare vägledningsmaterial för föroreningsspridning från föro-

renade områden ser du? 
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51 personer preciserade sina behov av forskning och utbildning (Bilaga 22). Någon re-

spondent menar att det finns mycket forskning inom området men att resultaten behöver 

spridas till tillsynsmyndigheterna. En del respondenter efterfrågar lättanvända och lättför-

ståeliga modeller. Några nämner ett forskningsbehov inom åtgärdsmetoder in situ och 

även alternativa åtgärdsmetoder såsom växter och vassle. Andra forskningsbehov som 

nämns är klimatförändringars inverkan på spridningen, cocktaileffekter, utspädning, fast-

läggning, nedbrytning samt en utvärdering av hur indatas kvalitet påverkar bedömningen.  

  

Vilka forsknings- och utvecklingsbehov för föroreningsspridning från förorenade 

områden ser du? 
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4. Diskussion  

4.1 Metodik 

Enkäten fanns tillgänglig via länk på SGI:s hemsida. Information om enkäten fanns även 

på Renare Marks hemsida och inbjudan skickades direkt till statliga och kommunala aktö-

rer i branschen. Mottagarna uppmanades att skicka informationen vidare. Eftersom det är 

okänt hur många som fått information om enkäten är det omöjligt att uppskatta den egent-

liga svarsfrekvensen. Knappt 70% av respondenterna arbetar på tillsynsmyndigheter, ca 

en tiondel arbetar som problemägare och en knapp femtedel som konsulter. Fördelningen 

mellan yrkeskategorier överensstämmer i stort med föregående enkät (Ländell m.fl. 2015) 

men skiljer sig något från Ländell m.fl. 2014 då andelen konsulter var högre. Fördel-

ningen mellan yrkeskategorier stämmer inte med branschen som helhet och resultaten 

från enkäten kan därför inte betraktas som representativa för hela branschen. Svaren ger 

dock en uppfattning om FoU-behovet inom förorenade områden och utmaningar inom 

årets fokusområde spridning och belastning. 

En relativt stor andel (17%) av de som påbörjade enkäten svarade inte på alla frågor och 

slutförde därmed inte enkäten. Om detta beror på att frågorna var ointressanta/ irrelevanta 

eller att personerna i fråga blev avbrutna/ fick tidsbrist är svårt att avgöra då inga kom-

mentarer är lämnade om detta. De många och uttömmande fritextsvaren tyder dock på att 

frågorna till största delen har engagerat respondenterna och att de har många synpunkter 

som de vill föra fram. 

Var femte deltagare kommer inte ihåg om de tidigare har besvarat någon tidigare enkät 

från SGI. I alla enkäter har det varit tydligt att SGI är avsändare, både i text och via logo-

typ. Troligt är därför att de som inte kommer ihåg om de tidigare har besvarat vår enkät 

inte har gjort det. En annan möjlig orsak kan vara att det skickas ut många olika enkäter 

från olika aktörer och att en enskild enkät kan försvinna i mängden. 

4.2 FoU-behov – förorenade områden 

Deltagarna i årets enkät upplever att FoU-behovet är stort/mycket stort inom områdena 

åtgärdstekniker/åtgärdsutredningar, riskbedömning och riskvärdering. Något mindre 

FoU-behov upplevs inom undersökning och avgränsning av förorening och inom admi-

nistration/ekonomi/juridik. Jämfört med SGI:s tidigare enkätundersökningar (Ländell m.fl 

2012; Ländell m.fl. 2014; Ländell m.fl 2015; Ohlsson m.fl 2011) tycks FoU-behovet ha 

ökat inom alla efterfrågade områden utom inom administration/ekonomi/juridik där delta-

garna har angivit liknande FoU-behov som tidigare år. Ett ökat FoU-behov kan tyda på 

att de miljötekniska undersökningarna nu är mer komplexa än tidigare eller att den gene-

rella kunskapsnivån i branschen har höjts så att man lättare kan påtala vilka specifika be-

hov som man ser. Eftersom 65 % av respondenterna uppger att de inte har svarat på enkä-

ten tidigare är det vanskligt att direkt jämföra resultat mellan åren, men det är tydligt att 
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FoU efterfrågas inom förorenade områden. Av fritextsvaren framkommer bl.a. svårig-

heter med att bedöma ”nya” ämnen och olika exponeringsvägar/media samt att hitta alter-

nativ metoder till schakt och deponi såsom in-situ saneringar. Fritextsvaren visar på ett 

stort behov av FoU men även av kunskapsspridning via webbinarier eller liknande. De 

många och olika svaren speglar deltagarnas skiftande arbetsområden, yrkeserfarenheter 

och kunskapsnivåer och en vidare tolkning av SGI är att det verkar svårt att sprida FoU-

resultat och ny kunskap så att de kommer branschen till nytta. 

4.3 Spridning och belastning 

Spridning av föroreningar från förorenade områden är ett av flera fokusområden för SGI:s 

FoU-verksamhet. Detta är en av anledningarna till val av tema för årets enkät. ”Som man 

frågar, får man svar” är alltid en risk med enkäter som man bör vara medveten om. Icke 

desto mindre bekräftar i alla fall enkätsvaren en del av de problem och svårigheter som är 

identifierade inom området och svaren kan vara en hjälp för branschen att prioritera olika 

frågeställningar inom området. 

På frågan om hur spridningsriskerna värderas ansåg en större andel (32 %) att dessa värd-

eras lägre, jämfört med den andel (12%) som ansåg att spridningsriskerna värderas högre 

än andra aspekter. Om det beror på en snedfördelning i vilka som väljer att svara på en 

enkät om spridning, eller om det avspeglar en allmän mening om spridningsrisker, är 

svårt att säga. Det kan ändå konstateras att ungefär hälften av de svarande ansåg att ris-

kerna med föroreningsspridning värderas lika som andra aspekter. SGI tolkar detta, till-

sammans med övriga frågor i enkäten, som att spridningsfrågorna ingår i, och är priorite-

rade i, efterbehandlingsarbetet. Behovet av fortsatt arbete med spridning från förorenade 

områden handlar inte om att spridning ska ges större tyngd utan snarare om att det måste 

finnas bra stöd för hur bedömningarna kan göras på ett bra sätt. Om bra vägledning och 

stöd saknas finns en risk att spridningsfrågor inte ges tillräckligt hög prioritet.   

Som väntat är Naturvårdsverkets riktvärdesmodell den mest använda metoden för att 

kvantifiera spridning från förorenade områden och 67% av respondenterna angav att de 

har använt modellen. Mer än hälften av deltagarna menar dock att det ofta (27 %) eller 

ibland (38 %) behövs andra spridningsmodeller för riskbedömningen. Eftersom Natur-

vårdsverkets riktvärdesmodell är tänkt att användas just för att beräkna riktvärden för för-

orenad mark, vilket görs genom att ”räkna baklänges”, ska den egentligen inte att an-

vända för att ”räkna framåt” för att beräkna en koncentration i recipienten. SGI tolkar 

svaren som att många av respondenterna delar vår uppfattning att riktvärdesmodellen fun-

gerar bra i många fall som en slags screeningmetod för att dokumentera att spridning av 

föroreningar inte bör vara ett problem i ett enskilt fall.  

I mera komplexa sammanhang, där spridning kan utgöra en risk för miljön eller männi-

skors hälsa, behövs i regel andra modeller. SGI har för närvarande inte några planer eller 

ambitioner att utveckla spridningsmodeller men vi tror att mer avancerade modeller med 

fördel kunde användas oftare. Mer avancerade modeller kräver dock oftast mer indata vil-

ket innebär en högre kostnad för provtagning och utvärdering. Svaren visar att den åsik-

ten delas av respondenterna och att det största hindret för att använda mer avancerade 

modeller är brist på kunskap och kompetens.  
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En orsak till kompetensbrist, som SGI ser, är att de som idag främst arbetar med grund-

vattenmodellering är andra personer än de som arbetar med förorenade områden och att 

kunskapsöverföringen mellan grupperna inte fungerar fullt ut. 

Närmare hälften av respondenterna anser att kvantifiering av spridning ofta eller ibland 

görs bra medan en tredjedel av respondenterna tycker att kvantifiering av förorenings-

spridning sällan eller aldrig utförs på ett bra sätt. Att det saknas kunskaper/kompetens 

samt att det saknas efterfrågan från tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövare är de van-

ligaste svaren på varför man tror att kvantifieringen av föroreningsspridningen inte görs 

tillräckligt bra. En mindre andel svarade att det saknas ekonomiska förutsättningar eller 

tid i projekten. Brist på kompetens återkommer även som det vanligaste svaret på frågan 

om vilka hinder som finns för att använda andra modeller än Naturvårdsverkets riktvär-

desmodell för att kvantifiera spridning. Även på den sistnämnda frågan kan man se att 

endast en liten andel av respondenterna anser att dyr programvara är ett hinder. SGI antar 

att konsulterna använder inköpt programvara till flera projekt, men vi menar att brist på 

kunskap och kompetens kan begränsa både underlaget som tas fram och även vilken pro-

gramvara/modell som används.  

Av fritextsvaren på flera frågor framkommer mycket kritik mot spridningsberäkningar 

med Naturvårdsverkets modell. Några respondenter efterlyser vidare utveckling av rikt-

värdesmodellen eller nya modeller medan andra påpekar att det finns andra väl funge-

rande kommersiella modeller. Modellutveckling återkommer även flera gånger i fritext-

svaren på frågan om FoU-behov inom föroreningsspridning. Som framgår av en frågefor-

mulering har SGI redan identifierat brister i riktvärdesmodellen. Några brister som vi ser 

är att det saknas möjlighet att ta hänsyn till exempelvis ledningsgravar där snabb och om-

fattande spridning kan ske eller möjlighet att modellera mer komplexa hydrogeologiska 

förhållanden. Det saknas också möjlighet att inkludera tidsupplösning med information 

om när föroreningen når recipienten samt att modellera fastläggning under transport. 

SGI:s slutsats att många av respondenterna också ser sådana behov i varierande utsträck-

ning eftersom ett stort antal har svarat att de skulle vilja ha dessa möjligheter.  

SGI har sedan tidigare identifierat ett behov av ytterligare vägledningsmaterial för be-

dömning av belastning på recipienter där bedömningen utgår mer från mängd förorening 

än från koncentration i recipienten. Stor utspädning i stora recipienter kan annars innebära 

att orimligt stor mängd förorening sprids utan att detta bedöms som problematiskt. Natur-

vårdsverkets vägledningsmaterial är tydligt med att en bedömning av belastning ska ingå 

som en del i riskbedömningen men ger inte mycket stöd till hur bedömningen ska göras i 

praktiken. Naturvårdsverkets riktvärdesmodell fungerar till exempel inte som stöd för 

riskbedömningen eftersom den utgår från att begränsa koncentrationer i recipienten. Från 

enkätresultaten kan vi konstatera att en stor majoritet (85%) av de svarande ansåg att 

mängden föroreningar som sprids är viktigt att ta hänsyn till, även om man inte överskri-

der haltbaserade jämförvärden. På frågan om vilka aspekter som är relevanta att ta hänsyn 

till vid bedömning av mängd förorening som sprids är det vanligaste svaret ackumulering 

av föroreningen i recipienten. Även jämförelse med bakgrundskoncentrationer, höga hal-

ter i en begränsad del av recipienten och jämförelse med andra utsläpp till aktuell recipi-

ent anses relevant av många, medan jämförelse med andra utsläpp till andra recipienter 

och jämförelse med andra förorenade områden i landet anses relevant av en mindre andel. 

SGI:s tolkning är att relativ bedömning, d.v.s. argumentet att någon annan förorenar ännu 

mer, har låg acceptans. 
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Eftersom yt- och grundvatten kan påverkas av spridning från förorenade områden finns 

det en naturlig koppling mellan arbetet med förorenade områden och arbetet som sker 

inom vattenförvaltningen. Även om arbetet sker med delvis olika utgångspunkter och 

olika perspektiv är det rimligt att man från myndighetshåll har en samsyn kring när sprid-

ning från ett förorenat område ska eller kan anses utgöra ett problem. På SGI har vi haft 

en känsla av att kopplingen är svag, vilket är anledningen till att frågor om detta ställdes i 

enkäten. Svaren visar att en stor majoritet (75 %) av de tillfrågade anser att arbetet med 

förorenade områden bör integreras mer med vattenförvaltningens arbete medan 4 % inte 

anser att områdena bör integreras ytterligare. Av de som arbetat inom vattenförvaltning 

anser 91 % att arbetena bör integreras mer. Återigen kan en orsak till de höga siffrorna 

delvis återspegla en snedfördelning i vilka som väljer att svara på enkäten men svaren vi-

sar ändå tydligt att det finns ett behov av att bättre integrera arbetsområdena. Några 

fritextsvar visar att det dock finns farhågor om ökad administration och därmed dyrare 

och försenade projekt om arbetsområdena integreras i stor utsträckning.  

På frågan om bedömningen av spridning görs annorlunda beroende på om recipienten är 

klassificerad som vattenförekomst svarar mer än hälften ”vet ej”. 30% svarade ”ja”. En 

stor andel osäkra respondenter kan möjligen bero på att frågan kan uppfattas som kun-

skapstest, vilket inte var SGI:s mening. Fritextsvaren på följdfrågan visar att om en reci-

pient är klassad som vattenförekomst så gör miljökvalitetsnormerna att det blir tydligare 

vilka krav som gäller vilket kan leda till en striktare bedömning.  

Sammantaget indikerar den stora andelen som anser att områdena bör integreras mer till-

sammans med många vet-ej-svar om vattenförekomster samt flera av fritextkommenta-

rerna att kunskapen om vattenförvaltningen är liten och att det finns behov att knyta vat-

tenförvaltning och arbete med förorenade områden närmare varandra.  

Fritextsvaren på frågan om behov av ytterligare vägledningsmaterial för föroreningssprid-

ning från förorenade områden visar att många tycker att det vägledningsmaterial som 

finns är svårt att tolka och efterlyser tydligare skrivningar. Flera påpekar också svårighet-

erna med att upprätthålla kompetens inom kommuner. Den samlade bilden, som SGI ser, 

är att det i sig inte är någon brist på vägledning men att det verkar finnas behov av en en-

klare och tydligare vägledning med inriktning mot kommunal tillsyn som inte går på dju-

pet, utan mer har karaktär av en checklista. Behovet av enklare vägledningsmaterial är ett 

önskemål som även funnits med i tidigare enkäter med andra teman inom förorenade om-

råden. Samma önskemål framkommer även som generell synpunkt i den utvärdering av 

vägledningsmaterial om efterbehandling av förorenade områden som Naturvårdsverket 

nyligen låtit göra (Naturvårdsverket, 2018).  

Parallellt med en önskan om enklare vägledning visar enkätens fritextsvar på flera frågor 

att man efterlyser mer djupgående vägledning inom smalare områden. Detta innebär inte 

en motsättning eftersom det ofta kan innebära problem att tillämpa ett generellt vägled-

ningsmaterial på olika konkreta fall med sina specifika frågeställningar. Det visar dock på 

svårigheten i att skriva ett vägledningsmaterial som är både kortfattat och lättbegripligt 

och samtidigt heltäckande.  
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5. Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att ökad forskning och kunskapsspridning efterfrå-

gas dels generellt inom förorenade områden och dels även mer specifikt inom årets fokus-

område spridning och belastning från förorenade områden. Några slutsatser som SGI kan 

dra från enkätresultaten är att det finns behov av: 

• …enklare och tydligare vägledningsmaterial, mer i checklisteformat, med inrikt-

ning mot kommunal tillsyn. Samtidigt kräver vissa frågeställningar fördjupad 

vägledning. 

• …att utveckla/anpassa modeller för spridning och belastning som kan hantera 

mängder som sprids och ackumulering av föroreningen i recipienten. Modellerna 

ska kunna ha möjlighet att ta hänsyn till exempelvis ledningsgravar där snabb och 

omfattande spridning kan ske samt ha möjlighet att modellera mer komplexa hyd-

rogeologiska förhållanden. Modellerna ska också ha möjlighet att inkludera tids-

upplösning samt möjlighet att modellera fastläggning under transport. 

• …ökad kunskapsspridning och kunskapshöjning i branschen för att kunna an-

vända modeller och även kunna tolka resultaten. 

• … att integrera arbetet med förorenade områden med vattenförvaltningens om-

råde utan att öka administrationen och handläggningstiden för efterbehandlingsä-

renden. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 

Uppgifter om enkätdeltagaren 

Vad arbetar du främst med? Frågor kopplade till... 

 Förorenade områden 

 Vattenförvaltning 

 Jag arbetar lika mycket inom båda områdena 

 

Till vilken kategori hör du? 

Tillsynsmyndighet (kommun, länsstyrelse) 

Annan statlig myndighet 

Problemägare (privat) 

Problemägare (kommunal, statlig) 

Entreprenör 

Konsult 

FoU-utförare (universitet, högskola, institut) 

Annan 

Hur länge har du jobbat inom det område du markerat ovan?  

0-3 år 

3-10 år 

mer än 10 år 

 

Har du besvarat vår enkät vid något tidigare tillfälle (2010, 2011, 2013 eller 2014)? 

 Ja 

 Nej 

 Kommer inte ihåg 

 

Forskningsområden - Förorenade områden 

Följande två frågor ställs återkommande i våra enkätundersökningar för att eventu-

ella förändringar över tid ska kunna följas. 

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). Kommentera gärna ditt svar.  

 Undersökning/avgränsning av förorening 

 Riskbedömning 

 Åtgärdsutredning/åtgärdstekniker 

 Riskvärdering 

 Administration/ekonomi/juridik 

 

Kunskapsspridning - Förorenade områden 

Finns det något särskilt ämnesområde, inom förorenade områden, där du upplever att yt-

terligare kunskapsspridning via publikationer, utbildningar, webbinarier eller liknande 

skulle vara särskilt värdefullt? 

 

https://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=3
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Återstående delar av enkäten behandlar frågor förknippade med spridning från för-

orenade områden och belastning på recipienter. Med spridning och belastning avses 

här att föroreningar når, eller riskerar att nå, ytvatten- och grundvattenrecipienter, 

oavsett spridningsmekanism.   

Spridning - riskbedömning 

Hur bedömer du att risker förknippade med föroreningsspridning värderas jämfört med 

andra delar som ingår i riskbedömning av förorenade områden (t.ex. humanexponering 

och risker för markmiljö)? 

 Spridningsrisker värderas högre än andra aspekter 

 Spridningsrisker värderas ungefär lika som andra aspekter 

 Spridningsrisker värderas lägre än andra aspekter 

 Vet ej 

  

Tycker du att spridningsrisker borde värderas annorlunda? Kommentera gärna ditt svar 

ovan. 

Spridning - riskvärdering och åtgärd 

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där spridningen från ett förorenat område till en 

recipient haft avgörande betydelse för föreslagna eller genomförda åtgärder? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Du svarade "Ja" på föregående fråga. Vilka aspekter hade inverkan på förslaget/beslutet? 

(Flera svarsalternativ möjliga) 

Höga, eller risk för höga, koncentrationer i recipienten 

Stora, eller risk för stora, mängder i recipienten 

Vet ej 

Annat 

  

Spridning - Riskbedömning och riskvärdering 

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där en miljökvalitetsnorm för recipienten (yt- 

eller grundvattenförekomst) har haft betydelse i riskbedömningen eller för valet av åtgärd 

för ett förorenat område? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Du svarade "Ja" på föregående fråga. På vilket sätt har miljökvalitetsnormerna haft bety-

delse i riskbedömningen respektive riskvärderingen? 
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 Belastning 

Tycker du att den mängd som sprids från ett område är viktig att ta hänsyn till, trots att 

befintliga haltbaserade jämförvärden inte överskrids i recipienten? Motivera gärna ditt 

svar. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Du svarade "Ja" på föregående fråga. Vilka aspekter anser du vara relevanta vid bedöm-

ning av mängder som sprids? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 Jämförelse med bakgrundskoncentrationer i recipienten 

 Långsiktig ackumulering av föroreningen i recipienten 

 Höga halter i en begränsad del av recipienten (t.ex. strandzonen där förore-

ningen läcker ut) 

 Jämförelse med andra utsläpp från t.ex. industrier, avloppsreningsverk till 

aktuell recipient 

 Jämförelse med andra utsläpp från t.ex. industrier, avloppsreningsverk till 

andra recipienter i landet 

 Jämförelse med spridning från andra förorenade områden i landet 

 Annat 

 

Görs bedömningen av spridning från förorenade områden på olika sätt beroende på om 

recipienten är klassificerad som vattenförekomst eller inte? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Du svarade "Ja" på föregående fråga. På vilket sätt görs bedömningen annorlunda? 

Vattenförvaltning 

Tycker du att det finns behov av att mer ingående integrera arbetet med förorenade områ-

den med vattenförvaltningens arbete? Motvera gärna ditt svar. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Spridning - Kvantifiering  

Tycker du att kvantifiering av föroreningsspridning i samband med undersökningar av 

förorenade områden i allmänhet görs på ett tillräckligt bra sätt idag? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Vet ej 

 

https://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=3
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Du svarade "sällan" eller "aldrig" i föregående fråga. Vad tror du att orsakerna är till att 

kvantifieringen av föroreningsspridning inte görs tillräckligt bra? (Max två svarsalterna-

tiv) Det saknas... 

 efterfrågan från tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövare 

 tillgängliga metoder i fält eller lab 

 metoder för dataanalys/modellering 

 kunskaper/kompetens 

 ekonomiska förutsättningar/tid i projekten 

 annat 

 

Vilka verktyg för att kvantifiera spridning av föroreningar från förorenade områden till 

ytvatten har använts i ärenden/uppdrag där du deltagit? (Flera svarsalternativ möjliga) 

Kommentera gärna och beskriv dina erfarenheter. 

 Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 

 Modell avsedd för beräkning av grundvattenflöden och ämnestransport 

 Beräkningar för hand/i kalkylblad 

 Ingen 

 Vet ej 

 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell används ibland för att bedöma föroreningsspridning. 

Tycker du att det behövs andra spridningsmodeller för att kunna utföra bra riskbedöm-

ningar av förorenade områden? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 I enstaka fall 

 Aldrig 

 Vet ej 

 

Vilka möjligheter önskar du skulle finnas i en bra modell för att beräkna förorenings-

spridning? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 Möjlighet att ta hänsyn till fastläggning under transport 

Modellering med tidsupplösning, t.ex. information om när föroreningen 

når recipienten 

Möjlighet att modellera mer komplexa hydrogeologiska förhållanden 

(jordlagerföljder m.m.) 

Möjlighet att ta hänsyn till ledningsgravar, dagvattensystem och andra 

vägar där snabb eller omfattande spridning kan ske 

 Vet ej 

 Annan 
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Vilka hinder finns för att använda andra modeller än Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 

för att kvantifiera föroreningsspridning? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 Tillsynsmyndigheter kräver att Naturvårdsverkets modell ska användas 

 Andra modeller tillför ingen större nytta 

 Det tar för mycket tid att använda andra modeller 

 Det saknas indata som behövs 

 Programvara för andra önskade modeller är för dyr  

 Vet ej 

 Annat 

 

Spridning och belastning 

Har du övriga kommentarer när det gäller problem och utmaningar med att utvärdera 

spridningen från förorenade områden och belastningen på recipienter? 

 Behov av vägledning och ny kunskap 

Vilket vägledningsmaterial använder du för kvantifiering och bedömning av förorenings-

spridning från förorenade områden? 

Vilka behov av ytterligare vägledningsmaterial för föroreningsspridning från förorenade 

områden ser du? 

Vilka forsknings- och utvecklingsbehov för föroreningsspridning från förorenade områ-

den ser du? 
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Bilaga 2 FoU-behov undersökning 
resp. avgränsning av förorening 

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling 

inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Kommentera gärna ditt 

svar.  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Lär av Holland/Danmark - Styr upp provtagningens omfattning och utförande, då dessa 

ligger till grund för alla övriga steg. 

Fantastiskt att det bedrivs mycket bra forskning men behovet är ännu större 

Ser bland annat ett behov av undersökningsmetoder som ger en mer integrerad bild av 

föroreningssituationen på områden som innehåller flera föroreningar samt undersökningar 

som är mer inriktade på "verklig" risk än på totalhalter. 

Jag arbetar bara med de juridiska aspekterna. 

Det behövs mer studier på ytvattenrecipienter till förorenade områden med framförallt 

mätningar i sediment och fisk för att kartlägga spridning i vattenmiljön och upptag i 

biota. 

Vi behöver bli bättre på att avgränsa, både föroreningsspridning och åtgärdskomplexitet 

och kostnad. Bedömer det som ett viktigt behov, men varken mycket stort eller mycket 

litet behov.  

Negativa effekter av kombinationer av föroreningar PFAS och andra "nya" föroreningar 

Finns stora kunskapsluckor som behöver tätas till 

Utmaningar finns för effektiv hantering av massor och återvinning av ämnen och resurser. 

Det känns som det kommit en hel del nytt senaste tiden så det känns som man är rätt långt 

framme. Men fortfarande har detta med screeningundersökningar inte riktigt nått ut till 

alla tillsynsmyndigheter, så det som behövs är kanske mer information om befintliga tek-

niker mm? 

Det är inte lätt att veta om man vid provtagning har hittat rätt plats för att få ett tillförlit-

ligt provsvar och ofta dyker det upp nytt under arbetets gång och att veta hur djupt man 

ska gräva och hur brett samt hur mycket som är rättfärdigt att ställa krav på då man inte 

vet vilka nivåer det rör sig om blir komplicerat.  

Man har kommit ganska långt när det gäller undersökningstekniker. Det som är kvar är 

undersökningar av föroreningar som kan vara svåra att detektera t.ex. flyktiga förore-

ningar, och föroreningar i berg. Om man ska prioritera är det viktigare med forskning om 

åtgärdstekniker. 
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Det är viktigt att kunskap av identifierade föroreningar finns för att inte hindra den 

snabba samhällsutvecklingen. T.ex. genom att en föroreningsproblematik är större än vad 

man tidigare trott. Detta är givetvis bättre än att problemet uppdagas vid ett senare skede 

när man människor blir påverkade till följd av föroreningarna. 

Utveckling av fler direktvisande fältmetoder är alltid intressant. T ex elektroniska biosen-

sorer, eller dresserade hundar 

Speciellt avgränsning tycker jag är viktigt då en förorening kan spridas långt utanför den 

ursprungliga fastigheten och att många olika fastighetsägare blir inblandade. Hur går man 

vidare om spridningen är stor? 

Metodik för resurseffektiva provtagningsstrategier som ger representativa halter 

Provtagningsmetodiken behöver ytterligare utvecklas så att vi kan känna oss trygga med 

att vi gör våra bedömningar på rätt underlag. 

Kunskaperna I branschen är på en mycket låg nivå. Vi lägger mycket skattemedel och re-

surser på att sanera mark fast egentligen vet vi inte vilken nytta det gör 

Det finns tydliga vägledningar för hur man ska ta fram provtagningsplaner samt karakte-

risera och avgränsa föroreningar. Det finns en hel rad olika sonderingsmetoder för att un-

dersöka markens kvalitet. Utvecklingspotentialen ligger i att utnyttja dem. På grund av 

osäkerhet bland tillsynsmyndigheter hamnar tonvikten idag väldigt starkt på jordprovtag-

ning (skruv/provgrop) med efterföljande labbanalys, för att få fram det ultimata värdet att 

jämföra mot riktvärden. Problemet blir att hela risk- och åtgärdsutredningar (och åtgär-

der) blir väldigt inriktade på att reducera halt snarare än risk. 

Det finns redan tillräcklig med kunskap i utlandet 

Speciellt föroreningsspridning i berg.  

Vi behöver bli bättre på spridningsbedömningar  

Inom vissa typer av föroreningar är behovet stort. 

Behövs forskning om hur vi optimerar undersökningarna för att snabbare och effektivare 

kommer till åtgärd/alt. inte gå vidare med åtgärd. Är för tidskrävande och kostsamt idag. 

Behöver öka andelen undersökningar som gynnar andra åtgärdstekniker än schakt/depo-

nering. 

Beror som vanligt på typen av förorening. Det svåraste är fortfarande klorerade lösnings-

medel. 

Jag upplever att ambitionsnivån är väldigt olika för markundersökningar i olika projekt 

och det skiljer sig stort mellan olika kommuner i olika eventuella förelägganden. Det be-

hövs ett bättre nationellt "ramverk" för omfattningen av en MMU. Hur vet man att man 

har undersökt "tillräckligt". Bättre (enkla) statistiska verktyg efterfrågas av mig! 

Stort behov kopplat till fiberbankar och sediment 

Inom området med föroreningar av PFAS-ämnen saknas det kunskaper och forskning. 

Anser att detta är nödvändigt samtidigt som jag anser att området med PFAS i länshåll-

ningsvatten saknar kunskap också. 
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Det är ofta en diskussion kring omfattning av provtagning för att den utifrån naturveten-

skap ska vara tillräcklig. Tydligare vetenskapskopplad vägledning vore ett sätt att för-

enkla processen, göra den mer förutsägbar och tydlig. 

Jag känner att jag själv inte inhämtat all den kunskap och forskning som finns. Så det lig-

ger idag mer hos mig känner jag, ser inte vad som saknas. 

Särskilt för förorenade sediment / fiberbankar 

Inte så mycket FoU som att använda den information som finns. 

Undersökning av områden respektive avgränsning sker i dagens läge med för grova meto-

der. På Kontinenten används andra metoder som är snabbare och billigare. Dessa ska ut-

värderas och anpassas till svenska förhållanden 

Viktigt att särskilja om statligt EBH-projekt eller syftet är infra/exploatering. Detta ef-

tersom Infra/exploatering oftast innebär i första hand att säkerställa masshantering som 

sker till följd av grundläggning/ledningsarbeten utförs på ett miljöriktigt sätt samt att 

kvarlämnad mark uppfyller den framtida markanvändningen. Förberedande undersök-

ningar utförs i en sådan omfattning att dessa frågor besvaras så långt som möjligt i pro-

jekteringsskedet.  

Detta svar gäller för samtliga frågor om gradering av FoU-behov...behovet av framförallt 

utveckling är fortsatt stort. MEN det finns även många existerande möjligheter som inte 

tillämpas. 4:an indikerar både FoU i sig och tillämpning av redan framtagna/existerande 

lösningar. 4.an är också ett slags medel eftersom det för vissa ämnesgrupper finns ett be-

hov över 5 (tex PFAS) men för många andra snarare 3. Detsamma gäller tex olika typom-

råden där "vanliga" sediment ligger på 3 medan fibersediment ligger på 5. 

Analyser i fält bör utvecklas för fler ämnen för att kunna användas i större utsträckning 

och med högre säkerhet. Nyttan skulle vara att kunna avgränsa i fält utan att behöva först 

undersöka och avetablera, få analyssvar och sen etablera undersökning igen. Nuvarande 

hantering är ineffektiv undersökningsmetodik. 

Tillräcklig kunskap redan i det skedet leder till bättre masshantering och riskerna mins-

kar.  

Det behövs tillämpad forskning för att hitta metoder som kostnadseffektivt kan efterbe-

handla förorenade områden 

Framförallt gällande klorerade alifater där föroreningsbilden kan se mycket annorlunda ut 

jämfört med andra föroreningar. Det är lätt att man i undersökningarna missar något och 

svårt att veta hur man ska avgränsa sig.   

Det måste bli enklare att få fram en tillförlitlig avgränsning av en förorening. 

Finns olika synsätt på hur man ska bedöma värdet av en undersökning. 

Mycket arbete läggs på utvärdering av i sig ganska bristfälliga indata. Det är inte rimligt 

att miljonbelopp läggs på slutsatser och rapportering av indata(analysvärden) som i sig 

skall genereras för under 100kkr. Det blir ett dyrt korthus där slutsatser dras på osäkra 

grunder. Här behövs FoU för att integrera kunskap om analysprocesserna med kunskap 

om utredningar, så att man förstår varandras förutsättningar. 
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Finns många ämnen som vi idag inte vet hur de påverkar människor och miljö. Därför be-

hövs forskning om hur de kan påverka och lagras i framtiden. 

Avgränsning av föroreningar kopplat till mätbara åtgärdsmål.  

Fortfarande många osäkerheter och olika hantering vid undersökningar/avgränsningar.  

Kostnadseffektiva undersökningar/avgränsningar viktigt i EBH arbetet.  

Avgränsningar utförs relativt väl och med godtagbara metoder.  Flyktiga föroreningar kan 

dock behöva undersökas med bättre teknik där större hänsyn tas till föroreningarnas flyk-

tighet. Föroreningar som är mer heterogent fördelade i marken kräver oftast tätare prov-

tagning horisontellt och vertikalt. Grundvatten borde alltid undersökas med foderrörsbor-

rade grundvattenrör där spridning är avgörande.  

Här behövs både utveckling av kvalitetssäkrade och kanske mer föroreningsspecifika me-

toder men även utveckling av tolknings- och redovisningsmetodik så att framkomna re-

sultat kan nyttjas fullt ut. Mer tillämpad forskning, fler initiativ till samarbete men fram-

förallt bättre återkoppling och kunskapsöverföring mellan forskningsinstitutioner/lärosä-

ten och myndigheter/konsulter/utförare/problemägare gällande behovet av ny forskning 

och resultaten av utförd forskning. 

Gäller ffa komplicerade föroreningstyper (tex klorerade alifater, PFAS)  

Vi vet fortfarande för lite om dessa frågor - det behövs alltid mer forskning inom hela 

detta område. Svaret gäller för samtliga frågor på denna enkätsida.  

Från svart eller vitt till ett mer komplext synsätt avseende halter. Medelhalt, medianhalt. 

Tillgänglig halt.  

Frågan är för bred o för allmänt hållen för att kunna svara på. 

Förorenade massor i samband med rivning av byggnader.  

Hur gör vi den forskning som redan finns tillgänglig för konsulter och tillsynsmyndig-

heter? 
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Bilaga 3 FoU-behov riskbedömning 

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling 

inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Kommentera gärna ditt 

svar.  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Få myndigheterna att lyfta blicken över tabeller för riktvärden från NV 

Ser fram emot handledning för riskbedömning av förorenade sediment 

Har dålig koll. 

Utvecklade av metoder som tar mer av ett helhetsgrepp när det gäller risker. Metoder som 

både tar hänsyn risker i liten skala och på kort tid (tex akuta risker för människor som 

vists på området) och mer långsiktiga risker i större skala (tex persistenta mer diffust 

spridda föroreningar ger annan typ av risk).  

Se ovan. 

Riskbedömning behöver sättas i ett globalt perspektiv. Ibland renar vi det lilla kända in 

absurdum där resurser kanske hade kunnat läggas på att hitta var de största riskerna är 

egentligen och sätta in krutet där.  

Riskbedömningen för spridning och effekter till ytvatten. 

Vi behöver veta risken med ta bort eller låt ligga, vi ansvarar för kommande generationer. 

Koppling till Miljökvalitetsnormer saknas  

Sediment är svårt  

Känns fortfarande godtyckligt i bedömningarna många gånger  

Se ovan 

Utmaningar finns för effektiv hantering av massor och återvinning av ämnen och resurser. 

Naturvårdsverket, med flera, anser att riskbedömning ska göras inför val av åtgärd. Allt 

för sällan, upplever jag det som görs en riskbedömning, utan uppmätta halter jämförs med 

generella riktvärden. Å andra sidan finns heller ingen konsensus om hur skyddsvärda de 

olika medierna är.  

Väldigt få kan verkligen svara på hur farligt något är. 

Det känns som att mycket baseras på gamla utredningar (jag kan känna igen formule-

ringar i dokument som copy-pastats från äldre utredningar) vilket jag tycker tyder på att 

det skulle vara bra med lite uppdaterat tänk. Speciellt nu när vi har bättre vattendata mm. 

Mycket info saknas om hur olika ämnen (utöver tungmetallerna) sprids i näringskedjan. 

Man har kommit ganska långt med olika riskbedömningsmodeller men om vi t.ex. tittar 

på NV:s generella riktvärden så är de troligen för höga. Jmfr dessa med de halter man får 

ha i jord vid jordframställning kommer ni att se att man kan sanera en villatomt och sedan 
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fylla upp med ny jord, som har så höga halter att den måste saneras igen. Ebh kostar sam-

hället för mycket idag. Troligen är riskerna inte så stora som vissa riskbedömningsmo-

deller ger vid handen. Dessutom måste acceptansen för riskbedömningen öka. Många har 

"känslan" av att det blir tryggare om föroreningen grävs ut och transporteras bort för då 

vet man att föroreningen är borta, t.ex. fastighetsägare. Det måste skapas en acceptans, 

även bland myndigheter, att man får lämna kvar föroreningsrester. 

En välmotiverad riskbedömning är bra eftersom det kan utgöra ett bra underlag för vad 

som får förekomma i området och vilka typer av åtgärder som bör vara tillåtliga på plat-

sen. 

Utvecklingsbehovet finns bl a i att sprida en tillämpning av lämpliga metoder för att ta 

fram och värdera representativa halter.  

Hur kritisk ska man vara? Ibland känns det som man blir lite förd bakom ljuset. 

Utveckling av riktvärdesmodellen; fler ämnen, fler exponeringsvägar, fler media (sedi-

ment, byggnader/byggnadsmaterial) 

Sannolikt är det mycket som översaneras eftersom vi drar försiktighetsprincipen så långt i 

våra riskbedömningar. Det är fortfarande svårt för konsulter att få acceptans för platsspe-

cifika riskbedömningar eftersom de vägledande myndigheterna är så kritiska till alla av-

steg från den generella modellen.  

Det behövs mer kunskap för att kunna bemöta kreativa konsulters riskbedömningar på ett 

bra sätt.  Ofta skruvas det på Naturvårdsverkets modell på olika vis och det är många 

gånger svårt för tillsynsmyndigheten att bedöma vad modellen medger eller ej och vilka 

antaganden som är rimliga att göra.   

Riskbedömningsprocessen håller på att tappa sin relevans. Det beror inte på att vägled-

ningar och beräkningsverktyg är dåliga, utan på att tillsynsmyndigheter är osäkra och där-

för lutar sig på något som känns tryggt = laboratorieanalyshalter. Tyvärr hjälper SGI till 

att undergräva förtroendet för riktvärden och riktvärdesmodellen, genom att i era korttids-

stöd hävda att modellen är osäker. Jag har förståelse för era ställningstaganden, för det är 

inte SGI:s uppgift att agera tillsynsmyndighet, men ni borde fundera över konsekvenserna 

av hur ni uttrycker er. Med de dubbla säkerhetsmarginaler som konservativa antaganden 

för riktvärden samt osäkerhetsmått såsom UCLM vid bestämning av representativ halt in-

nebär, gör att vi snart kan avveckla riskbedömningsprocessen. Vi kan gå från misstanke 

om förorening direkt till åtgärdsutredning och riskvärdering. Vidare om vi inte kan ha 

förtroende för riktvärden och riktvärdesmodellen, hur ska vi då kunna avgöra riskredukt-

ion?  

Se ovan 

En mer enhetlig syn behövs.  

Mitt svar gäller främst "nya" föroreningar och hur man riskbedömer dem. 

Om det kan skilja så mycket på hur risker bedöms inom EU känns det som att det behövs 

både mer forskning och mer samordning. Risker för människors hälsa bör väl vara des-

amma oavsett vilket land man bor i, även om markens beskaffenheter är skilda. 

Det dyker upp nya ämnen och vi omvärderar gamla.  
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Jag upplever att ambitionsnivån är väldigt olika för riskbedömningar i olika projekt och 

det skiljer sig stort mellan olika kommuner i olika eventuella förelägganden. Det behövs 

ett bättre nationellt "ramverk" för omfattningen av en riskbedömning. 

Bedömning av risker avgörande i masshanteringsfrågan. 

Riskbedömningar av sediment behövs. Är ett hittills, för mig, okänt område. 

Särskilt för förorenade sediment / fiberbankar 

Viktigt område då det avgör om det behöver saneras, till vilken nivå och på vilket sätt. 

Det är lättare att säga att det kan finnas en risk än att det inte gör det. Jag vill gärna se mer 

forskning/litteratur kring vilket underlag som är tillräckligt för att kunna säga att ett om-

råde inte innebär någon risk eller att den risk som finns är acceptabel. Jag upplever att vi 

har mycket hängslen och livremmar 

Väga in parametrar så som klimatförändringar och koppling till MKN för ev. närliggande 

vattendrag på ett tydligare sätt. 

"Bättre underlag för att bedöma markekoskydd.  

Ökad kunskap om hur vi påverkas av diffusa föroreningar med stor utbredning - hänsyn 

till detta i beräkningsmodeller (bakgrundsbelastning) 

Enkla stöd för att ta fram och granska statistiskt underlag. 

Samma som ovan. Med en tydligare vetenskapskopplad vägledning vore ett sätt att för-

enkla processen, göra den mer förutsägbar och tydlig. Det blir ofta tidsödande processer 

att nå samförstånd i den här frågan. 

Jag känner att jag själv inte inhämtat all den kunskap och forskning som finns. Så det lig-

ger idag mer hos mig känner jag, ser inte vad som saknas. 

Riskbedömning i Sverige är otillräckligt, metoderna otympliga. Framför allt enkla fall 

kräver för mycket arbete och därmed slösar vi på våra resurser 

Övervägande markarbeten som utförs årligen är till följd av infra/exploatering, innebär 

oftast i första hand att säkerställa masshantering som sker till följd av grundläggning/led-

ningsarbeten utförs på ett miljöriktigt sätt samt att kvarlämnad mark uppfyller den fram-

tida markanvändningen. I ett långsiktigt perspektiv är det jord (ofta äldre fyllning) som 

ska riskbedömas, dvs lämnas kvar i terrassnivå (under byggnader och sällan ytlig jord pga 

av anläggningskrav), övriga miljöaspekter bör vägas in. Sträva efter att markens miljötek-

niska kvalitet får rätt dignitet ur ett större perspektiv. 

Det är inte mera forskning som krävs. Det krävs acceptans och förståelse från myndig-

heter att platsspecifika riktvärden kan skilja sig kraftigt från de generella. De generella 

riktvärdena är en stor bromskloss som bör arbetas bort. De saknar ofta relevans som 

skapar bara osäkerhet och onödiga frågeställningar.   

Fram för allt att ta fram mer vägledning. Vi har ett verktyg att räkna med och vissa gene-

rella riktvärden men för att vi på tillsynssidan ska fatta så bra beslut som möjligt både 

gällande kretsloppstänk och risker behöver vi nog gräva i denna problematiken ett varv 

till. Hur viktar vi in de aktuella frågeställningarna med masshantering.  
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Vi behöver få fram riskbedömning med avseende på föroreningar i byggnader och för för-

oreningar i sediment.  

Riskbedömning av sediment. Hur ska förorenade sediment hanteras?! 

Under förutsättningar att SGI:s handbok för klassning av massor in situ. 

Förutom PFAS har vi ganska bra koll på riskerna med de "gamla synderna". nya synder 

är det däremot stort behov av forskning kring (läkemedel, nya kemikalier etc) 

Framförallt gällande riskbedömningar i en huvudstudie. Det måste bli tydligare vad som 

är en "tillräcklig" riskbedömning bl.a. med avseende på föroreningarnas spridning i fram-

tiden och spridning p.g.a. klimatförändringar.  

I Sverige är vi väldigt duktiga på att översanera föroreningar. Vi ska naturligtvis inte ris-

kera människors hälsa eller miljö, men vi måste bli bättre på att hitta förnuftiga åtgärds-

mål (vi kan inte fortsätta köra massor långa sträckor för att lägga dem på deponier) 

Risk för vatten skulle behöva belysas mer. Vad är det som faktiskt läcker ut?  

Riskbedömning av förorenade sediment skulle behöva utvecklas (en del arbete har skett 

kring fiberbankar längs Bottniska viken).  

Finns för många olika tolkningar 

NV:s modell för bedömning av hur spridning till ytvatten och grundvatten går till kräver 

för stor kunskap om hydrogeologi för att kunna användas effektivt. Vi som försöker be-

döma platsspecifika risker behöver kunna lägga in data som vi kan lätt få tag i och lägga 

in i modellen för att bedöma spridning och halter. T ex kunna lägga in lutning med av-

stånd och fall, jordart från jordartskartan, jorddjup från SGU:s jorddjupskarta eller geo-

tekniska undersökningar, grundvattenytans läge, avstånd till närmaste brunn, avstånd till 

närmaste ytvatten och vattenförekomst och lägga in uppgifter om spridningsvägarna med 

multichoice alternativ - ex grästäckt dike 20 m, dagvattenledning 10 meter, med eller utan 

slambrunn och ungefärlig kapacitet osv. Om vi kan lägga in uppgifterna i modellen som 

behövs för att beräkna grundvattenbildningen så kan den beräkna det åt oss. När det hand-

lar om spridning till ytvattnet som är kust och hav så är modellen för trubbig. Konsulterna 

vill räkna på volymen för hela vattenförekomsten, men den bryr sig inte om hälsorisker 

vid utsläppspunkten och den tar inte hänsyn till påverkan nära utsläppspunkten, den pri-

mära blandzonen. Detta behöver bli mycket mer användarvänligt för lekmän för att vi ska 

kunna ställa relevanta krav vid beslut om åtgärdsmål för miljö, MKN och hälsa. Vi behö-

ver inom tillsynen generella riktvärden för inträngning av farliga ångor i inomhusmiljö i 

bostäder och skolor och i kontorslokaler.  

Klargörande om ifall risker hänger ihop med mängd eller koncentration. Är verkligen en 

kubikmeter jord med hög koncentration av en förorening ett större problem än stora voly-

mer med en i sig lägre koncentration men totalt sett större mängd förorening.   

Tycker det är ganska bra med underlag inom detta område 

Hög kvalitet av stor betydelse på riskbedömningen som påverkar hela kedjan i EBH arbe-

tet 

För många förorenade områden saneras för mycket när generella riktvärden används. Det 

generella scenariot är sällan rådande inom överskådlig framtid för den aktuella platsen. 

För stor hänsyn tas ofta till markmiljön där det klart framgår att återfyllning skall ske med 
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grov fyllning i industriområden som ändå inte har någon större funktion för markmiljön. 

Inte sällan saneras pga risker för spridning trots att föroreningar knappt är mätbara 

mycket nära källan, vilket leder till översanering. För mycket spridningsbenägna ämnen 

bör spridning och belastning vara tongivande för bedömning av risk. Särskilt stor hänsyn 

bör tas till skyddsobjekt som gäller betydande grundvattenakvifärer. Mass- och haltre-

duktioner bör vara ledande för den åtgärd som krävs. Riskerna behöver generellt belysas 

mer, bara att ange att halterna överstiger ett riktvärde räcker inte. 

Det verkar som att det saknas minst en dimension i den modell som vi tillämpar idag. I 

många fall tycks man landa in i ett synsätt där kraftiga föroreningar inte utgör någon som 

helst risk trots att föroreningshalten i grundvatten är skyhög och inomhusluften (industri-

byggnader) är märkbart påverkad. Mer tillämpad forskning, fler initiativ till samarbete 

men framförallt bättre återkoppling och kunskapsöverföring mellan forskningsinstitut-

ioner/lärosäten och myndigheter/konsulter/utförare/problemägare gällande behovet av ny 

forskning och resultaten av utförd forskning. 

Riskbedömning på kort och lång sikt om det blir vanligare att relativt förorenade massor 

lämnas kvar på föroreningsplatsen. Hur kan man på ett lämpligt sätt göra en relevant risk-

bedömning som täcker in eventuella ändrade förhållanden på platsen allteftersom tiden 

fortskrider? Klimatrelaterat, ändrade pH-förhållanden i mark eller vad det må vara. 

Anser att SGI eller NV måste ta fram verktyg som vi konsulter kan arbeta med. Exempel-

vis finns en stor övertro på NV:s beräkningsmodell på myndighets/beställarsidan, den är 

"godkänd" av högre instans och därmed mer trovärdig än mer "fria" utredningar och reso-

nemang från erfarna teknikkonsulter. Även riktlinjer kring exempelvis hur man 

kan/bör/får använda sig av resultat från biotillgänglighetstester, en lab/analysmetod som 

SGI både marknadsför och själva genomför men sedan accepteras det inte att konsulter 

använder sig av resultaten vid riskbedömning (lite dubbla budskap).  

Andra sätt att bedöma riskerna än bara totalhalter. FoU-behovet är kanske inte så stort, 

däremot att kommunicera de mekanismer som styr fastläggning av metallföroreningar i 

den fasta matrisen. Skapa förståelse hos alla involverade. 

Frågan är för bred o för allmänt hållen för att kunna svara på. 

Det är viktigt att den forskning som görs och har gjorts når oss inom tillsynen så att kan ta 

del av den och lära oss bedöma risker när vi ställer krav. Hur stor är miljönyttan och hur 

mycket minskar risken relativt kostnaderna för eventuella åtgärder? Viktigt att vi förstår 

hur stor risk något verkligen innebär. Ex) Vi har nu svårigheter att förstå hur farligt det 

tex är med förorenade badplatser utifrån hälsoaspekt. 

Mer forskning kring hur markmiljön påverkas av föroreningar/olika föroreningar. När 

platsspecifika riktvärden ska beräknas med Naturvårdsverkets beräkningsmodell hamnar 

ofta diskussionen väldigt onyanserat kring markmiljö vs inte markmiljö.  

Mer forskning kring hur föroreningar kan spridas, vilka mekanismer / processer som lig-

ger bakom, även kopplat till saneringsåtgärder tex jordtvätt.  
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Bilaga 4 FoU-behov 
åtgärdsutredning/åtgärdstekniker 

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling 

inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Kommentera gärna ditt 

svar.  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Lär av Holland/Danmark - Styr upp provtagningens omfattning och utförande, då dessa 

ligger till grund för alla övriga steg. 

Jätteviktigt för att vi ska komma framåt och får miljö- och kostnadseffektiva lösningar 

Se ovan. 

Inom vattenförvaltningen ska handläggare på länsstyrelserna vid statusklassningen föreslå 

åtgärder om MKN inte kan uppnås. Jag upplever att vi inte har tillräcklig kunskap om den 

senaste forskningen vad gäller åtgärder för förorenade områden, därför tycker jag att det 

framförallt behövs en kunskapsspridning från forskning till förvaltning, mer än forskning. 

Länsstyrelserna har inte heller tillgång till vetenskapligt publicerade artiklar och därför 

behöver en "kanal" för kunskapsspridning också upprättas. 

Det är fortfarande alldeles för mycket gräva upp och frakta bort, och ännu för lite återvin-

ning av det uppgrävda, dvs vi flyttar runt problemet. Vi behöver bli MYCKET bättre på 

in situsaneringar och kreativa lösningar.  

Fick in en anmälan om In-situ behandling i dagarna och skulle läsa på om detta. Hittade 

väldigt lite information samt att det stod en hel del om hur dåligt det är att sanera på detta 

viset.... 

Åtgärder vid pågående verksamheter  

Åtgärder i sediment  

Åtgärder Fibersediment  

Stabiliseringsåtgärder  

Utmaningar finns för effektiv hantering av massor och återvinning av ämnen och resurser. 

Lika ofta som riskbedömning saknas kostnadsbedömning, dvs bedömning av skäligheten 

av att viss åtgärd utförs. Allt för ofta anges åtgärdsmålet kopplat till generella riktvärdet.  

Det bör vara specialister  

Alternativ till schaktsaneringar måste tyvärr förkastas i åtgärdsutredningen pga av diverse 

osäkerheter, varför schaktsaneringar fortsätter att dominera.  

Utveckla alternativ till schaktsanering och deponering. Till exempel sortering för att 

minska mängden till deponi och behandling in situ.  
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In situbehandlingar behöver bli normen om vi inte skall förbruka våra deponier. Här be-

hövs stora demonstrationsprojekt. 

Eftersom det dyker upp så många "nya" föroreningar (hos oss främst pga tillsynsmyndig-

heterna begär bredare spektrum i undersökningar, förr var det "bara" tungmetaller), så be-

hövs det också forskas på metoder som kan hantera en cocktail av föroreningar. 

Jag tror det finns en del information om detta men det behöver nå ut till de som sanerar 

eftersom de oftast väljer schaktning.  

Vanligaste ebh-tekniken är fortfarande att gräva upp och lägga på deponi. Alla försök att 

hitta på kreativa alternativ tillbakavisas av olika myndigheter eller andra organisationer 

på vägen. Om man gräver upp och transporterar bort vet man att inga föroreningar finns 

kvar. Vid olika typer av in situsaneringar blir det alltid en rest kvar. Det vill t.ex. inte fas-

tighetsägare eller privatpersoner ha. Man måste omvärdera detta och få andra metoder att 

bli något positivt. Ofta hjälper det inte om man har gjort en riskbedömning som visar att 

det är säkert att lämna lite förorening. Folk anser ändå att det är förkastligt. 

Hitta åtgärder till lägre kostnad 

Det skulle vara intressant att vända på perspektivet och ta fram och redovisa vilka förore-

ningsvolymer som skulle behövas för att på ett rationellt och marknadsmässsigt kunna an-

vända olika mer eller mindre etablerade men sällan tillämpade åtgärdstekniker. Ett sådant 

underlag skulle bl a kunna visa på behovet av att samordna åtgärder vid flera objekt för 

att komma upp i volym som gör vissa åtgärdstekniker ekonomiskt rimliga.  

Inom detta område tycker jag ändå att det varit många utbildningar. 

För mindre andel schaktsanering och ökad återanvändning av de massor som ändå upp-

står 

Den stora majoriteten av saneringar görs i form av schaktning. Tillsynsmyndigheterna 

kommer att behöva mycket stöd om andelen insitu-behandlingar ska kunna öka. 

Ser gärna mer information och vägledning om vilka åtgärdsmål man kan uppnå med olika 

tekniker, speciellt då sådana tekniker som används mer sällan som t ex olika typer av bio-

logisk behandling. Det är även intressant att veta mer om vid vilka förhållanden olika ty-

per av metoder är lämpliga att använda. Som tillsynsmyndighet kommer man i första 

hand i kontakt med schaktsaneringar i exploateringsärenden men om byggandet minskar 

kan det säkert bli aktuellt även med andra typer av saneringar.  

Här handlar det mest om att nyttiggöra åtgärdsmetoder i Sverige och det är marknadens 

aktörer bra på. Vi kan också höja priset på deponering av massor - det skulle underlätta. 

In-situ 

Viktigt att undersöka saneringsmetoder utöver schaktning. Viktigt att fler projekt genom-

förs för att undvika de många transporter av schaktmassor som uppstår i samband med 

schaktsanering.  

Mycket kunskap finns redan utomlands 

Jag upplever att det används ytterst få nya åtgärdstekniker på "vanliga" saneringar ute i 

kommunerna, om det inte är stora bidragsprojekt.  
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Hur man gör effektiva och hållbara saneringar 

Alternativa åtgärdsmetoder till schaktsanering behöver utvecklas för att få fram metoder 

som är tillförlitliga. 

Branschen har ett mycket stort behov av ett verktyg för riskvärdering. Ett verktyg som 

inte är personberoende och godtyckligt utan med en medföljande handbok eller dylikt. 

Det trycks mer och mer på att vi som konsulter inte ska lägga kraften på riskbedömningen 

utan på riskvärderingen men som det är idag har vi inte tid eller råd i de små uppdragen. 

Detta hinns bara med i de stora bidragsfinansierade projekten. 

Schaktning utgör fortfarande en väldigt stor del av alla åtgärder. Skulle vara positivt om 

andra metoder blev mer gångbara/accepterade. 

Nya tekniker är alltid intressant. Det är också viktigt att följa upp åtgärder på lång sikt 

och i olika medier. Trots en reduktion av mängd förorening i jord kan det i vissa fall bli 

en ökad spridning med grundvattnet. 

Anpassa nuvarande verktyg och arbetssätt ännu mer för att kunna tillämpa alt. åtgärdstek-

niker. 

Forskning kring olika åtgärdstekniker i form av pilotprojekt för att sedan utvärdera resul-

tatet och tillåta fler tekniker för sanering än enbart schakt 

Hur åtgärdar man blandförorenade områden? Kan in- situåtgärder skapa nya problem.  

Främst fiberbankar samt olika typer av on-site behandlingar. Åtgärdstekniker för bland-

förorenade områden. 

Lite samma som ovan igen. Jag upplever ofta att pengar och beställning styr åtgärdsbe-

dömningarna. Med en tydligare vetenskapskopplad vägledning vore ett sätt att förenkla 

processen, göra den mer förutsägbar och tydlig. Det blir ofta tidsödande processer att nå 

samförstånd i den här frågan. 

Jag känner att jag själv inte inhämtat all den kunskap och forskning som finns. 

Natural based remediation är en samling metoder som vi inte använder i stor skala. Här 

finns stora möjligheter till teknikutveckling 

Ytterligare forskning behövs på metoder för att åtgärda förorenade sediment  

Se föregående svar. Infra/exploatering ofta heterogen spridning av förhöjda halter av 

vissa ämnen i främst fyllningen. Sträva efter effektiv masshantering i samband med utfö-

rande av nödvändiga markarbeten. 

För vissa ämnen.  

Tror stenhårt på britternas modell att bolag skulle kunna ha certifikat för en viss renings-

teknik (t.ex. biologisk) för att inte hamna i en tillståndsprocess varje gång ett projekt vill 

köra någon form av in situ istället för att frakta bort massor till deponi. 

Åtgärder och hantering av PFAS-förorenade områden. Finns mycket mer här. 

Åtgärdsmetoder måste utvecklas, Sverige kan inte fortsätta deponera massor som avfall 

som "enda" lösning 
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Tillämpad forskning 

Vi ser inte detta som tillsynsmyndighetens ansvar att ställa krav på hur åtgärder ska gå 

till. Vår uppgift är att ställa krav för att människors hälsa och miljön skyddas mot skada. 

Metoderna för avhjälpandet är verksamhetsutövaren eller konsultens uppgift. 

Om vi i Sverige vill komma ifrån att schaktsaneringar är den dominerande metoden måste 

vi hitta andra metoder som kommer ner i samma kostnad och tidsåtgång (framförallt 

tidsåtgången) 

Tekniker för att sanera sediment skulle behöva utvecklas. Samt vid vilka situationer som 

sedimenten bör få ligga kvar och överlagras.  

Ta fram standardiserade metoder för hur man ska bedöma sanering där man sorterar ut 

finfraktionen. Det går inte att analysera halterna i de grova fraktionerna på ett relevant 

sätt. Labben analyserar bara fraktionerna under 2 mm för jord och 4 mm för laktest. Ana-

lyserna är därmed bara relevanta för att dammet som de lyckas skaka fram ur skelettjor-

den och missvisande för riskbedömningen.  

Med återkoppling till tidigare fråga. Är verkligen utspädning en saneringsmetod? 

Det sker ju fortfarande väldigt mycket schaktning, kanske att mer kunskap om andra lös-

ningar och tekniker hade kunnat förändra det  

På sikt måste schaktmetoden minska pga resurshushållningsaspekten. Nya saneringsme-

toder måste utvecklas kontinuerligt för att ersätta schakt. Tillsynsmyndigheten har behov 

av stöd i utvärderingen av metoder i ett projekt. 

Även om schaktning är en mycket säker metod, bör för stora saneringar andra alternativ 

utredas i större omfattning. On-site och Off-site saneringar bör få större uppmärksamhet 

gentemot deponering. När det gäller In-situ saneringar skall de mätbara åtgärdsmålen 

noggrant tas fram och bör gälla för fler medier (grundvatten, ytvatten, jord, porgas, inom-

husluft, sediment) och på fler platser (källområde, källnära områden, akvifärgräns, vatten-

täkt). Alla behöver dock inte vara åtgärdskrav. 

Det behövs fler alternativa/innovativa åtgärdslösningar på marknaden. Fler referensobjekt 

där man kan visa på teknikers tillämpbarhet. Vi behöver möjliggöra/ta initiativ till uppfö-

randet av testsiter där man via samarbeten i olika former driver utvecklingen framåt. Mer 

tillämpad forskning, fler initiativ till samarbete men framförallt bättre återkoppling och 

kunskapsöverföring mellan forskningsinstitutioner/lärosäten och myndigheter/konsul-

ter/utförare/problemägare gällande behovet av ny forskning och resultaten av utförd 

forskning. 

Mer en fråga att använda de tekniker som finns på ett realistiskt och förnuftigt sätt. Samt 

att sätta in de i sitt sammanhang. Varför skall utsläpp av vatten vara så mycket renare än 

dagvatten från den närliggande vägen? 

Frågan är för bred o för allmänt hållen för att kunna svara på. 

Här upplever jag att det redan finns mycket teoretisk kunskap men att det finns lite exem-

pel på verkliga exempel. Har själv bara varit med om grävsaneringar och vissa inkaps-

lingar. Kanske behövs det mer forskning på fullskaliga försök? 
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Bilaga 5 FoU-behov riskvärdering 

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling 

inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Kommentera gärna ditt 

svar.  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Få myndigheterna att lyfta blicken över tabeller för riktvärden från NV 

Viktigt för att kunna bedöma kostnad kontra nytta 

Se ovan. 

Vi har inte kommit så långt med denna fråga och jag är inte insatt. jag tror främst att vi 

behöver läsa på det material som finns innan jag kan veta om det behövs mera forskning.  

Se ovan. 

Samma svar som för riskbedömning.  

Viktigt att få till en riskvärdering som kan accepteras av alla parter. Ebh kostar för 

mycket totalt sett i samhället så det kan vara bra att utveckla den. 

Framförallt behövs det nationella riktlinjer eller policy för olika typer av föroreningar. 

Vilka typer av skyddsobjekt, risker och riskreducerande åtgärder som ska föreligga för att 

t ex termisk avdrivning ska vara en tänkbar åtgärdsteknik för klorerade alifater. 

Utveckla befintliga/nya riskvärderingsmodeller inklusive förenkling för de fall mer kvali-

ficerade/omfattande riskvärderingsprocesser inte är nödvändigt 

Det finns inte mycket vägledning när det gäller hur den ekonomiska rimligheten ska vik-

tas. Hur stor del av en projektbudget är t ex rimligt att en marksanering utgör? Hur tungt 

ska den medicinska effekten av en viss föroreningsexponering väga i riskvärdering?  

Behöver verktyg för att bedöma samlade miljönyttan och totala riskbilder. Exempelvis 

risker kopplade till utsläpp växthusgaser, att mark tas i anspråk för täkter och deponi, och 

kanske framför allt risker för att skador och dödsfall uppkommer som följd av trafiko-

lyckor, eller under själva arbetet på platsen. 

Det behövs verkligen forskning om nyttan med marksanering kontra andra miljöproblem 

Det stora problemet här är hur vi ska väga risker mot varandra. Utvecklingen av riskvär-

deringsverktyg har inneburit att processen förbättrats avsevärt. Här har SGI en stor roll att 

spela. Alternativet är annars att tillsynsmyndigheter kommer att övervärdera riskredukt-

ion vad gäller förorenade mark på andra värdens bekostnad, till dess tillräckligt många 

projekt hamnat i MMD/MÖD för att en juridisk praxis har utvecklats. 

Se ovan 

Kunskap om hur olika saker ställs och värderas mot varandra behövs 

Behov av riktlinjer för hur riskvärdering ska bedömas i tillsynen 
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Svårt.... Väger vi in rätt parametrar?? 

Jag upplever att ambitionsnivån är väldigt olika för riskvärderingar i olika projekt och det 

skiljer sig stort mellan olika kommuner i olika eventuella förelägganden. Det behövs ett 

bättre nationellt "ramverk" för omfattningen av en riskvärdering. 

Mycket avgörande i frågan om hur mycket massor som är rimligt att transportera!! 

Viktig aspekt för hållbara saneringar - men det måste finnas enkla, transparenta och an-

passningsbara modeller som passar även för små saneringar. Gärna anvisningar om vilka 

aspekter som är särskilt miljöpåverkande och behöver beaktas. 

Verktyg för att göra riskbedömningar finns men är hittills inte använt så mycket i prakti-

ken. 

Här finns stora kunskapsluckor, både hos tsm och konsulter. När man efterfrågar riskvär-

deringar så får man oftast inte något som är väl utfört och jag tror det till stor del har sin 

bakgrund i att man inte förstår vad en riskvärdering ska innehålla och syftet med den. 

Bättre vägledning och utbildningstillfällen vore bra. 

Jag känner att jag själv inte inhämtat all den kunskap och forskning som finns. Så det lig-

ger idag mer hos mig känner jag, ser inte vad som saknas. 

Här har vi kommit en del på vägen. tyvärr är det hos tillsynsmyndigheterna relativt okänt. 

Inte ens skillnaden mellan riskbedömning och -värdering är känt ibland. 

Det saknas en standardiserad metod för gedigen riskvärdering 

Exploatering/infra - Riskvärdering kan förslagsvis byggas in i riskbedömningen. Beror 

givetvis av hur mycket information som finns av planerad bebyggelse. Viktigt att mar-

kens miljötekniska kvalitet får rätt dignitet i ett helhetsperspektiv, dvs transporter, växt-

husgaser, resurshushållning/sträva efter återanvändning, tillse att endast massor som kan 

innebära en olägenhet avs människors hälsa eller miljön deponeras. 

Återigen se kommentar om riskbedömning.  

Känns som vi behöver börja tillämpa detta först innan vi forskar mer på området 

Avseende på växthusgaser, trafik, arbetsmiljörisker 

Se den tidigare kommentaren om riskbedömning.  

Vet egentligen inte om det behövs mer forskning, men definitivt att vi börjar använda oss 

av begreppet och faktiskt göra den bedömningen. 

Vad är det för skillnad jämfört med riskbedömning? 

Oftast hamnar riskvärderingen för högt, för att man ska ha sin rygg klar. 

Särskilt viktigt för klorerade lösningsmedel.  

Dialog om gränsvärden behövs! Koppling till använda analysmetoder bör klargöras. Gäl-

ler ett gränsvärde den faktiska halten av ämnet eller "halten så som den kvantifieras med 

angiven analysmetod". Det är långt ifrån alltid samma sak.  

Efterlyser stöd i granskningen av riskvärderingar utförda av konsulter/externa parter. 
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Viktigt för stora eller omfattande och dyra saneringar. I dagsläget något diffus vägled-

ning. 

Viktigt att utveckla tänket kring riskvärderingar och marknadsföra detta mer så att det blir 

en standard oavsett finansieringsform för den aktuella efterbehandlingen. Mer tillämpad 

forskning, fler initiativ till samarbete men framförallt bättre återkoppling och kunskaps-

överföring mellan forskningsinstitutioner/lärosäten och myndigheter/konsulter/utfö-

rare/problemägare gällande behovet av ny forskning och resultaten av utförd forskning. 

Jag vet inte vad det är för skillnad mellan riskbedömning och riskvärdering. 

Branschen behöver bli bättre på att titta på faktiska risker för exponering och spridning 

och inte enbart på totalhalter när det rör sig om större objekt. Även om detta håller på att 

förändras så går det långsamt. Både TSM, VU, konsulter, entreprenörer och andra myn-

digheter behöver vara med i processen.  

Verktyg finns, här känns det snarare som att det borde ställas krav på att riskvärdering ge-

nomförs i fler projekt. 

Tänka helhet. Miljömålet giftfri miljö vantolkas gärna av tillsynsmyndigheterna. Kon-

centrationerna skall vara noll i värld där föroreningar förekommer i den närliggande mil-

jön. Sätt även in det i sammanhanget exponering, även frivillig, från andra källor 

Frågan är för bred o för allmänt hållen för att kunna svara på. 

Värdering av risker är viktigt.  Vad är rimligt och skäligt?  Det behövs samsyn och stöd 

när man på tillsynsmyndigheter ska titta på detta.   Det är viktigt att åtgärdskraven för ef-

terbehandling är på skälig nivå. 
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Bilaga 6 FoU-behov 
administration/ekonomi/juridik 

Hur bedömer du behovet och samhällsnyttan av ytterligare forskning och utveckling 

inom följande ämnesområden inom förorenade områden? Kommentera gärna ditt 

svar.  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Juridik viktigt för att komma framåt inom tillsynen 

Ta fram svar på: Hur kan vi med hjälp av effektiva administrativa lösningar snabba upp 

processerna? Årliga sammanställningar av praxis, med kommentarer. Goda exempel på 

hur man får ekonomi på saneringar.  

Jag tror att EBH-handläggare på länsstyrelserna har större behov av det än de som jobbar 

med vattenförvaltning, eftersom vi inte är delaktiga i ansvarsutredningar eller ansöknings-

processer för sanering av förorenad mark. 

Enklare metoder/handläggning/beslutsexempel och typer för olika ärenden skulle under-

lätta arbetet 

Mer resurser och hjälp vad gäller juridik  

Miljömålsuppföljning avseende giftfri miljö och förorenade områden känns väldigt lud-

dig. Hur stor är den verkliga föroreningssituationen i förhållande till den uppskattade? 

Hur mycket förorenade områden har åtgärdats utöver de som finns med i EBH-databasen. 

Borde uppgifter om saneringar och sanerade områden vara synkade mellan kommuner 

och dokumenteras på samma sätt, så att datat kan användas till något? 

Hur ska upplysning om förorening gå till, kan detta vara något som ska rapporteras på ett 

gemensamt sätt till gemensam databas osv. 

Avseende administration skulle det inom många områden vara bra med enhetliga anmäl-

ningsblankett om sanering och vad som krävs av saneringsrapporter, upplysningar, sane-

ring av nya påträffade föroreningar som inte tidigare inventerats och så vidare" 

Vi har två abandonerade fastigheter i vår kommun - här behovs det mer kunskap inom 

detta område när man löser ansvarsfrågan.  

Ansvarsutredningar är svårt och komplext. För en tillsynsmyndighet som är en kommun 

är det ett stort jobb att ta tag i. Oftast är vår vardag händelsesstyrd och svårt att avsätta tid 

att jobba koncentrerat med en sådan utredning för att få det bra. Behövs bra stöd för att 

komma över tröskeln att göra en ansvarsutredning.  

Svårast att hitta de "rätta" ansvariga o få dem att förstå samt ta ansvar. 

Mer infomaterial till kommuner vore bra, speciellt om "nya" ämnen.  

Här behövs det nog snarare utbildning i vad lagstiftningen säger än mer forskning kring 

det. Lagstiftningen är tung och oftast sitter man med ett förorenat område då och då vilket 

gör det svårarbetat, förorenade områden är bara ett av alla områden man jobbar med och 
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Det är svårt att komma ihåg den detaljstyrda lagstiftningen från gång till annan. Kanske 

skulle behöva ha lathundar/checklistor på hur man ska tänka kring olika områden, ex an-

svarsutredning att följa en mall där man går från en rubrik till en annan utefter vad man 

vet (ex verksamhet, när det bedrevs, ägare). 

Även riskkommunikation är viktigt att jobba vidare med. Ebh-kostnaderna för hela landet 

är för höga, vi kommer inte att kunna genomföra så många saneringar vi vill. Kan man 

hitta enklare ebh-modeller? Kan man hitta en juridisk skrivning så att det blir möjligt att 

lämna kvar en restförorening i marken om den inte utgör någon risk? Och det utan värde-

förändring av fastigheten? 

Juridiken: Gammalt köpeavtal om mark/fastighet (innan miljöbalken ikraftträdande), fas-

tigheten överläts i befintligt skick. Nu, upptäcks föroreningen. Miljöbalken säger att det 

är verksamhetsutövaren (tidigare fastighetsägare) som ansvarar för saneringen. Men kö-

peavtalet sa att mastigheten överläts i befintligt skick så verksamhetsutövaren lägger an-

svaret för saneringen på den nya fastighetsägaren. 

Ansvarsfördelningen: Om ingen ansvarig verksamhet hittas/finns kvar. Rimligt att nuva-

rande fastighetsägare bekosta all sanering? 

Tänker främst på att undanröja hindren i: Att herrelösa fastigheter i dagsläget inte medges 

statlig finansiering av åtgärder och NV pekar på expropriation, vilket är en krånglig och 

för många inte tilltalande väg för många kommuner. Enklare hade varit att kommuner 

kunde köpa fastigheten, se dock nedan. Osäkerheten vid en kommuns förvärv av en fas-

tighet i syfte att utreda och sedan åtgärda markföroreningar. 

Tydliga riktlinjer vad som gäller efter ett sådant förvärv och utförd sanering. 

Möjligheterna för att någon part av staten kan köpa fastigheter utan risk för ansvar, för ex 

vis fall man vid åtgärden skapade deponier. 

Konsekvensanalys av NV:s policy att banta ner utredningar (för att fler ska få utrednings-

medel) och vad det får för betydelse för kravet på verksamhetsutövare att till 100 % be-

kosta utredningar (varefter skälighetsbedömningar ofta har bantat bort fullständig finan-

siering i senare åtgärdsförberedelser och åtgärder). 

Tydliga, centralt framtagna, vägledningar för tillsynsmyndigheter för att minska dagens 

projektrisk/osäkerhet i form av oförutsägbarhet avseende vad tillsynsmyndigheten kan 

komma att göra för bedömningar. 

Det stora kostnaderna som är förenade med avhjälpandeåtgärder (både undersökning och 

sanering) innebär att det är väldigt tungarbetat tillsynsområde. Många verksamhetsutö-

vare som kommunen har tillsyn över, har bedrivit verksamhet som enskild firma eller 

mindre bolag. Det finns mycket begränsade ekonomiska resurser. Bara en översiktlig 

markundersökning som syftar till att utreda om det finns en föroreningsproblematik eller 

inte kostar 150 - 200 000.  

Så lite juridik som möjligt - det får domstolarna sköta 

Bra vägledningar för att minska tid på administration och skapa en samsyn inom admi-

nistration och juridik t ex. inskrivningar i fastighetsregistret 
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Det vore bra om kommunerna som ska vara huvudman i olika projekt fick mer utbildning 

i hur de ska administrera det och juridiken runt om. Det kanske mer är utbildning än 

forskning som krävs.  

Arbeta vidare med frågan kring finansiering av efterbehandling som inte finansieras av 

staten, genom tex branschorganisationen osv, 

Vet inte riktigt vad ni avser, men jag anser att ovanstående är det som styr valet av åtgär-

der (ej bidragsobjekt dock). Tror vi behöver vidga vårt perspektiv lite. Det finns andra 

faktorer som spelar roll när man som exploatör /VU/fastighetsägare skall välja åtgärd vid 

sanering ett område typ: vad säger banken och försäkringsbolaget om jag lämnar kvar för-

oreningar. Kan jag sälja min fastighet om 10–20 år, tänk om lagstiftningen ändras.  

Tydligare avfallslagstiftning. Bättre samordning mellan PBL och MB. Problematiken 

med möjligheten att besluta om saneringsåtgärder enligt PBL 4:14 inför bygglov men att 

kan innebära att ej bygglovspliktiga ytor inte saneras om inte tillsynsmyndigheten riktar 

krav. 

Svårt med juridiken. Och svårt för enskild handläggare att ha koll på alla om och men 

som finns i domar/prejudicerande fall. 

Här har vi framför allt ett behov av kompetensutveckling. den genomsnittlige miljöhand-

läggaren har ingen aning om vad hen sysslar med. 

Det medför att administration är mer bromskloss än motor. Juridiken måste också anpas-

sas för också den kan vara en broms (se avfallsförordningen/schaktmassor) 

Kunskapen mellan TSM i kommuner varier stort, skapar osäkerhet hos handläggare.   

Inte behov av mer forskning, men ansvarsutredningar borde bli tydligare 

Det behövs pengar från staten för att åtgärda fler områden. 

Särskilt inom områden rörande PFAS och gränsdragningar mellan kommun och olika 

statliga aktörer. 

Mera vägledning om detta är alltid bra. Det råder fortfarande oklarheter som gör att vi 

tillsynsmyndigheter fattar olika beslut.  

Vet inte om det egentligen krävs forskning, men förhoppningsvis hittar vi sätt att få ner 

administrationen om vi blir bättre på övriga delar. 

Kan ibland vara tydligt att det finns ett problem i t.ex. sedimenten. Men vem ska betala? 

Speciellt ifall det finns/funnits flera verksamheter kring en vattenförekomst.  

Juridiken är mycket viktig att ha med 

Forskning kanske krånglar till det ännu värre... Fokus skulle i så fall ligga på förenkling! 

Kommunen behöver stöd i rollen som huvudman för EBH projekt 

När det gäller Administration/ekonomi/juridik så behöver även detta område effektivise-

ras. Praxis i juridiska spörsmål måste drivas på. Men vi måste också bli bättre på att 

återge lägesbilden av arbetet med förorenade områden till beslutsfattare och allmänhet. 
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Jag håller just nu på med att göra en påverkansanalys för våra ytvatten utifrån EBH-ob-

jekt. För att underlätta för oss som jobbar inom vattenförvaltningen skulle det underlätta 

om det för varje EBH-objekt i EBH-databasen även fanns information om vilket avrin-

ningsområde (ej huvudavrinningsområde) som objektet ligger i.  

Ansvarsfrågor kopplade till kvarlämnade föroreningar vid exempelvis exploateringar och 

senare överlåtelser till t.ex. bostadsrättsföreningar eller andra fastighetsägare. Vem ansva-

rar för uppföljande kontroll av grundvatten eller inomhusluft från områden med kvarläm-

nade föroreningar, funktion av täckningar eller tätande skikt mot ånginträngning etc.  Det 

finns många frågor som riskerar att falla mellan stolarna och som kan vara svårt för till-

synsmyndigheterna att hinna följa upp att det sker.  

Tre olika frågor i en fråga. Svårt att ge ett svar. Även svårt att veta vad som avsågs med 

frågan.  

Egentligen inte så mycket ett område för FoU som använda av det sunda förnuftet och 

förmågan att se helhet. MÖD-domar går inte att göra så mycket åt.  

Viktigt att olika lagstiftningar och tex miljökvalitetsnormer inte krockar.  Detta behöver 

troligen utvärderas. Viktigt att processerna inte blir för långa och krångliga så miljönyttan 

dröjer och föroreningar sprids under väntetid. Viktigt att utvärdera att lagstiftningen fak-

tiskt kan följas i verkligheten. 
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Bilaga 7 Kunskapsspridning  

Finns det något särskilt ämnesområde, inom förorenade områden, där du upplever 

att ytterligare kunskapsspridning via publikationer, utbildningar, webbinarier eller 

liknande skulle vara särskilt värdefullt? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. Ett personnamn har dessutom tagits bort.  

Stöd till handläggare på tillsynsmyndigheter när kommunledning och politiken gungar 

och vill frångå kraven i miljöbalken ofta efter påtryckning från näringslivet inte minst på 

mindre orter. 

Provtagning - utländska erfarenheter 

In situ - utländska efterenheter 

Avfallsanvändning -- resurshushållning 

Fler webbinarier om tex riskbedömning 

Riskbedömning och åtgärdstekniker förorenade sediment. Belastning på recipienter och i 

synnerhet stora recipienter där halterna kanske inte blir så höga från ett förorenat område 

men det blir ett påslag över tid. Hur ska man bedöma det? Var går gränsen? Går det räkna 

fram en riskfaktor? I dagsläget är allt så subjektivt 

Webbinarier är klimatsmart, lättillgängliga och att man kan förhoppningsvis kan se när 

det passar. Då kan man ha utbildningsblock, en sak i taget. 

Goda exempel på kommuner som är klara med alla inventeringar, utredningar och efter-

behandlingar.  

Först och främst behövs en spridning av kunskap och möjlighet att läsa vetenskapligt 

publicerade artiklar inom området. Eftersom det är en kostnadsfråga behöver man gå runt 

det på något sätt. Det skulle vara värdefullt om vi på länsstyrelserna skulle kunna få årliga 

populärvetenskapliga sammanfattningar av den senaste/viktigaste forskningen inom om-

rådet, likt nyhetsbreven på extrakt.se. 

Jag tycker att det behövs mer kunskapsspridning om spridning av föroreningar till närlig-

gande ytvatten, med fokus på sediment och upptag och effekter på biota. 

Demonstration av ny teknik. 

Riskvärdering. 

Kommunikation utifrån efterbehandlingskedjan. 

Mer om hur vi ska/bör/kan jobba med tillsyn. Vad ska målet vara?  

Alternativa åtgärdsmetoder - hur funkar de?  

Förorenade sediment och fibersediment - kunskap om provtagning, riktvärden, riskbe-

dömning, åtgärder  

Förorenade områden i områden med "sulfidjordar" 
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PFAS 

Kemtvättskemikalier 

Ansvarsutredningar 

Nedlagda deponier 

Abandonerade fastigheter  

Ja, ansvarsutredningar 

Inget speciellt område kanske, men jag och min kollega som precis börjat arbeta med för-

orenade områden (och inte har möjlighet att få vägledning från kollega med erfarenhet) 

har saknat enkla vägledningar för nybörjare. Vad man ska tänka på när man granskar rap-

porter, osv. 

Lite kemisk kunskap kanske. Hur de vanligaste föroreningarna beter sig utifrån markför-

hållanden, pH m.m. 

Grundläggande utbildning, gärna via webb.  

Hur man på ett effektivt sätt kan koppla ihop tillsyn av förorenade områden och detaljpla-

nering och miljökvalitetsnormer för vatten. Hur får man kedjan att hänga ihop så att det 

som utlovas i detaljplaner också verkställs så det blir bättre även i verkligheten. Inte bara 

som ord på ett papper. 

PFAS. Efterbehandlingstekniker. Juridik. 

Reningstekniker 

Skattningar i tidiga skeden, kopplat till genomförbarhet av exploateringsprojekt och 

KNA. 

Jag upplever nog att det finns väldigt mycket kunskap; publikationer, utbildningar, utred-

ningar, handböcker men att det brister i tillämpningen. Sällan i det dagliga arbetet hinner 

man värdera alla aspekter, än mindre väga dem mot varandra. Vilket sannolikt, enligt min 

mening leder till att det endera översaneras och massor förs till deponier, eller man inte 

åtgärdar alls.  

Den kunskap som eventuellt behöver komma ut är kommentarer från "staten" på åtgärder 

som görs, gärna i så överskådligt format att berörda, myndigheter, kommuner och verk-

samheter kan ta till sig vilka normer som gäller i olika sammanhang. Sanering/efterbe-

handlingsåtgärd kontra andra åtgärder i mark som är - mer eller mindre påverka. Idag 

läggs stor möda på bedömningar även på platser som knappt avviker från urbana bak-

grundsnivåer.  

Däremot kan jag som alltid plussa för webbinarier, istället för vanliga utbildningar. 

Provtagning av sediment/vatten i dagvattendammar och hantering av massor. Provtagning 

och bedömning av schaktmassor för ledningar.  

Riskbedömning och ansvarsutredning 

Intressant med alternativa saneringsmetoder t ex med vassle, växter som tar upp gifter. 

Det har inte hörts så mycket på senare år. 
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Åtgärdsutredning, idag används framförallt schakt som efterbehandlingsmetod 

PFAS, PAH 

Flagga upp tidigare när nya riktvärden är på väg. Kunskapen om hur riktvärdena är uträk-

nade är ofta dåliga hos enskilda konsulter. Det saknas riktvärden för ytvatten. Hur man 

fyller i MIFO-blanketter är svårt då det skiljer sig mycket mellan län. Dessutom kan inte 

myndigheterna själva svara på hur man ska göra. Jag har själv efterfrågat utbildning och 

då svarar länsstyrelsen i Jönköpings län att du får kontakta en konsult som har jobbat på 

myndighet tidigare och därmed lärt sig.  

Hantering av vatten vid schakt, länsvatten och vattenrening.  

PFAS om undersökningsmetodik samt sanering. 

Det känns som tillsynen fortfarande ligger på tungmetaller, men nu när det dyker upp 

"nya" föroreningar så blir de övernitiska och kräver att man provtar för "allt" istället för 

att börja med ett blankt papper och faktiskt undersöker vad som finns och inte. Mer info 

om allt som inte är tungmetaller rent generellt, gärna med fokus spridning och risker i nä-

ringskedjan. Och just det: info om hur ett förändrat klimat/förändrade vattenstånd kan 

tänkas påverka olika ämnen.  

Generellt tycker jag att många utbildningar inom området vänder sig till v.u och kostar 

jättemycket, mer än vad man på tillsynssidan har råd att betala för en utbildning. Bra med 

billigare utbildningar som vänder sig till tillsynssidan. Oftast finns en del inom juridik för 

detta men sämre med renodlad naturvetenskaplig utbildning eller ex geologi eller sane-

ringsmetoder. Får tillsyn mer info om för-och nackdelar med saneringsmetoder är det lät-

tare att trycka på v.u för vad som finns och kanske tänka om.  

Nej 

Webbinarier med tydliga exempel på ärenden som avslutats. Redovisa hela ärende-

gången, allt från ansvarsutredning till saneringsmetoder. Låt gärna materialet finnas till-

gängligt på webben. Detta gör det både lättare för handläggare, företag och privatpersoner 

för att förstå hur de kan påverkas av ett ärende eller hur ett ärende kan hanteras. 

Jag personligen uppskattar filmade redogörelser. Annars är det givetvis bra med publikat-

ioner/filmer som redovisar olika möjliga sanerings/avhjälpandemetoder. 

Nej 

Åtgärder och resultat, erfarenhetsbeskrivningar 

För nya föroreningar behövs alltid mer information. Just nu är PFAS en ämnesgrupp där 

det behöver mer information och vägledningar.  

Provtagning för att mäta spridning i jord. 

Masshantering 

Provtagningsstrategier och bedömningsgrunder för att möjliggöra en miljömässigt säker 

återanvändning av lätt förorenade överskottsmassor. 

Riskvärdering (den kommande vägledningen är efterlängtad!) 
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Att definiera representativ halt för ett förorenat område. Val av representativ halt spelar 

stor roll för hur riskerna bedöms. 

Se ovan under svaren om FoU.  

Återanvändning av nästan rena schaktmassor 

Återanvändning av nästan rena rivningsmassor 

In situsanering på riktigt 

Det stora problemet är just att sprida SGI:s kunskap - det är inte enbart SGI:s fel, utan det 

finns ett stort problem inom hela branschen vad gäller kunskapsåterföring. Ska jag peka 

på saker som SGI kan göra, så är det att systematiskt medverka vid landets universitetsut-

bildningar vad gäller förorenade områden. Vidare bör ni göra er kursverksamhet mer re-

gelbunden i likhet med SGF. Just kurserna är en stor mötesplats mellan konsulter, till-

synsmyndigheter och entreprenörer, så de tjänar både som kunskapsförmedling och bidrar 

till att öka förtroendet och förståelsen mellan branschens aktörer. 

Markgeologi 

Samverkan mellan vattenförvaltning och förorenade områden - kraven inom vattendirek-

tivet, Cocktaileffekten - kemin, förstärkning, risken med olika föroreningar tillsammans.  

Ärendegången, processen 

Skillnaden mellan förekomst av förorening, och risk. 

Informera om riktvärdesmodellen till tillsynsmyndigheter. Diskussioner kring om det 

verkligen är relevant att väga in om ex. marken under ett hus ska kunna gå att odla på om 

100 år 

T ex PFAS, föroreningsproblematiken vid gamla kemtvätterier, nya tekniker för in situ 

behandlingar och även andra behandlingsmetoder så att man kan få upp ögonen på alter-

nativ till schaktsaneringar, ansvarsutredningar 

Åtgärdstekniker för förorenade fibersediment. Åtgärdstekniker för PFAS-förororenade 

områden 

Hantering av nedlagda deponier. 

Jord-, vatten- och sedimentbehandlingstekniker 

Avlämnandet till deponier eller andra mottagningsanläggningar. 

Återanvändning av massor. 

Förtydligande i masshantering i samband med avfall i anläggningsändamål 

Riskbedömning + riskvärdering 

Jag tycker det är svårt att få igång nya undersöknings/saneringsprojekt där kommunen är 

huvudman och tillsynsmyndighet. Detta gäller ofta små kommuner där kunskapsläget är 

lågt på huvudmannasidan. Förelägganden om undersökningar och åtgärder fastnar eller 

bollas runt i den politiska organisationen, utan att de vet hur de ska hantera det. 
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Hur man gör effektiva och hållbara saneringar 

Problematiken kring PFOS har uppmärksammats mycket men behöver fortsättningsvis 

belysas.  

Viktigt att belysa åtgärdsmetoder och reningsteknik. 

Grundläggande utbildningar kontinuerligt, då det hela tiden blir ny personal som ska ar-

beta med tillsyn över detta. Även grundläggande utbildning angående undersökningar och 

vägledning om hur en undersökning ska göras, vad är tillräckligt antal provpunkter i olika 

situationer och hur få representativa prov 

Det känns allmänt som att myndigheter i olika delar av Sverige bedömer risker helt olika, 

en liknande bedömning skulle behövas. Lokalt för min marknad är det väldigt tydligt att 

tillsynsmyndigheten inte har kunskap om riskbedömning alls och bedömningarna av ex-

empelvis anmälan om efterbehandling eller behov av åtgärder blir därefter. Det kan inte 

vara hållbart att alltid, alltid använda KM som åtgärdsmål och aldrig lita på platsspecifika 

riktvärden. 

Markmiljö. Att det inte har undersökts och skrivits mer om markmiljö och dess vara eller 

icke vara i jord är märkligt när det styr de allra flesta ämnen vid KM. Att fortsätta att be-

trakta markmiljön som alltid skyddsvärd riskerar bara att leda till ännu fler projekt där 

man schaktar bort jord i onödan för att fylla på med ny jord där markmiljön inte har en 

chans att leva. 

Riskvärdering känns väldigt relevant. I dagsläget tillämpas ofta "Allt över KM ska bort" 

även om insatsens nytta jämfört med t.ex kostnad och påverkan gällande tung trafik/ut-

släpp är försumbar – eller till och med negativ.  

Att komma ifrån "frimärkslösningar" när det gäller efterbehandling av förorenad mark. 

Som tillsynsmyndighet hade det varit skönt att få vägledning i hur vi ska förhålla oss till 

detta med frimärkslösningar, dvs. att fastighetsägaren el den som ansvarar för efterbe-

handlingen enbart hanterar precis sin fastighet...men vem ska stå för resten som spridit sig 

utanför? 

Mer information hur rapporter om föroreningar kan tolkas för de som inte har expertis 

inom området men som kan beröras av sanering 

Nationell databas för mätdata (rådata) från inventeringar och huvudstudier behövs. Och 

krav på rapportering av mätdata till nationell datavärd. Nu ligger det mesta av data fast i 

rapporter och excelfiler och är svårtillgängligt för påverkansanalys och statusklassning 

inom vattenförvaltningen.  

Handlingsplan är något vi kämpat med i åratal men aldrig fått någon ordning på. En svå-

righet är att samla folk från olika delar av kommunen. Skulle vara bra med ytterligare 

info och kanske några goda exempel på hur andra gjort. 

Jag tror på ett större utbud av webbinarier där nya publikationer redovisas. Ibland upple-

ver jag det som tungt att läsa en publikation. Det är ofta lättare att ta till sig innehållet då 

någon berättar om det. 

Användandet av statistik. Provtagningsstrategier för att kunna använda statistik vid utvär-

deringen/riskbedömningen, särskilt avgränsningar av delområden och riktlinjer om när 
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resultat från en statistisk bearbetning är lämpligt respektive olämpligt/tveksamt att an-

vända (när ett område (data) är för heterogent eller data inte uppfyller grundläggande krav 

för att kunna bearbetas statistiskt).  

I vilken skala ska åtgärdsmålen vara uppfyllda? Vägledning/utbildning om hur åtgärds-

mål kan sättas och (kontroll)provtagning genomföras om statistik ska användas för att be-

arbeta data för utvärdering av om åtgärdsmålen uppnåtts. Jämförelse med olika typer av 

samlingsprovtagningsmetodik. Vägledning/utbildning om andra sätt att ange och moti-

vera åtgärdsmål och kontroller anpassade till hur åtgärdsmålen sätts. 

Förorenade byggnader. 

Samarbete/kunskapsspridning mellan konsulter, tillsynsmyndigheter, problemägare och 

NV/SGI/SGU saknas. Inom detta område är potentialen för utveckling enorm.  

Riskvärdering av påträffade halter. Större kunskap och också bättre spridning med mer 

genomslagskraft, för att minska översanering vid t.ex. schaktsanering. 

Området är stort men mera fokus på riskbedömning och riskvärdering anser jag är väldigt 

viktigt att sätta mer fokus på det för att egentligen bedöma om allt behöver saneras eller 

ej och vad vi kan tillåta 

Ansvarsutredning, Åtgärdsprogram  

Nationella riktlinjer för hanteringen av länshållningsvatten, både för expoateringsprojekt 

(dvs. mindre förorenade) och saneringsprojekt (kraftigt förorenade). Tillgängliga och 

kostnadseffektiva tekniker med flödesmätning.  

Hantering av förorenade massor  

Pågående konkurs av verksamhet (vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten), herrelösa 

fastigheter med förorening, alternativa/innovativa metoder för sanering av komplexa för-

oreningssituationer (flera olika typer av föroreningar i samma område), riskbedömning av 

komplexa föroreningssituationer (independent action/concentration addition etc.), riktvär-

den för porgasmätningar; (reviderade) riktvärden överhuvudtaget (t.ex. tri) och tydlig 

vägledning 

Få en helhetsbild av masshanteringen. risker för klimat (utsläpp vid transporter) eller 

olyckor vid transporter borde tas med på ett annat sätt i riskvärderingen.  

Statistik, representativa halter osv.  

Representativ provtagning av jord.  

Det vore fantastiskt att ge vägledning, tex webbinarier, kring provtagning/avgränsning, 

riskbedömning och åtgärdsutredning till BÅDE myndigheter och konsulter. Det skulle 

underlätta processerna om vi får samma grund att stå på. 

"Korta pm" som finns på ebh-portalen är bra 

Checklistor är/vore bra. 

Mycket större fokus på karaktärisering av de förorenade områden och konceptuella mo-

deller, inklusive geologi, hydrogologi och kvalitetssäkring, snarare än mer fokus på efter-

behandlingar. 
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Massvis och på alla områden. Tillsynsmyndigheter har ofta inte ett mål eller ser inte ett 

klart syfte med arbetet. Kunskap om teknik är helt otillräckligt, samma kunskap om geo-

logi, riskvärdering, kemi etc. 

Tillsynsmyndigheter ska styra arbetet utan att ha nödvändig kunskap.  

Miljöarbetet eller arbetet med förorenade områden är kunskapsbaserat arbete. utan gedi-

gen kunskap inom naturvetenskap kan det här arbetet inte utföras på ett effektivt sätt.  

Saneringsmetoder kopplat till typ av föroreningar och belysa risker för frisättande av 

andra föroreningar (mobilitet under givna förutsättningar) 

Hantering av förorenade sediment och fiberbankar 

Vägledning i hur gällande regler ska tolkas och tillämpas i syfte att harmonisera olika till-

synsmyndigheters tolkning/tillämpning. 

Riskbedömning, kunskap till beslutande myndigheter.  

Masshantering (återanvändning), platsspecifika riktvärden 

Referensobjekt med annat än ENBART schaktning och deponering.  

De mer "milda" sedimentåtgärderna tex aktiv tunnskiktsövertäckning. 

Hållbar masshantering. 

Utredningsstrategier för att bädda för innovativa åtgärder. 

Treatment trains och tanken om att det kanske inte finns EN lösning utan flera som behö-

ver tillämpas. 

Sedimentföroreningar 

Återvinning av förorenade massor. Platsspecifika riktvärden, vad är rimliga antaganden 

när sådana tas fram. 

Olika åtgärdstekniker, vad som har prövats, vad som funkar och vad som inte funkar.  

Förorenade sediment. Hantering av höga halter föroreningar, att ta fram nya riktlin-

jer/riktvärden. 

Inom området förorenade byggnader saknas det bland annat riktvärden för byggnads-

material och vägledningar. För övrigt behövs generell kunskapsspridning. 

Riskbedömning av förhöjda halter. Tillsynsmyndigheten sätter KM och MKM som krav 

generellt, oavsett djup, jordart etc. 

Spridning av gifter från dessa områden 

Kunskapsspridning om fastighetsägareansvar vid köp av t.ex. gammal industrimark. 

Skulle kunna leda till att fler provtagningar utförs innan köp. 

Riskvärdering och bedömning av förorenade områden. Försöka titta på lite andra metoder 

än schaktsanering då detta oftast oavsett vilken typ av förorening blir det metod som an-

vänds. De flesta har en bild av att man måste gräva bort "skiten". 
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Transport och rörelser i mark och grundvatten av olika föroreningstyper 

Förorenade byggnader och vad som är 28§-anmälningspliktigt inom FO byggnader (inte 

bara PCB utan annat) och vad som räknas som avfall/farligt avfall och inte ska 28§-anmä-

las. 

Saneringsmetoder 

Liksom andra områden i miljöbalkstillsynen så behövs det mera vägledning om vad som 

är "tillräckligt bra" tillsyn, precis som Naturvårdsverket har kommit fram till i miljötill-

synsutredningen. Därför behövs det mera gräns- och riktvärden för förorenad mark, 

grund- och ytvatten samt andra relevanta medier (porluft exempelvis) så att tillsynen blir 

likvärdig nationellt. Det behövs även stöd för hur tillsynsmyndigheten ska bedöma risk-

bedömningar och undersökningar samt hur man ska avgränsa sig. Som det är nu så är till-

synsmyndigheten ofta tvungen att följa konsulternas rekommendationer som inte alltid 

leder till bästa miljönytta eftersom tillsynsmyndigheterna inte har kunskap och resurser 

nog att hantera komplexa föroreningssituationer på egen hand. Tillsynsmyndigheternas 

ansvar att säkerhetsställa skyddet för människors hälsa och miljön går mycket långt och i 

många fall är man utlämnad till att fatta svåra beslut gentemot en verksamhetsutövare på 

egen hand med begränsad vägledning från våra vägledande myndigheter. Det gör att 

många mindre kommuner ex. inte prioriterar arbetet med förorenade områden. 

Hantering, övervakning och riskreduktion vid kvarlämnade föroreningar. 

Masshantering generellt. Min uppfattning är att stora mängder massor flyttas runt utan 

kontroll.  

Förorenade sediment. 

Återanvändning av massor. Publikation om hur en bättre riskbedömning och undersök-

ning kan motverka "onödiga" saneringar. Nu grävs allt bort bara. Det är för snabbt enkelt 

att bara gräva bort allt. Bättre riskbedömningar behövs för att kunna lämna kvar mer. 

Men även bättre återanvändning.  

De flesta som jobbar med tillsyn (inkl. länsstyrelsen) har synsättet att om det grävs bort 

och körs på deponi har vi "lyckats". Man ser inte återanvändning som ett bra alternativ. 

Detta måste ändras. 

Jag var på tillsynsvägledning på lst i Malmö om massor för ett par veckor sedan. Deras 

utgångspunkt i ärenden gällande återanvändning var att "hur kan vi förbjuda detta så att 

det kan köras på deponi istället". De drev frågan om syfte till absurdum och alldeles för 

långt. Synen på återanvändning som ett miljövänligt alternativ måste förbättras. På rätt 

ställe och rätt förutsättningar och rätt massor såklart, då ska det återanvändas på något 

sätt. Det måste bli svårare och dyrare att köra material till deponi. Och hela miljönyttan 

måste vägas in i tankesättet (transporter, utsläpp, gruvbrytning av nytt material mm.). 

Riskbedömning  

Synsätt på riktvärdena 

Det behövs en riktigt bra branschlista i form av en webbdatabas där man kan lägga in 

uppgifter om vilka historiska verksamheter som förekommit under vilka år och få ut en 

relevant analysparameterlista på vilka analyser som ska och bör mätas och analyseras och 

med vilka detektionsgränser och metoder och i vilka medier de bäst upptäcks kvantitativt 

och kvalitativt. Hela exploateringsbranschen domineras av schablonanalyserna metaller, 
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PAH och olja oavsett historiska risker och jordmassor klassas därmed alltför ofta utifrån 

helt fel analysparametrar. Man ska inte behöva vara professor i miljöfarliga industriverk-

samheter för att klara av att välja rätt analyspaket. Länsstyrelsen i Stockholm har börjat 

lite smått, men databasen behöver vara mycket mer avancerad i en jättematris där även 

övriga BKL risker behöver listas för varje bransch. Uppgifter behöver maskas ut från alla 

vägledningar och utredningar som visar på vilka ämnen som är relevanta. Idag får jag all-

deles för många rapporter för massor som de vill återanvända i anläggningsändamål där 

man bara har använt schablonerna utan hänsyn till branschriskerna och när jag ställer krav 

på inventering och relevanta analysparametrar väljer de att ringa nästa kommun som inte 

alltid förstår vilka krav de borde ställa. På detta sätt sprids TBT, DDT, PFAS, dioxiner 

osv okontrollerat när jordarna återanvänds för utfyllnader i bostadsområden, skolor, na-

turområden, hästhagar osv. Det är för svårt för många tillsynsmyndigheter att ställa rele-

vanta krav med nuvarande branschlistor.  

Riktvärden, jämförvärden, bedömningsgrunder 

Förorenade byggnader 

Masshantering 

Integration mellan utförare av analyser och utredare. Majoriteten av de som jobbar med 

utredning har nog mycket begränsad insikt i konsekvenserna av t.ex. mätosäkerhet i ana-

lyser, bias orsakad av val av mätmetod etc. Man jobbar aktivt med statistik för att mini-

mera hur många prover som måste tas, men har inte kunskap om att de mätvärden man får 

inte är "absolut sanna". Det gör att slutsatserna som dras är osäkra. I den slutliga utvärde-

ringen måste man se till de totala osäkerheterna i hela kedjan! 

Förslag på verktyg för beskrivning av heterogent förorenade massor och riskbedömning. 

Förorenade sediment; hur man bäst går tillväga för att omhänderta både det fasta och fly-

tande mängderna. 

Spridning av föroreningar till vattenförekomst och bedömning av risker för att inte uppnå 

miljökvalitetsnormerna i recipienten. Hur stor utspädning är okej att anta vid spridnings-

beräkningar. Hänsyn måste även tas till den totala belastningen på recipienten (vattenfö-

rekomsten). Skulle även behövas mer vägledning kring vattenrening vid sanering och 

hänsyn till att halter som släpps ut inte riskerar att påverka vattenförekomstens status. 

Även här finns frågor kring hur stor utspädningsfaktor som kan bedömas vara okej att 

anta för aktuell recipient. 

Riskbedömningar, länshållningsvattenföroreningar i grundvattnet 

Ansvarsutredningar 

Ansvarsutredningar, granskning av undersökningar, riskanalys, riskvärdering, åtgärdsut-

redning 

Riskbedömning behöver utföras mer och på alla förorenade områden, men behöver inte 

vara särskilt omfattande på små saneringar. Spridning och belastning behöver tas upp 

mer. Fokus bör förstärkas på de hydrogeologiska förutsättningarna. 

PFAS/PFOS 

In-situ saneringar generellt, det borde kunna göras fler än av vad som görs idag 
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Lösningsmedel, problematik. Efterbehandling, riskbedömning. 

Var händer på FoU-området (inte bara SGI)? Kostnadseffektivisering i efterbehandlings-

kedjan. Tolkning och redovisning av undersökningsresultat. MKN för vatten - hur använ-

der vi dem i vårt arbete? 

Nybyggnationer i samband med sanering av förorenade områden. Dvs nyttan av att bygga 

på förorenade områden för Sverige  

Inget jag just nu kan komma på 

Åtgärdsutredningar, riskvärdering 

PFAS, andra nya föroreningar? Förorenade byggnader/byggnadsmaterial (inkl cement/be-

tong) - allt från undersökning till riskbedömning och åtgärd 

Webbinarier och publikationer vore bra 

Jag vet att TUFFO-projekten finns, men det är alltid intressant att se hur det går inom ut-

vecklingen med in-situ-behandlingar och hur det går att jobba med riskminskningar inom 

förorenade området med tanke både på markanvändning och minskad miljöbelastning 

(inte bara hälsoaspekter vid exploateringar). 

PFAS och klorerade lösningsmedel. Mer långsiktiga uppföljningar av de olika lösningar 

som tillämpas. Exempel på ärenden där olika åtgärder avvägts där man kan dra nytta av 

praktisk erfarenhet. Verifieringsstudier som visar hur bra modelleringar stämmer med 

verkligenheten. 

Användning av statistik för att bearbeta data från förorenade områden och vara en del re-

dan från planeringen av provtagningen. 

Exempelvis cocktail-effekter skulle behöva lyftas mer i planeringen- gärna via alla kana-

ler som nämns i frågetexten ovan. hur kan ex kommuner ta hänsyn till detta i den strate-

giska vattenplaneringen.   

Mer övergripande diskussioner och helikoptersyn. Vad är av central betydelse för hälsa- 

och miljö relaterat till arbetsfältet förorenade områden? Utväxlingen av satsad krona rela-

terad till mätbar förbättrad hälsa och mätbar förbättrad miljöstatus. Jämförelse med natur-

liga geologiska processer som landhöjning och tillhörande oxidering av sulfidjordar samt 

vulkanutbrott! 

Återkoppling till branschen om vad som framkommer i kortidsstöden samt riktade insat-

ser som gör att man täcker in återkommande luckor som korttidsstöden avslöjar. Till-

gängliggöra kunskap/vägledning från andra länder i högre utsträckning än idag. 

Metod för uppskattning av halter i recipient från förorenade områden, både för yt- och 

grundvatten. Bedömning av risker för biota och människa för föroreningar där svenska 

haltkriterier inte redan finns framtagna. 

Sanering av förorenade byggnader, dvs hus som inte ska rivas. Vilka riktvärden ska där 

följas för att säkerställa en riskfri minnemiljö för människor som befinner sig i byggna-

den. 

PFOS, förorenade massor. 
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Ja, jag har skrivit om det under föregående frågor om forskning.  

Alternativa åtgärdsmetoder till schaktsanering 

Masshantering och in-situ behandlingar 

Riskvärdering o bedömning utifrån provtagning gärna via webbinarier 

Åtgärder (gärna hållbara då) med hänsyn tagen till så väl pågående verksamhet och myn-

digheternas krav på tillräcklig riskreduktion och säkerhet i resultaten. 

Åtgärdsmål. Åtgärdsteknik. 

Riskvärdering för att på ett grundligt vis utvärdera och jämföra olika åtgärdsalternativ för 

att uppnå en både effektiv och hållbar efterbehandling. 
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Bilaga 8 Spridning – riskbedömning  

Tycker du att spridningsrisker borde värderas annorlunda? Kommentera gärna 

ditt svar ovan. 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Numera flera exempel på beställare (även offentliga) som bara anser att hälsoriktvärdena 

är tillämpliga 

Väldigt viktigt med tanke på att spridning kan ju öka antalet berörda skyddsobjekt och 

skyddsvärda områden 

Riskbedömningen enlig MIFO har ju ett "landfokus" utifrån ett perspektiv på människors 

hälsa och miljön så därför förstår jag att det är en sammanvägning. Men jag tycker utifrån 

ett vattenförvaltningsperspektiv att spridningsrisken skulle värderas högre. 

I och med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten måste dessa risker värderas 

högre. prognoser för klimatförändringarna förutspår större nederbörd vintertid, men risk 

för flera översvämningar, och vattenbrist sommartid. Spridning av föroreningar i mark 

kommer således att öka med den rikliga nederbörden, och brister på rent dricksvatten 

kommer att bli ett problem. Det är därför bråttom att uppvärdera spridningsrisker till 

grund- och ytvatten! 

Det är kanske den minst konkreta risken. Det sprider sig, men kanske inte nödvändigtvis 

mot ett konkret skyddsobjekt. Dock sprider det sig och dröjer sig kvar i ett kretslopp med 

kemikalier i övriga samhället.  

Jag värderar det lika men har faktiskt inte tänkt på hur dt värderas i de rapporter vi får in. 

Troligtvis att föroreningsrisken till mark och vatten värderas högre än exponeringen till 

oss människor samt djurlivet.  

Ja, ofta vill vu och konsulter bortse från spridningen (via tex grundvatten) ut till recipient. 

Mycket svåra frågor. Hur bedöms påverkan i recipienten? Den totala påverkan från sprid-

ning via grundvatten mm från det förorenade landområdet + spridning från de förore-

ningar som verksamheten orsakat i sediment och som också sprids ut i recipienten. Vilken 

belastning är ok? Kopplat till Miljökvalitetsnormer.  

Jag tycker att det borde uppmärksammas mer i alla fall.  

Om spridningen sker till ett större vattendrag upplever jag att spridningen inte ses som ett 

problem pga att föroreningarna späds ut. Detta gäller då speciellt vid spridning till ytvat-

ten. Vid spridning generellt (t ex bort från källa) alternativt till grundvatten kan sprid-

ningen ibland värderas lika andra aspekter alternativt lägre (inte skyddsvärt grundvatten 

pga ej dricksvatten etc). 

Jag bedömer att risker med spridning av föroreningar från förorenade områden värderas 

högt jämfört med vad de sannolikt bidrar med. Sannolikt påverkar spridning via dagvat-

ten mm med betydligt större mängder föroreningar i absoluta tal. Men även humanexpo-

nering och markmiljö värderas ofta högt. Med dagens exploatering där stor andel hård-

görs och med bostäder i flervåningshus. är humanexponeringen naturligtvis lägre än med 
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traditionella villatomter. Vid byggnation på utfylld mark betyder markmiljön sannolikt 

mindre än vid byggnation på naturlig mark, men befintliga ekosystem.  

Beror på markanvändning, jordarter mm 

Långsiktigt är det viktigt att spridningsrisken tas på allvar och borde kanske värderas 

högre. 

Hänsyn behöver tas till spridningsrisker och dessa kan behöva undersökas.  

När det gäller MIFO-modellen menar myndigheterna i Jönköpings län att förororeningar-

nas farlighet alltid ska utgå från det värsta ämnet. Där det gäller deponier hamnar alltså 

alltid bokstaven F långt till höger. Detta överskuggar parametrar som spridningsrisker 

m.m. 

Såklart är spridningen viktigt men jag tror att den får så stort fokus för att konsulter är bra 

på att göra såna utredningar och det finns data och underlag. 

Bör värderas högre men kunskapen att genomföra den bedömningen finns inte riktigt hos 

oss i kommunen. 

Spridningsrisker borde värderas högt 

Spridning via grundvatten är vanligen bedömt på ett grövre, mer schablonmässigt sätt än 

annan spridning. Ex vis antagande om en viss genomsnittlig vattengenomsläpplighet och 

uppskattad gradient. 

Spridningsriskerna känns i vissa fall väldigt svåra att bedöma vilket gör att det ibland 

läggs för lite undersökningar och ibland för mycket för att föroreningen tagit sig dit man 

inte trodde 

I riskbedömningar tas inte hänsyn till att flera föroreningskällor påverkar samma recipi-

ent. Man diskuterar endast det aktuella områdets påverkan. 

Handlagt för få ärenden för att kunna uttala mig om detta 

Spridningsrisken förringas gärna när spridning skett utanför den egna fastigheten 

Ja, lika som andra aspekter. Jag tror bristande kunskap att bedöma spridning gör att den 

värderas lågt. Om det inte går att få fram en pålitlig bedömning av spridningen, så kan 

den inte värderas. 

Spridningsrisker borde alltid beaktas och inte "döljas" i riktvärden som nu ofta sker. 

Till syvende och sist är det oftast människors hälsa som väger tyngst men risken för 

spridning beaktas både i bedömningen om sanering behövs, vilka åtgärdsmål som ska 

uppnås och om restförorening kan kvarlämnas. 

Ofta överskattar man spridningsrisker till ytvattendrag. Det är för mycket teori och för lite 

praktisk erfarenhet 

Visar exponeringsanalysen att vi har skyddsvärt ytvatten/grundvatten så råder troligen 

stor samstämmighet mellan beställare/konsult och tillsynsmyndighet att man ska välja en 

åtgärd som reducerar risken för spridning. Problem uppkommer när exponeringsanalysen 

visar att vi är i ett område där ingen skulle välja att sätta en brunn för dricksvattenända-
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mål, men tillsynsmyndigheten ändå vill att vi ska beakta att grundvattnet ska kunna ut-

göra en dricksvattenresurs. Då får vi gå upprätta ett åtgärdsalternativ som innebär att ris-

ken för spridning till grundvatten beaktas, bara för att vi i riskvärderingen får visa på att 

det inte är skäligt att genomföra en sådan åtgärd. Det känns som onödigt arbete, vilket en 

tillsynsmyndighet bör begripa. 

De beror på beställarens intresse för att få en åtgärd genomförd. I exploateringsärenden 

värderas de oftast lågt.  

I MIFO värderas spridning till recipient mycket högt. I djupare utredningar värderas 

spridning (exponeringsväg) lågt. Dvs förekomst anses ofta räcka för att risk ska finnas. 

Ja i riktvärdesmodellen används inte MKN för ytvatten, det måste ju vara det som styr 

spridningsnivåer till ytvatten.  

Tycker att det borde vara lika viktigt som humanexponering men att markmiljö kanske 

kan ses som mindre viktigt. 

Ja, spridningsrisken borde väga tyngre. 

Spridningsrisker bör värderas likvärdigt. Det är dock ofta svår att bedöma den totala på-

verkan från många "diffusa" utsläpp till vattendrag etc.   

Jag tycker att bättre verktyg skulle behövas för att bedöma spridning. Som det är nu tar 

enklare modeller inte hänsyn till utspädning, fastläggning och nedbrytning, vilket leder 

till överskattningar. Humanexponering och markmiljö har fått ett otroligt stort fokus i 

jämförelse. 

Jag upplever att spridningen från ett förorenat område ibland får större betydelse än sprid-

ning från pågående verksamheter. DVS miljönyttan skulle ibland vara större om insatser 

gjordes på andra ställen. 

Spridning via recipient når längre 

Jag tycker att risken för markmiljö bör hanteras annorlunda elelr helt enkelt värderas ner. 

Borde väga tungt. Beroende på markanvändning behöver inte en förorening per automatik 

utgöra en risk 

Nej 

Eftersom det saknas vägledning kring hur riskerna med belastning till recipient ska utfö-

ras, så blir detta många gånger satt på undantag (dvs. man värderar inte dessa risker) 

Väldigt olika från fall till fall.  

Det svåra är ju att det går inte alltid att påvisa någon spridning trots att det rent logiskt 

måste förekomma.  

Vi behöver mer kunskap gällande humanexponering från ett förorenat område.  

Spridningsrisker borde värderas minst lika mycket som andra aspekter 

Bör vara den viktigaste aspekten - spridning till grundvatten 
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I modellen får utspädningseffekten stor betydelse riktvärdena- dvs spridning till recipient 

och då främst större vattendrag blir sällan styrande. Ev borde modellen ses över så att 

hänsyn tas till att persistenta och bioackumulerbara ämnen ej ska ackumulera i haven. 

Även synergieffekter bör tas hänsyn till. 

Beskrivning av systematiken borde förbättras för spridningen och effekter på andra media 

än humanexponering och risker för markmiljön. 

Ja. 

Spridning i sig är ju egentligen inte ett problem förrän det når något som kan ta skada i ett 

riskperspektiv. Däremot bör spridning ofta hanteras och beskrivas bättre i den konceptu-

ella modellen. 

Kunskapen är otillräcklig, därför försöker man riskbedöma efter schablon (som inte är de-

finierat) Ofta går aspekten förlorad 

Det bör värderas högre då ett förorenat område geografiskt kan vara så mycket större och 

påverka på fler platser. Missas detta kan hälsopåverkan öka om mobiliteten ökar då sane-

ring sker av resterande känt område 

Högre grad av platsspecifika hänsyn bör tas 

Bör värdas högre "on site" eftersom det i slutändan ändå kan bidra till direkt human expo-

nering men mer diffust och svårbedömt och sett på längre sikt. Kan sammantaget bidra 

till begränsning av resurser så som dricksvatten och föda från havet, eller tillsammans 

med andra föroreningar bidra oacceptabel human exponering. 

Nej, huvudsak i infra/exploatering att den miljötekniska delen i ofta komplexa projekte-

ringar får rätt dignitet och bedöms ur ett helhetsperspektiv 

ja, högre.  

Beror på om det finns en ansvarig förorenare eller inte.  

Man bör ta större hänsyn till riskerna. Mycket arbete sker väldigt lokalt och avgränsat av 

fastighetsgränser 

Spridning till vatten resulterar ofta i "utspädning" - men vi har dålig koll på de egentliga 

riskerna med det 

De bör värderas lika som övriga 

Det kan ibland saknas en förståelse för riskerna med spridning 

Ofta ges grundvatten inget speciellt skyddsvärde, speciellt i områden där grundvatten inte 

utnyttjas som dricksvatten. Konsulter och verksamhetsutövare är ofta oförstående inför 

tillsynsmyndighetenskrav på skydd av grundvatten om det inte finns en direkt risk för hu-

manexponering. Det blir därmed tuffare för tillsynsmyndigheten att, utan vägledning, 

verka för grundvatten ska skyddas om det inte redan används som en dricksvattenresurs. 

Att åtgärda förorenat grundvatten är också mycket svårt och kostsamt vilket gör att till-

synsmyndighetens krav ses som orimliga.     
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"Känns som" om humanrisker och risker för markmiljö värderas högre, utan att jag har 

praktisk erfarenhet av riskklassningen enligt MIFO. Spridningsrisker borde värderas 

högre om hänsyn ska kunna tas till påverkan på vattenförekomster.  

Spridning är en viktig del i hela riskbilden. Ska värderas högt.  

Det beror på i vilken typ av projekt spridningsrisken skall bedömas, generellt tycker jag 

att den värderas lägre än andra riskaspekter i samband med bostadsexploatering eller in-

frastrukturprojekt.  

Risken finns alltid men bör värderas som övriga aspekter 

Med tanke på de kommande kraven på MKN är det högst relevant och det är oerhört svårt 

att göra en bra bedömning av spridningen, särskilt vid kust och hav.  

Kunskapen inom området är för låg. Jag tror att risken värderas, men att den utreds på för 

enkel nivå 

Är utspädning (till t.ex. en recipient) verkligen sanering? Fokus på markmiljö kan göra att 

saneringsmetoder som innebär en ökad vattenlöslighet och därmed ursköljning ur marken 

prioriteras.  

Ja, utvärdering av spridningsrisk är svårt att bedöma och det saknas enkla verktyg/rappor-

ter för utvärdering.  

Ja, för att kunna uppnå god ekologisk och kemisk status för våra vattenförekomster. Mer 

hänsyn till den totala belastningen till en recipient. 

Det bör få större värdering 

Risk för spridning är en viktig del som bör ges större utrymme i riskbedömningar. Sprid-

ningen kan dels ge upphov till ökad bakgrundshalt men även exponering på annan plats 

än föroreningens ursprungsplats så man bör vikta denna aspekt högre i utredningarna. 

För att överhuvudtaget kunna göra påverkansanalysen (som ska vara färdig den sista maj) 

som vi gör just nu inom vattenförvaltningen har jag varit tvungen att begränsa antalet 

EBH-objekt att titta på. Urvalet har då gjorts till att endast titta på objekt med riskklass 1 

och 2. Jag har nu upptäckt att många objekt som har riskklass 3 bedöms ha en stor risk för 

spridning till ytvatten! Dessa objekt borde jag egentligen prioritera men det är i dagsläget 

ett omöjligt uppdrag då antalet objekt med riskklass 3 är så många fler än de med risk-

klass 1 och 2. Jag förstår att riskklasserna har främst grundats på humanexponering och 

risker för markmiljön. Om det gick att underlätta detta för oss som jobbar med påverkan 

från förorenade områden på våra recipienter så vore det fantastiskt bra! 

Nej jag tycker att de undersöks och värderas noga vanligtvis 

Svår att svara på utan mycket undersökningar och faktisk spridning vilket innebär att vär-

dering blir osäker 

Svårt att ge ett generellt svar.  

Ja, men laktester är tidsödande och dyra så jag förstår att man tvekar ibland 
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Tycker det borde finnas vissa referenspunkter som ska besvaras även på spridningsrisker, 

tycker att t.ex. att grundvattenskydd och spridning via grundvatten värderas för lågt i risk-

bedömningar. Här kanske det kunde finnas lite mer generella modeller för att ta till hjälp 

för att bedöma ev. spridning. Det är ofta svårt att få grundvattendata för en del områden, 

hur många rör ska sättas, hur stor är grundvattenbildningen inom exploaterade (ofta hård-

gjorda) områden, transporthastigheter etc. etc. Det kan vara svårt att få kläm på. Går det 

att få hjälp med lite mer underlag att utgå från (i stil med NV:s generella riktvärden för 

förorenad mark) skulle det vara uppskattat! 

Grundvattenskydd vill gärna tas bort ur riskbedömningar när det ska exploateras, bara för 

att det inte råkar vara en dricksvattentäkt. Men där vill jag gärna se att just spridningen 

blir skäligt bedömd också, även om inte skyddet kanske är motiverat att sätta till högsta 

dricksvattenskydd bör det kanske ändå finnas en juste skyddsnivå mot att minska sprid-

ning. 

Spridningsrisker borde värderas högre ur ett långsiktigt perspektiv och genom försiktig-

hetsprincipen. Nyare föroreningar kan komma att omvärderas avseende risker. Antagan-

den om spridning görs ofta ur relativt korta tidsperspektiv. 

Värdering bör ske utefter vilken plats man befinner sig på dvs vilka skyddsobjekt som be-

höver beaktas. 

Spridningsriskerna värderas ofta på ett tunt underlag och med en extremt konservativ be-

dömning, vilket tenderar till leda till ett resursslöseri utan motsvarande miljövinst.  

Bör värderas högt men vet inte hur det ser ut idag.  

Jag tycker att det borde värderas högre. Kunskapsnivån är ibland väldigt låg, speciellt 

svårt är det för små kommuner att upprätthålla kompetens och en kontinuitet bland perso-

nalen. 

I riskbedömningen brukar man titta på hur hög halt det förorenade området i teorin skulle 

kunna ge i närliggande recipient och relatera detta till ytkvalitetsnormer. Detta uppfattas 

dock väldigt teoretiskt och om detta överskrids brukar det ändå få en mindre "tyngd" i 

jämförelse med risker för människors hälsa på platsen. Väldigt ofta gör man endast en be-

dömning av spridningsrisk utifrån avstånd och om jordlager är täta eller ej och skriver att 

risken bedöms som liten.  Jag tror anledningen till att spridningsrisken värderas lägre är 

att den är svårare att förstå och bedöma. 

Borde värderas högre 

Bör värderas ungefär lika 

Det finns generellt en begränsad/bristande hänsyn till spridningsegenskaper i ebh-projekt. 

Det genomförs sällan mera ingående studier av föroreningars migration i mättad och 

omättad zon i marken eller via gastransport. Detta leder till att risker för olika recipienter 

både över- och underskattas. Ett tydligt exempel på detta är att man i många fall förbisett 

spridningsriskerna med tunga klorerade lösningsmedel. 
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Bilaga 9 Spridning – riskvärdering 
och åtgärd  

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där spridningen från ett förorenat om-

råde till en recipient haft avgörande betydelse för föreslagna eller genomförda åt-

gärder? Du svarade "Ja" på föregående fråga. Vilka aspekter hade inverkan på för-

slaget/beslutet? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Liten spridning av relativt förorenad mark en barriär att komma vidare med åtgärder av 

källan. 

Val av vilket avrinningsområde/ recipient som gäller 

Risk för spridning av farliga ämnen i recipienten. Gäller främst spridning från deponier. 

Recipienten uppnår inte God status och är en utpekad vattenförekomst.  

Juridiska aspekter om ansvar 

Minns inte exakt hur det skrevs, men det är alltid fokus på just spridningsrisker 

Grundvatten 

Risk för framtida belastning av giftiga och stabila föroreningar (Hg, DDT) 

Flera tillfällen med akuta risker för förorening av en större dricksvattentäkt respektive 

olika vattendrag. 

Skredrisk  

Att hälsoaspekter inte är styrande utan förekommande ämnen styrs styrs av både organ-

ismer i vatten och mark 

Höga halter/höga Kd. Halterna får för stor betydelse.   

Osäkerhet om effekten av ämnet på människors hälsa och stor rädsla för möjliga effekter i 

kombination med stor risk för spridning av oklara koncentrationer/mängder i recipient 

Objektet var beläget i recipientens källområde. 

Svårvärderade/okända risker för exempelvis påverkan på fisk som äts är svåra och kost-

samma att mäta/bedöma 

Spridningsrisken visade sig vara liten 

Svårt att veta grundvattenbildningen och transporthastighet, fastigheten innehåller mycket 

PCB i mark. Enstaka gv-provtagning visar på olika nivå av spridning mot recipient, svår-

bedömt. Ärendet är pågående och inte färdigutrett (våren 2018) 

Myndighetskrav på att noll och ingenting fick tillåtas läcka ut från området, trots att ingen 

påverkan fanns på skyddsobjekten 
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Risk för utsläpp i absoluta tal som enligt tillsynsmyndighetens värdering bedömts vara 

höga. 

Spridning av särskilt farliga ämnen (Hg) till recipienten. 
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Bilaga 10 Spridning – riskbedömning 
och riskvärdering  

Har du varit inblandad i ärenden/uppdrag där en miljökvalitetsnorm för recipien-

ten (yt- eller grundvattenförekomst) har haft betydelse i riskbedömningen eller för 

valet av åtgärd för ett förorenat område? Du svarade "Ja" på föregående fråga. På 

vilket sätt har miljökvalitetsnormerna haft betydelse i riskbedömningen respektive 

riskvärderingen? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Bedömningen har varit att påverkan från det förorenade området har inneburit att det 

finns en risk för att MKN inte kan följas och att åtgärder behöver vidtas. 

Att de fanns MKN och utpekad vattenförekomst som inte uppnår god status.  

Beror på vad ni menar med betydelse, normerna ska beaktas i alla beslut och då har de 

betydelse enligt mig. 

Krav på rening av dagvatten i detaljplaner. 

För att komma fram ett riktvärde för utsläppsnivåer. 

Åtgärder har motiverats med hänvisning till recipienten status 

Miljökvalitetsnormen för ytvatten medför, i det fall att recipienten inte har godtagbar sta-

tus, att inget får förändras så att recipienten får mer föroreningar. där framgår inte i vilken 

skala detta ska bedömas, eller om varje kvadratmeter måste bli bättre, även om den 

kvadratmeterna inte bidrar med någon reell betydelse för recipienten.  

Jag har inte varit med om det ännu men vi ser att det kommer bli en viktig fråga framöver 

vid rensning av ex. dagvattendammar.  

Planfrågor 

Har diskuterats i samband med sanering intill Emån som är hårt belastad. 

Det gäller PFOS. Miljökvalitetsnormen är en mycket låg halt och därför måste man tänka 

till ordentligt vilka halter man kan tillåta släppas till recipient. 

Ett fall gällde behandling av lakvatten som släpps ut i havet. 

I dp-arbetet och då åt båda håll att det varit risk men även att resurser läggs och det inte 

varit ngn risk 

För val av, och nivå på, begränsningsnorm/halt avseende omgivningspåverkan under ge-

nomförandeskedet 

Berörde ett gammalt sågverk som ligger precis vid en älv. 

Klorerade lösningsmedel saneringskrav, mängdreduktion >99 % 

Spridning av förorening 
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Det har inte ensamt varit styrande men det har bidragit till slutbedömningen t ex. glas-

bruksåar 

För PFOS spelar miljökvalitetsnormerna stor roll.  

Mer kunskap om att MKN för biota baseras på risk för påverkan på människa vore bra 

(via intag av biota). 

Dum fråga! Det är en norm som ska uppnås och idag tas ingen hänsyn i riktvärdesmo-

dellen. MKN är låga och de styr ofta allt i en riskbedömning 

Mängder förorenat material som skulle tas bort från området 

Högre halter än NV:s generella riktvärden tilläts (PSRV) 

Använts som åtgärdsmål 

I vattendrag där miljökvalitetsnormer har överskridits har åtgärder för ett förorenat om-

råde kunnat motiverats med att det från det förorenade området bedömts läcka/spridas 

samma ämne som överskrids i vattendraget.  

Man tittade på MKN för just den recipienten och bidraget för förorenade området via 

spridning 

Vattenskyddsområde 

Det var länge sedan, innan miljökvalitetsnormer. Nu finns behov av ökad kunskap om hur 

miljökvalitetsnormer ska beaktas i samband med förorenade områden. 

Spridning av PFAS-ämnen till recipient har ingått i minst ett ärende jag har handlagt. Där 

finns en miljökvalitetsnorm på 0,65 ng PFOS/l som är väldigt sträng och svår att uppnå i 

urbana områden. 

MKN har varit en av många andra aspekter som hanterades i riskbedömningen och senare 

bedömdes i riskvärderingen. Ett exempel är att trots spridning av en förorening till recipi-

ent kunnat klarläggas så klaras MKN för recipienten och därmed är förslaget bildande av 

miljöriskområde istället för bortgrävning av massorna till en kostnad ca 40 Mkr. På ett 

annat ställe har risk för att försämring av MKN gjort att området prioriterats högre. 

Grundvatten/dricksvattentäkt i närheten av träimpregneringsindustri där arsenik sprids i 

grundvattnet 

Jag svarade Ja för att jag önskade att jag kunde svara Ja och för att jag ville skriva en 

kommentar: Tyvärr är det nej, men MKN borde ha en stor betydelse för prioritering av 

åtgärder och för att skynda på åtgärdsarbetet.  

I åtgärdsförslagen per vattenförekomst som presenteras i VISS, både på ytvatten och 

grundvattenförekomster 

Vid framtagandet av platsspecifika riktvärden har recipientens MKN varit en parameter 

att ta hänsyn till. 

I samband med riskbedömning har vi räknat på den potentiella risken för läckage av me-

taller från områden och eventuell belastning på recipient. 
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Möjlighet att klara/inte försämra uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för vatten har ta-

gits med i åtgärdsmålen och haft betydelse för hur stränga krav som ställts i åtgärdsfasen 

Vägdes in som delvis styrande till motiveringen till beslutet.   

Vid åtgärdsmål för sanering av båtuppställningsplatser när sedimenten redan är förore-

nade med TBT i halter långt över MKN för sediment, 1,6 ug/kg TS. Det går inte ens att 

bedöma hur mycket dagvattnet behöver renas. Beräkningarna måste göras så att det går 

att undvika akuta nivåer i grundvatten, ytvatten vid utsläppspunkten, inom verksamhets-

området, inom viken och för hela vattenförekomsten.  

Recipienten var även reservvattentäkt. Detta gjorde att man fick ett annat fokus på fak-

tiska mängder förorening som skulle komma att öka i vattenmassan. 

Spridningen var låg vilket medförde ej så stora åtgärder 

Miljökvalitetsnormen har varit styrande för val av åtgärd  

Den har fått rollen att sätta nivå för vad som rimlig åtgärdsnivå. MKN ska ej överskridas i 

vattendraget pga utläckage av förorening. 

Använts som jämförvärde vid bedömning av risk vid belastning på recipient, dock i 90 % 

av fallen så faller argumenten mot att beräknade haltförhöjningar späs ut i recipient och 

som enskild källa inte utgör risk.  

Spridning av föroreningar till recipienten har riskerat att försämra statusen, MKN är redan 

kraftigt överskriden. 

Exempelvis inom omhändertagande och renande av dagvatten från planområden som 

även innehållit markföroreningar. 

Grundvattentäkt 

Länsstyrelsen har begärt att miljökvalitetsnorm för ytvatten ska beaktas i riskbedöm-

ningen för ett förorenat område. riskbedömningen har inte inkommit än. 
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Bilaga 11 Belastning  

Tycker du att den mängd som sprids från ett område är viktig att ta hänsyn till, 

trots att befintliga haltbaserade jämförvärden inte överskrids i recipienten? Moti-

vera gärna ditt svar. 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Ja - men även det faktum att efterbehandlingsåtgärden reducerar mängden förorening till 

recipient bör beräknas isf 

Belastning på recipienter och i synnerhet stora recipienter där halterna kanske inte blir så 

höga från ett förorenat område men det blir ett stort påslag/mängd över tid. Hur ska man 

bedöma det? Var går gränsen? Går det räkna fram en riskfaktor? I dagsläget är allt så sub-

jektivt 

Kan ju ge ett överskridande. Men vattenförekomster är svårt att relatera till - en spridning 

kan påverka lokalt men inte vattenförekomstens status. 

Detta är en mycket viktig fråga. Det är ju den sammanlagda belastningen som har lång-

siktig påverkan.  

Vi har ändock tillfört recipienten föroreningar och vid ytterligare utsläpp kan halterna 

som var för sig är försumbara, tillsammans bli höga. 

Anser att det är oklart vilka föroreningsmängder som totalt når ex våra hav osv och vad 

det innebär för oss i ett mkt långt tidsperspektiv, hur ska vi se på den frågan? 

Jag vill här lyfta problemet med större recipienter igen. Det krävs ibland enorma mängder 

för att komma upp i MKN om utspädningen är stor. 

Det ansamlas och ger tillslut påverkan! 

En enskild källa måste bedömas tillsammans med andra källor 

Svårt att svara på. Är spridningen lätt att förhindra, kostnadseffektivt så kan den aspekten 

visst vara relevant. Det svåra är väl att kvantifiera hur mycket som faktiskt sprids från ett 

förorenat område, och allra helst ställt i relation till andra utsläppskällor.  

Föroreningarna späds ut o kanske anrikas på nya ställen där det är svårare att sanera. 

Beror på den totala belastningen 

Spridning tyder ju på att "det rör på sig" och då är det väl naturligt att försöka förhindra 

det för det kan ju vara svårt att veta hur det kommer bli framöver. 

Utspädning ska inte vara en lösning för att inte begränsa stora mängder om detta är tek-

niskt möjligt och kostnadseffektivt. 

Svaret är beroende av vilken sorts förorening det rör sig om, t.ex. om föroreningen är lätt-

nedbrytbar eller ej, och recipientens känslighet/skyddsvärde. 

Ja om området bidrar till en stor del av den uppmätta halten även om den inte överskrids. 
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Miljöbalken gäller. Jämförvärden är bara ett sätt att förenkla hanteringen. 

Risk/påverkan över tid, med persistenta och bioackumulerande föroreningar, kan vara av 

större betydelse än de mer momentana effekterna av en lokalt förhöjd halt - framför att 

avseende spridning via ytvatten 

I princip så bör mängder beaktas både i jord och vatten men det görs sällan. 

Egentligen beror det på vilket ämne som sprids. Vissa ämnen som fortfarande används I 

stor omfattning I samhället och som inte ackumuleras kan självklart inte bedömas på 

samma sätt som PCB, kvicksilver eller dioxiner 

Vid stora projekt är i min mening detta en ickefråga. I små projekt är detta snarare mer 

intressant eftersom beräkningsverktygets modell för spridning till ytvattenrecipient är så 

grov + att läget kan vara mitt i ett "hav" av andra förorenade områden/verksamheter. Då 

blir frågan mer hur mycket jag kan bidra med att minska belastning med en åtgärd i mitt 

projekt och skäligheten i det. 

Inte oviktiga eftersom utspädningsförhållanden kan förändras och framförallt bedöms och 

beräknas så olika. Men det är ändå halt som styr risk mest. 

Ofta kan ju samma recipient vara belastad av flera föroreningskällor. Det är ju inte heller 

säkert att alla föroreningskällor till recipienten är kartlagda när ett specifikt område ska 

efterbehandlas. 

Utspädning av föroreningar ska inte tillåtas 

Har främst PFAS i åtanke 

Ja, föroreningar kan ackumuleras på lång sikt i biota eller djur. 

Diffus spridning av föroreningar och utspädning är inte ansvarsfullt omhändertagande av 

förorenade områden 

Cocktaileffekten 

Annars skulle man kunna släppa ut mkt stora mängder i en stor recipient pga utspädning. 

Detta synsätt liknar det man hade på 1960-talet med höga skorstenar från industrier. 

Det är av betydelse för påverkansanalysen inom vattenförvaltningen - det kan vara fler 

påverkanskällor som belastar recipienten längre nedströms.   

Det kan den vara med tanke på att det är mer av ett momentanvärde. Om det tex finns risk 

för ökad spridning vid "exceptionella" händelser kopplat till klimat eller annat. 

Att ta prover i en recipient så att det verkligen visar vad som tillförs, blir svårare desto 

större recipienten är. Tror att det oftast underskattas.  

Dilution is not the solution to pollution 

Se tidigare svar ang persistenta och bioackumulerbara ämnen. Direkt koppling till miljö-

gifter i fisk och intag av fisk. 

Det är pedagogiskt svårt att förklara varför mycket små, gram-nivåer för PFOS inte får 

spridas till en recipient. 
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Om vi inte tittar till mängder så hamnar vi i ett utspädningstänk och det är inte hållbart. 

Kan finnas källor till föroreningen vi inte vet om än och då är det viktigt att där vi stött på 

källa till spridning, att den spridningen begränsas /stoppas. 

Stora mängder till en recipient kan tyda på problem i sediment för att massbalansen ska 

"gå ihop", något som kanske inte kan motiveras av enbart halter i recipient. 

Vi måste bedöma helheten. Ofta har vi faktorer som modifierar riskerna oavsett vad hal-

terna är. Halterna i sig är en dålig indikator av riskerna. Det kan finnas stora halter av 

skadliga ämnen som ändå inte utgör en risk, eller tvärtom, låga halter som utgör mycket 

väl en risk 

Om recipienten är stor kan det spridas stor mängd förorening utan att det för den skull 

syns som halt i recipienten. Det blir utspädning helt enkelt, vilket väl inte är en "renings-

metod" förenlig med miljöbalken... 

Beror av flera faktorer, exempelvis vilket ämne, hur stort området är i förhållande till 

andra potentiella bidragande områden  

Irrelevant. Vad är mycket och vad är litet beror på omgivningarna och projektets storlek. 

Hur mycket metaller transporteras årligen i våra norrländska älvar.   

Mängden är relevant då det handlar om persistenta ämnen, då bör "slutstationen" för för-

oreningen finnas med i bilden, mer nedbrytbara ämnen inte lika noga. 

i en riskbedömning är det viktigt att inte endast uppmärksamma höga halter, dock i en 

statusbedömning utgår man från halterna 

Kan finnas flera utsläppskällor.  

Vissa recipienter har väldigt låg tolerans mot utsläpp pga t.ex. känsliga arter. 

Man bör få med kombinationseffekter varför även spridd mängd är relevant 

Vi vill ju motverka föroreningsspridning i stort. 

Vi har sett flera fall där grundvatten kan vara mycket allvarligt påverkat men där en när-

liggande recipient är närmast opåverkad utifrån jämförelsevärden. Därför behöver gräns- 

och riktvärden för ytvatten skärpas.  

Det är viktigare att man tittar på den faktiska platsen och utvärdera hela situationen än att 

göra generella bedömningar. Formuleringen på frågan visar att det finns risk för att myn-

digheter tar fram ytterligare "gränsvärden" som innebär mer begränsningar för verksam-

hetsutövare och minskar konkurrenskraften. Vi har redan MKN som inte är baserade på 

svenska förhållanden, låt oss inte få ytterligare begränsningar som inte har bäring på mil-

jönytta utan en överdriven rädsla. Viktigast är att det finns personer på de viktiga posit-

ionerna som besitter rätt kunskap. 

Mängden kan utgöra en betydande miljöpåverkan med tiden.  

Gränsvärden kan ändras över tiden. Utfallet kan också bero på hur studien genomförts 

(var stationen ligger och detektionsgränser mm). Mängder som sprids från ett område 

saknas dock oftast.   

Självklart är den totala belastningen från ett område viktig att beakta i riskbedömningen. 
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Jag skulle helst vilja att det gick att räkna åtgärdsmål baklänges från den nuvarande ke-

miska eller ekologiska statusen för att få fram vilka marginaler som finns för att inte 

äventyra möjligheten att förbättra eller bibehålla statusen.  

Ännu en gång: För att man inte skall blanda ihop sanering med utspädning. Hemma stä-

dar man istället för att försöka homogenisera dammet jämnt i hela lägenheten så det inte 

syns så mycket... 

Spridningen från ett område kan tillsammans med okända föroreningskällor sammansla-

get bli att totalhalterna överskrids. 

Man måste ta mer hänsyn till den totala belastningen till en recipient. En recipient tål inte 

hur stort påslag som helst från olika källor och många förorenande ämnen bryts inte ner 

eller är långlivade ämnen, som ackumuleras i miljön.  

Lokalt i ett vattendrag kan påverkan vara större 

Ja, förorenade plymer kan växa med tiden, andra förorenare. en förorenare får inte in-

teckna för mycket av den acceptabla belastningen. Viktiga skyddsobjekt kräver större sä-

kerhetsmarginaler.  

Spridningen kan dels ge upphov till ökad bakgrundshalt men även exponering på annan 

plats än föroreningens ursprungsplats. 

Det borde det kunna vara, då vi inom vattenförvaltningen ska titta på vad som har bety-

dande påverkan från ett eller flera objekt. Vilka är de haltbaserade jämförvärdena som ni 

avser? Inom vattenförvaltningen använder vi oss av Havs- och vattenmyndighetens före-

skrifter (HVMFS 2013:19) för statusklassificering. En översättning mellan de haltbase-

rade jämförvärdena och gränsvärdena från HVMFS 2013:19 vore bra! 

I vissa fall ja 

Påverkan under lång sikt värderas inte lika högt i riskbedömningen.  att ett objekt tillsam-

mans med andra belastningskällor utgör en stor risk för att god kemisk status i recipienten 

ej klaras på lång sikt är inte hållbart i argumenteringen om behov av åtgärder... 

Åtgärden kan ju vara en del i syftet att föroreningspåverkan totalt ska minska, då är det 

bra om även spridningsrisken och den totala mängden går att uppskatta. Det verkar ju bli 

viktigare och viktigare nu i ledet med att vi ska försöka uppfylla MKN. 

Mycket viktigt att fokusera på mängder som sprids trots rådande utspädningsförhållanden 

och därmed de svårigheter som råder att mäta halter i recipient att grunda sin bedömning 

på. Mängden som sprids över tid är mycket viktigt att lyfta fram i riskbedömningar. 

Det är dock viktigt att få verktyg för HUR sådana uppskattningar får göras.  

Det finns exempelvis alltid en cocktail-effekt att ta hänsyn till för en recipients status. 

Allt hänger ihop. 

Under förutsättning att det har gjorts korrekta beräkningar. Vidare att man har förmåga att 

se helhet. 

Kan vara flera källor som påverkar en recipient och den sammanlagda belastningen kan 

komma att påverka halterna på sikt.  
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Jag tycker det är viktigt att beräkna detta men kanske inte att ta hänsyn till under en be-

dömning om åtgärd krävs. Kunskapen om utläckage kan behövas för att kartlägga total 

belastning på en recipient. Om man tar ett samlat grepp på miljökvaliteten på en hel reci-

pient för att bedöma hur den påverkas för att göra en bedömning om framtiden kan detta 

vara en del av lösningen. Finns det risk att haltbaserade jämförvärden kommer överskri-

das i framtiden om detta utläckage får fortgå? MEN jag tror inte de är inte skäligt att 

ställa krav på åtgärd på ett visst område baserat på endast detta. Man måste få hela bilden 

först för hela recipienten och alla utsläpp. Det bedöms inte inom bedömningen av sane-

ringsbehov utan måste bedömas av någon annan som kartlägger status för denna recipi-

ent.  

Det går inte att bortse från mängden förorening som belastar en recipient eftersom denna 

information måste finnas för att bestämma halten i recipienten! Det är också så att det inte 

är möjligt att bedöma risknivåer baserat på haltberäkningar för många ämnen och därför 

kan haltbelastningen från ett förorenat område i relation till övrig belastning 
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Bilaga 12 Belastning  

Tycker du att den mängd som sprids från ett område är viktig att ta hänsyn till, 

trots att befintliga haltbaserade jämförvärden inte överskrids i recipienten? Du sva-

rade "Ja" på föregående fråga. Vilka aspekter anser du vara relevanta vid bedöm-

ning av mängder som sprids? Du svarade ”Annan” 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Eventuell långsiktig spridning/ackumulation av föroreningen i större perspektiv (region-

alt, nationellt, globalt?). 

Den totala belastningen i recipienten från många verksamheter. Hur stor belastning tål re-

cipienten totalt 

Ämnets egenskaper, t.ex. POP:s och andra utfasningsämnen 

Beroende på hur högt upp i näringskedjan effekter väntas uppstå, i vissa fall kan den lo-

kala påverkan vara viktigare än effekten regionalt/nationellt/globalt, i bland tvärtom 

MKN 

Bara för att andra industrier, förorenade områden, avloppsreningsverk släpper ut en viss 

mängd betyder inte det att det är acceptabelt.  

Andra förorenade områden som belastar samma recipient 

Sambedömning med andra ämnen, bedömning av riskerna beroende av nyttjande av reci-

pienten 

Halter/mängder i "slutstation" tex en ackbotten i hav/sjö 

Kombinationseffekter med andra föroreningar i recipienten 

Jämförelse med dagvatten enligt Stormtac 

Jämförelse med dagvatten för relevanta ämnen 
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Bilaga 13 Belastning  

Görs bedömningen av spridning från förorenade områden på olika sätt beroende på 

om recipienten är klassificerad som vattenförekomst eller inte? Du svarade "Ja" på 

föregående fråga. På vilket sätt görs bedömningen annorlunda? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. Ett personnamn har dessutom tagits bort.  

Om det inte är en vattenförekomst är det generellt ett väldigt litet vatten. Jämför inte lika 

strikt mot MKN i dessa vatten 

Det beror på förutsättningar och resurser för att jobba med miljögifter. Har man knappa 

resurser blir fokus vattenförvaltning, med följden att man fokuserar på vattenförekomster 

och att övervakningen fokuseras på vattendirektivsämnen i vattenfasen eftersom det är 

den matris som har flest gränsvärden/klassgränser. Om man har mer resurser för att jobba 

med miljögifter kan man lyfta blicken och fokusera bredare på problematiken inom miljö-

gifter. Det finns därför en skillnad i landet, mellan olika länsstyrelser. 

Finns lite mer möjlighet att få med frågorna genom att också hänvisa till vattendirektivet 

om det finns en utpekad vattenförekomst (även om allt vatten ska uppnå god status). Men 

mycket svåra frågor och vägledning behövs.  

Om det med vattenförekomst menas vattentäkt så ja, då risken för exponering och påver-

kan på människor blir större.  

Hänsyn till MKN. 

Miljömyndigheten är mer uppmärksam, annars kan det vara större tolkningsutrymme. 

Jag tror att kraven ställs högre på utsläpp i vattenförekomst. Särskilt vad det gäller grund-

vattenförekomst gentemot ej särskilt angett grundvatten 

Beroende på känslighet görs olika bedömningar o vilka följder det kan få 

Den får mer utredningsresurser. 

Bedömningarna är nog mer utförliga om recipienten klassas som vattenförekomst. Be-

greppet vattenförekomst kan bidra till icke-hållbar hantering av spridning till andra recipi-

enter, vilket är mycket olyckligt. 

För vattenförekomsten finns ett befintligt underlag att förhålla sig till 

Extremt långtgående krav utan hänsyn till faktiska risker. Leder till suboptimering 

Skyddsobjektet har högre känslighet = får större vikt.  

Högre skyddsvärde om vattenförekomst 

om vattnet kan anses skyddsvärt prioriteras sanering av föroreningen. sprids föroreningen 

till vatten kan även mer undersökningar krävas 
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Myndigheters okunskap 

Eventuellt görs en bedömning inte alls om det inte är en vattenförekomst.  

Ett "random" dike eller konstgjord sjö (grustäktsjö) bedöms inte vara lika intressant att 

utreda påverkan, pga av mindre skyddsvärde 

Främst avseende skyddsvärde. En vattenförekomst-klassning leder oftast till ett större 

skyddsvärde och därmed en djupare analys och en bättre bedömning avseende spridning 

och risker. 

Då finns ju MKN att förhålla sig till 

Man tittar inte på alla aspekter och hur vattenförekomsten är klassad 

Det blir ju viktigare att säkerställa om och hur vattenförekomsten kan påverkas. Bedöm-

ningen blir därför "hårdare" 

OM MKN finns så generellt hårdare bedömning. Lättare att motivera. 

Kraven på vilka halter som får lämnas kvar eller kraven på halter i massor som ska åter-

användas inom området ökar, dvs stora krav på att massorna inte har förhöjda halter.  

Oj, det är bara en känsla jag har. Men det kan bottna i att en vattenförekomst ofta har mer 

bakgrundsvärden att tillgå via miljöövervakning mm. 

Skyddet värderas högre 

Finns inga vattenförekomster, viktigt att den bedömningen får rätt dignitet, händer alltför 

ofta att miljötekniska delen får en dignitet som är orimlig jämfört helheten 

Ofta kan det finnas en bedömning att det är mer skyddsvärt.  

Skyddsvärdet är generellt mycket högre för vattenförekomster och större vattenförekoms-

ter. Diken och små bäckar är ofta helt utan skyddsbestämmelser. Detta avspeglas i riskbe-

dömningen.   

Till viss del. Det läggs större vikt vid att klara MKN, då det är en vattenförekomst, än om 

det är en recipient som inte är klassad som vattenförekomst. Då det inte finns några nor-

mer att förhålla sig till upplever jag att det kan leda till mindre stränga krav, men är olika 

från fall till fall  

Jag tror att bedömning av spridningsrisken får en högre prioritet och större fokus när det 

gäller en klassificerad vattenförekomst.  

Olika synsätt beroende på konsulters attityd 

Vi följer det svar vi har fått från [NN] på länsstyrelsen i Stockholm 

Hur ska vi resonera när utsläppet sker till ett dike eller en icke vattenförekomst? Vi kom 

fram till att juridiskt har vi svårt att åberopa miljökvalitetsnormerna.  

Utsläpp i dike eller övrigt vatten ska inte leda till att livsvillkoren för växter och djur för-

sämras i utsläppsmiljön. Här gäller allmänna hänsynsregler i kap 2 MB. MKN gäller end-

ast i de så kallade vattenförekomsterna men VU kan behöva visa att utsläppet inte orsakar 

sämre möjlighet att följa MKN i nedströms belägna vattenförekomster. 
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En vattenförekomst bedöms ofta som "viktigare" utifrån mina erfarenheter 

Finns ett behov i närtid av vattnet som råvatten, rekreationsobjekt eller om det kan ge po-

litiska poäng så ställs kraven hårdare. 

Om ja och recipient är med i VISS då tar man hänsyn till recipient, annars inte om det 

gäller mindre bäckar och vattendrag som inte finns listade i VISS som vattenförekomst. 

Jag förmodar att föroreningar i mark runt en recipient som används som vattentäkt till 

samhällen runt bedöms strängare än andra, jag hoppas att det är så.  

När en recipient är en vattenförekomst har man Miljökvalitetsnormer att förhålla sig till 

och krav på att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk och kemisk status inom viss 

tidsperiod. 

En vattenförekomst är mer betydande 

Det finns då något handgripligt att relatera till. Kanske finns det dokumenterad uppfölj-

ning att jämföra mot. 

Inom vattenförvaltningen jobbar vi bara med bedömningar av vattenförekomster. 

Högre krav ställs generellt då det är frågan om vattenförekomst 

Ökad hänsyn 

Genom MKN finns ofta mer info om recipienten utifrån status samt att icke-försäm-

ringskravet gäller 

MKN måste beaktas och att inte statusen får försämras. 

MKN i en vattenförekomst gör att bedömningen (och annat åtgärdsarbete) prioriteras 

högre. 

Vattenförekomst innebär potential för framtida användning som resurs, vilket höjer 

skyddsvärdet 

Referensramen bli annorlunda. Det är acceptabelt att placera tippar, som tar emot massor 

från förorenade områden, och ge generösa utsläppsvillkor för dessa när utsläppet sker till 

en recipient som inte klassad enligt VISS. 

Jag tror att det ofta blir så att man vill skydda vattenförekomster mer. Att det automatiskt 

bedöms som mer skyddsvärt... 

Större kunskap om vattenförekomst 
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Bilaga 14 Vattenförvaltning  

Tycker du att det finns behov av att mer ingående integrera arbetet med förorenade 

områden med vattenförvaltningens arbete? Motvera gärna ditt svar. 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Definiera syftet först 

Vattenförvaltningens arbete behöver allmänt få högre status, och detta är en viktig del.  

Vet inte hur integrerat det är idag men förmodligen.  

Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist om vattenförvaltning inom miljökontoren (el-

ler motsvarande förvaltningar) och de delar av länsstyrelserna som inte utgör berednings-

sekretariaten. Resurser behöver läggas på att integrera vattenförvaltningen i arbetet med 

förorenade områden. Kommuner och myndigheter har ju dessutom utpekade åtgärder för 

tillsyn och åtgärdsarbete av förorenade områden. 

Finns olika tänk idag som behöver jämkas 

Om anser att spridning av föroreningar från förorenade områden har en betydande påver-

kan på vattenmiljön så är det relevant. Det svåra är återigen att säkerställa att data är nå-

gorlunda säkra, att vi kan kvantifiera olika källor. i andra fall handlar markföroreningar 

mer om exponering, eller rent av samvete att inte lämna kvar föroreningar till kommande 

generationer överhuvudtaget. Fast den målsättningen har vi sannolikt inte resurser att gå i 

mål med. Befintliga föroreningar går inte att tvätta ur till förindustriella halter och mäng-

den förorenad jord går heller inte att köras på deponier på ett rimligt sätt. Det svåra med 

vattenförvaltingens uppdrag är väl att kontrollera halter – det är svårt nog att provta och 

mäta föroreningar i jord och sediment på ett rimligt sätt.  

MKN ska bli bättre hela tiden och får inte försämras. 

Det kan leda till en rationalisering, men det kan också leda till en sektorisering/perspek-

tivinskränkning. 

Som frågan antyder så finns det en historisk förklaring och dessa bedömningssätt och 

dess praktiska hantering är inte helt integrerat på ett bästa sätt idag. 

Vattenförvaltningen handlar redan idag om MKN och det ser jag att vi måste ta hänsyn 

till vid hantering av FO, precis som vi tar hänsyn till andra utsläpp. Jag kan inte komma 

att tänka på några direkta nackdelar med att mer ingående integrera arbete mellan de två. 

Då ser man mer på helheten än från kommun till kommun 

I slutändan, på längre eller kortare sikt, är det oftast vatten, och de akvatiska ekosyste-

men, de som drabbas av påverkan från ett förorenat område 

Idag vägs recipientens skyddsvärde in riskbedömningen men beröringspunkterna med 

vattenförvaltningens arbete är få. 

Det behövs en samsyn mellan arbetet med förorenade sediment och vattenförvaltningens 

arbete 
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Frikoppla - då det bara leder fel 

Det vore bättre att göra övergripande miljöstrategiska utredningar över en större källterm 

(typ Stockholm) eller en recipient (typ Göta älv) och fundera på var vi ska sätta in åtgär-

der för att minska belastningarna. Visar utredningen på att just förorenade områden är det 

väsentliga, så kan man både som konsult och tillsynsmyndighet värdera upp den risken, 

trots att påverkan från ett litet enskilt projekt är försumbart. Eller å andra sidan - om ut-

redningen visar på att det är andra åtgärder som har den största påverkan för en förbättrad 

miljö, så kan vi vara mer trygga om vi väljer att värdera ned risken för spridning i ett pro-

jekt. 

Vattenförekomster kan ha olika prio, andra förorenade områden som vattenförvaltningen 

känner till kan finnas osv 

Självklart!!!! 

Det tror jag behövs 

Troligen ja 

Jag har inte så god insyn i vattenförvaltningens arbete. Det i sig, kanske talar för att det 

finns ett behov till bättre samarbete. 

För att säkra vattentillgången för framtiden så måste vi tänka långsiktigt när vi väljer 

vilka förorenade områden som ska prioriteras och åtgärders (och på vilket sätt detta ska 

göras) 

Viktigt att en samsyn råder kring vilka skyddsåtgärder, krav etc. som ska ställas. 

Oftast är det inte gjort några klassningar för kemisk status på vattenförekomsterna mer än 

det som överskrids över hela landet. 

Mark och vatten hänger intimt ihop.  

Föroreningar hamnar förr eller senare i grund- eller ytvatten 

Ja, med avseende på miljökvalitetsnormer 

Se föregående svar. 

Det skulle sätta frågan som en helhet, som en del i ett system. 

Gärna! Så ser vi syftet tydligare. 

Framförallt tillgängliggöra mätdata 

Har inte jättebra koll på vattenförvaltningens arbete. Tycker att alla som arbetar inom om-

rådet ska samverka med varandra. 

Miljöarbetet kan inte vara lösryckt från andra områden, det är alltid ett integrerat pro-

blem. Andra berörda partier har andra input i helhetssynen 

Under förutsättning att det är relevant, inte skapa relevans utan ska vara relevant 

Det är för oss oklart vad MKN egentligen innebär och hur hårt detta kan drivas eftersom 

klassningarna i många fall är rätt dåligt belagda. 
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Win-win-effekter använd den kunskap som finns 

Det borde vara det, t.ex. rörande bedömningar med risker vid översvämning och klimat-

förändringar. 

Jätteviktig fråga, känns som om dessa frågor och arbete löpt på utan att integreras särskilt 

mycket i tillsynen. Först nu som jag känner att man tar frågan på allvar i t ex planproces-

sen. 

Det kanske är en fråga för myndigheterna, känner de att de behöver få till ett samarbete 

för att gynna miljön så bör de naturligtvis samarbeta mer. Men det får inte komplicera el-

ler försena saneringsprojekt ytterligare för att fler blir inblandade. 

Det finns ofta stor kunskap och stora datamängder hos vattenförvaltningen som är viktiga 

att ha med i arbetet med förorenade områden. MKN är svårt och det är bra att få stöd i det 

från de som arbetar med vattenförvaltning  

Det ger en bättre helhetsbild av föroreningars påverkan på recipient.  

Genom bättre koll på vad som läcker ut till vatten kan bättre prioriteringar göras med 

ökad hänsyn även till vattenmiljön. Kanske kan man också få bättre koll på att sanering-

arna också leder till mindre läckage till vatten. I dag verkar det vara främst risker för 

människan som styr till vilken nivå man sanerar. T.ex. vilka halter som ska uppnås på 

olika markdjup. Kopplat till vilken markanvändning man tänker sig framöver. Mindre 

känslig markanvändning på industriområden eller känsligare markanvändning för kom-

mande bostäder etc. Kanske kan det fortfarande läcka föroreningar till vatten även om 

man når dessa saneringsmål för markanvändningen? 

Arbetsmetodiken för arbetet med förorenade områden skiljer sig mycket åt från vattenför-

valtningens arbetsmetoder och det kan vara svårt att veta hur underlag om t ex miljökvali-

tetsnormer ska användas i riskbedömningen av förorenade områden.   

Egentligen vill jag kunna svara ja på den här frågan, men jag ser en alltför stor risk för att 

det skapar omöjliga åtgärdsmål även i arbetet med förorenade områden.  

Arbetet med att tillsyna förorenade områden måste vara väldigt praktiskt och vi måste ta 

hänsyn till skälighetsprincipen där vi måste väga miljönyttan mot kostnaderna; rimliga ut-

redningar och rimliga åtgärder som innebär en mätbar riskreducering. De som jobbar med 

vattenförvaltningen har helt andra ambitioner där åtgärdsmålen och MKN ofta är av mer 

teoretisk karaktär. Miljönyttan kan ifrågasättas. Ta exemplet MKN sed för TBT på1,6 

ug/kg som ska nås 2027 efter expressåtgärder mellan 2020–2024. Även om vi lyckas 

stänga vartenda utsläpp så kommer det ta hundra år innan vi når det målet. Alltså är deras 

mål omöjliga att uppnå. Om de hade valt att arbeta med som Kanada eller Holland med 

önskvärda nivåer och åtgärdsnivåer så kanske det skulle gå att samarbeta. Då skulle 1,6 

ug kunna vara ett önskemål och 50 ug/kg ett krav för att vidta behöva riskreducerande åt-

gärder (jämför med bakgrundshalter i SGUS rapport från 2017). De vill också att vi ska 

använda/kräva detektionsgränser som knappt finns på kommersiella lab och till orimliga 

kostnader i förhållande till miljönyttan. Vi kommer ändå bara att prioritera åtgärder om 

de ligger inom högre riskintervallen. Good enough-nivån. Vattenförvaltningen har dessu-

tom beslutat om åtgärdsmål trots att det saknas analyser och kunskap om den faktiska ke-

miska och ekologiska statusen eftersom det generellt saknas analyser för de flesta ämnen i 

de flesta vattenförekomster. Ingen vet vem eller när dessa provtagningar ska ske och vem 

som ska bekosta och utföra alla dessa provtagningar som behövs för att bestämma den 

verkliga statusen, inte den teoretiska statusen. Om vi måste vänta in vattenförvaltningen 
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så kommer vi halka efter i arbetet tills de kommer ned på en mer pragmatisk nivå där 

verklig miljönytta styr över kostnaderna. Önskvärt vore att vattenförvaltningen rev upp 

omöjliga åtgärdsbeslut och MKN med alldeles för korta deadlines och för låga haltkrav 

och MKN-mål i fel media och istället satsar på deadlines och åtgärdsmål som ger kost-

nadseffektiv och mätbar miljönytta - då skulle vi kunna samarbeta perfekt. Varför inte in-

för ekotoxtester som del av bedömningen?  

Men då måste kunskapsnivån inom spridning (verklig) höjas så att bedömningarna blir 

relevanta 

Vattenförvaltningen skulle i bland behöva nötas mer mot marksaneringens pragmatism. 

Samtidigt behöver marksanerare fokusera mer på att inte störa känsliga recipienter oav-

siktligt. 

Det finns helt klart ett behov av att integrera arbetet med förorenade områden och vatten-

förvaltningens arbete. idag är det dock så att den ekologiska statusen oftast inte är klassi-

ficerad utifrån kvalitetsfaktorn SFÄ, det behövs mer data helt enkelt för att göra en klassi-

ficering av denna kvalitetsfaktor. Samma gäller oftast för kemisk status, vattenförekoms-

ten är inte klassificerad utifrån ämnena med gränsvärden, eftersom det finns för få under-

sökningar. Här skulle en samordning vara bra mellan tillsynsmyndighet och vattenförvalt-

ningen, för att erhålla resultat på provtagningar av VU som har rätt kvalitet för att använ-

das till klassificering. 

Skyddet för våra vattenförekomster är viktigt eftersom uttagen inom överskådlig framtid 

sannolikt växer med befolkningstillväxten och kan på det sättet öka spridningen 

Resultatet av vårt arbete påverkar i stor utsträckning vattenförvaltningens arbete. Vatten-

förvaltningen genererar mycket underlag som vi bör utgå från när vi prioriterar arbetet 

och gör bedömningar i enskilda projekt/ärenden. Samarbete med vattenförvaltningen kan 

ge många positiva synergieffekter. Ett samarbete kan också leda till gemensamma mål 

som leder till bättre helhetsresultat. 

Det skulle underlätta en hel del för oss om vi förstod varandras arbeten, problem, fråge-

ställningar bättre! 

MKN... 

Mycket viktigt att ta del av varandras kompetens i syfte att bedöma riskerna vid spridning 

från ett förorenat område och hur den ska bedömas och vilka utredningar/undersökningar 

som kan finnas skäl att ställa. 

Vattenförvaltningar har ofta kontrollprogram som inte omfattar föroreningar, om prover 

ändå tas kan det vara intressant att bygga upp en kunskapsbas av t ex metaller i vattendra-

gen 

Absolut! Som sagt - allt hänger ihop. 

Vanligen är de pågående utsläppen från de förorenade områdena så försvinnande små att 

de i skenet av vattenförvaltningens arbete inte har någon relevans för åtgärdsplanerna. 

Idag saknas gränsvärden och riktvärden inom vattenförvaltningen för flera föroreningar 

som är väsentliga i förorenade områden och behov av sanering, ex alifater och aromater. 

Här behövs ett samarbete så att det åtgärdsbehov som lyfts inom vattenförvaltningen 

också motsvarar det åtgärdsbehov som lyfts inom ebh.  
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Det kunskapsunderlag som tas fram inom ebh är viktigt för vattenförvaltningsarbetet och 

bör göras mer lättillgängligt och sökbart i databaser, exempelvis analysdata.  

Tror att det är viktigt att man arbetar tillsammans har en samsyn. Det är dock viktigt att 

samarbetet inte leder till att EBH-krav per automatik blir hårdare än vad som är skäligt. 

Det är ju en självklar koppling mellan dessa områden eftersom förorenade områden utgör 

en viktig belastning på våra vattenförekomster. 
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Bilaga 15 Spridning – kvantifiering  

Tycker du att kvantifiering av föroreningsspridning i samband med undersökningar 

av förorenade områden i allmänhet görs på ett tillräckligt bra sätt idag? Du svarade 

"sällan" eller "aldrig" i föregående fråga. Vad tror du att orsakerna är till att kvan-

tifieringen av föroreningsspridning inte görs tillräckligt bra? Det saknas... ”annat” 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Vi diskuterade detta på en fantastisk workshop på Renare Marks vårmöte 2015. Proble-

met vi såg var att det finns nog ingen myndighet som har mod eller makt att sätta en typ 

"riktmängd" för vad en recipient kan tåla, men att det vore bra om vi åtminstone började 

att göra en bedömning i våra projekt vad ett objekt släpper ut i dagsläget och efter en åt-

gärd. MEN tänk nu på det som kom fram på Vårmötet 2018 att åtgärder (även schaktsa-

neringar) kan öka halter i grundvatten och utsläppt mängd även om mängden förorening i 

källtermen reducerats. Vi behöver fundera mer på vad detta innebär. 

Kunskap/kompetens, är i mina ögon den viktigaste faktorn. Sen görs det inte en nödvän-

dig separation mellan avfallskaraktärisering och undersökning. I många fall går konsulter 

in i ett projekt med tanken att det ska schaktsaneras och karaktäriserar marken snarare 

som avfall än att göra en karaktärisering av området som förorenad mark och grundvat-

ten, och därmed blir schaktsanering det enda möjliga alternativet. Med bättre kompetens 

kan även ekonomin justeras i projekten från början, kunder kan avsätta rimliga summor 

för arbetet med förorenade områden och åtgärder kan göras mer hållbart. En ökad kompe-

tens hos tillsynsmyndigheter gör även att granskning av arbetsplaner håller högre kvalitet 

och kommentarer kan komma i rätt skede (snarare än vid avslutat projekt). 

Alltför mycket koka soppa på en spik och tillämpning av försiktighetsprincipen. 
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Bilaga 16 Spridning – kvantifiering  

Vilka verktyg för att kvantifiera spridning av föroreningar från förorenade områ-

den till ytvatten har använts i ärenden/uppdrag där du deltagit? Kommentera gärna 

och beskriv dina erfarenheter. 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Har inte hunnit sätta mig in i annat. Överhuvudtaget är det svårt att få tid till egen kompe-

tensutveckling när all ens tid måste avgiftsfinansieras.  

Sällan andra verktyg än det som ingår i generella riktvärdesmodellen.  

Har inte så mycket erfarenhet i en liten kommun 

Minns ej, det är ju konsulter som gör dessa bitar 

Har inte deltagit i sådana ärenden/uppdrag 

Förenklade beräkningar, finns behov av mer vägledning kring belastningsberäkning. te x 

provtagningsstrategier, transportmodeller för rinnande vatten, sediment mm 

Riktvärden ger ett bra basverktyg, medan faktiska risker för spridning går att diskutera 

och i viss mån kvantifiera om behov av detta finns 

Riktvärdesmodellen leder till helt tokiga värden. Sätt in KM eller MKM och kolla resulta-

ten.... 

Naturvårdsverkets modell är för grov. Ska man göra något sådant här så måste man göra 

det med en bättre modell eller för hand så man kan redovisa sina antaganden. 

Exempel på modeller: ConSim och Modflow/MT3D 

SPI:s riktvärden för bensinstationer används ofta vid saneringar på just bensinstationer. 

Flertalet gånger enbart med riktvärdesmodellen. 

Alla jobbar på lite olika sätt beroende på deras bakgrund. Naturvårdsverkets riktvärdes-

modell används dock av de flesta.  

Görs sällan när utspädningseffekten gör att spridningen inte blir styrande. 

I alla fall jag har gått igenom har ingen tillräckligkvantifiering utförts. i bästa fall har na-

turvårdsverkets riktvärdesmodell använts 

Brukar främst framgå att spridningsförutsättningarna är stora för att objektet ligger nära 

ett ytvatten.  

Använder NV:s beräkningsmodells flik halter ganska mycket. Men resultaten stämmer 

nästan aldrig med mätbara halter i grundvattenrören och i ytvattnet vid utsläppspunkten 

så det vore bra att kunna stoppa in verkliga halter i grundvattnet och ytvattnet som hjälper 

till att beräkna baklänges i modellen och vara behjälpliga vid framtagande av platsspeci-

fika riktvärden som också utgör skydd av grundvatten och ytvatten.  
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Tyvärr accepteras naturvårdsverkets riktvärdesmodell oftare än en beräkning som grundas 

på faktiska uppmätta halter i grundvattnet. NV:s modell är inte ett bra verktyg för detta 

men det blir ofta ett myndighetskrav eftersom den är mer "betrodd" än konsulterfaren-

heter i kombination med faktiska mätdata 

Modelleringar av spridning från förorenade områden kan vara behäftade med stora osä-

kerheter till följd av det inhomogena materialet som föroreningen är bunden till. Förut-

sättningar för modellering kan saknas. 
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Bilaga 17 Spridning – kvantifiering  

Vilka möjligheter önskar du skulle finnas i en bra modell för att beräkna förore-

ningsspridning?  

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Baklängesberäkning - typ JAGG 

Modellering av kemiska synergieffekter - hur påverkar detta ämne recipienten när den rör 

sig genom dessa jordarter? 

Föroreningars spridning i berg 

Cocktaileffekter om flera ämnen blandas, stöter på andra ämnen i mark osv. Nya före-

ningar med nya egenskaper kanske bildas 

Alla ovan uppräknade faktorer är av intresse, men komplexa modeller blir ofta dåligt ka-

librerade eftersom indata är begränsande. 

Allt ovan + klimatförändringar och förändringar i vattenföring/vattenstånd 

Nedbrytning av produkter 

Modellverktyg finns. För att tydliggöra säkerheten i modellen så borde kvaliteten och re-

presentativiteten på indata göras tydlig och en nomenklatur skapas. Ex vis 1) Överslags-

mässig bedömning 2) Grov uppskattning 3) Beräkning 4) Känslighetsbedömd beräkning 

Transportmodell för spridning i rinnande vatten 

Hänsyn till nedbrytning 

Måste anpassas till platsen och typ av förorening. Modell behövs inte, utan kunskap 

Det finns avancerade modeller för grundvattenspridning, men vi har sällan projekt där en 

sådan omfattande utredning är nödvändig. Vi har byggt upp en egen modell som utgör ett 

mellansteg mellan beräkningsverktyget och MODFLOW/FEFLOW, som tar hänsyn till 

ovanstående parametrar och som är transparent nog att bilägga en utredning. 

I nuvarande modell ligger förorenat område kloss mot recipient. Finns tätare jordlager i 

gv-nivå minskar föroreningstransport avsevärt och det tror jag vore bra att få med. Lik-

som det omvända förhållandet. 

Samverkanseffekter 

Har kryssat för samtliga svarsalternativ. Anser inte att detta ska inarbetas i ett "nytt beräk-

ningsverktyg" - det finns redan kommersiella mjukvaror (samt handberäkning) för dessa 

beräkningar. 
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Möjlighet att lägga in uppgifter om lutning, jordart, avstånd, avrinningsområde och ne-

derbördsdata mm och att modellen själv beräknar spridningen.  

Mätosäkerheten i indata måste finnas med för statistisk utvärdering! 
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Bilaga 18 Spridning – kvantifiering  

Vilka hinder finns för att använda andra modeller än Naturvårdsverkets riktvär-

desmodell för att kvantifiera föroreningsspridning? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Kan bli svårare att jämföra och ibland bedöma om det finns olika modeller. 

Man får känslan av att det är NV:s modell som gäller, det är den som används mest. 

Standard, inte att vi kräver, men det bör förklaras om den inte används. Bara för att det är 

NV:s modell behöver den ju inte vara bäst i dagsläget, hur vet vi det? Sker det någon ut-

veckling av modellen? 

Folk har ingen tilltro till andra modeller än NV:s. 

Krav ställs sällan på kvaliteten indata och modellresultatens tillförlitlighet 

Jag ser inga andra hinder än kunskapsbrist. 

Kännedom om vilka modeller/verktyg som finns 

Osäkerhet hos alla parter: Är de resultat och slutsatser som andra verktyg ger tillförlit-

liga? 

Modeller behövs för klorerade lösningsmedel etc, utvecklas i USA. I 90 % av fallen kan 

en någorlunda erfaren konsult göra en egen modell som passar för platsen 

Vi använder andra modeller och brukar nog få gehör för våra beräkningar. Man behöver 

redovisa tydligt.  

Svårt att få acceptans från problemägare att lägga tid/pengar på att göra modellering 

Det saknas kompetens om vad man kan få ut av andra modeller. 

Kunskapen om att de finns är låg. Efterfrågan därmed låg vilket gör att konsulter inte hel-

ler erbjuder dem så ofta. Det behöver tex förtydligas att PSR genom NV:s modell inte är 

en fördjupad RB då behövs ju tex sådana andra modeller. 

Man har fastnat i att använda NV-modell 

Tycker att det är Naturvårdsverkets modell som ska utvecklas, på det sättet använder alla 

samma modell. 

Tillförlitligheten i de använda indata. Verkligheten ofta mer komplicerad.  

Kan vara svårare för tillsynsmyndighet att jämföra olika beräkningar om man måste sätta 

sig hur olika modeller är uppbyggda 

Det saknas resurser 
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Bilaga 19 Spridning – belastning  

Har du övriga kommentarer när det gäller problem och utmaningar med att utvär-

dera spridningen från förorenade områden och belastningen på recipienter? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Ytterst få tillsynsmyndigheter har möjlighet att bedöma modeller (eller resultaten) och 

känner sig därför säkra med NV-modellen. Få beställare vill lägga pengar på något oprö-

vat. 

Då jag inte stöter på dessa ärenden så ofta blir kunskapen därefter. Varje gång vi får ett 

föroreningsärende får man nästan börja från noll, då vi inte har möjlighet att träna på våra 

kunskaper och uppdatera oss tillräckligt ofta. 

Miljöövervakning av recipienter behöver samordnas tydligare. Kommuner behöver avkrä-

vas svar om hur de uppfyller sitt ansvar att genomföra miljöövervakning.  

Vad kan accepteras i total mängd? hållbar utveckling och långt tidsperspektiv? 

Det är viktigt att det tas fram bra data vad gäller mängd förorening som sprids och hur 

stor mängd som kvarstår på det förorenade området för att kunna bedöma riskerna med 

spridningen. Utspädning är tyvärr alltför ofta "lösningen" på ett föroreningsläckage fort-

farande. 

Närliggande till förorenade områden ligger ex vis hantering av olika massor/avfall och ut-

fyllnader i vatten. Och det jag har observerat är i utfyllnader i vatten har tillåtits betydligt 

högre föroreningshalter än i efterbehandlingar eller masshantering trots att den görs mitt i 

recipienten! Olika bedömningar gör i vattendomar mot förorenad mark resp kap 9-be-

dömningar.  

? 

Nej 

Kan vara svårt att få till riktigt bra platsspecifika bedömningar. Lätt att någon del inte tas 

med i beräkningen fullt ut av en eller annan anledning. 

Man glömmer ofta den spridning som sker i samband med att delar av området faktiskt 

saneras, eller riskerna för att föroreningen glöms bort och man inte gör framtida grävarbe-

ten på rätt sätt så att föroreningar exponeras och kan spridas. Ett stort problem är att man 

vid sanering inte håller områden/lager med olika typer och mängder av föroreningar åt-

skilda. De blandas ofta vid borttransport och innebär att föroreningshalterna i den totala 

volymen späds ut av de delar som har andra föroreningar eller lägre halter. Dessa massor 

provtas ofta på nytt där de mellanlagras och kan då klassas om som mindre förorenade 

och används på fler platser som utfyllnad etc vilket innebär en allmän utspridning av de 

föroreningar som sanerats bort från en annan plats. 

Riskvärdering avseende PFAS i recipient eller grundvatten där risken för humanexpone-

ring är liten 
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Ett problem är varierande kompetens hos utförande konsulter samt granskande tillsyns-

myndighet. Resurser och tid är också ett problem för t.ex. miljöinspektörer på kommunen 

som har många olika ärende och då det tar mycket tid att granska undersökning/sane-

ringsrapporter. 

Generellt lite låg kunskapsnivå avseende hydrogeologi i branschen i stort och ett stort 

glapp mellan de som har kompetens inom hydro och de som har kompetens inom FO. 

Det saknas metoder/modeller för att göra bedömningar när en recipient belastas av ut-

släpp från mer än ett förorenat område, vilket är mycket vanligt.  

Konsulterna är mycket påhittiga när det gäller att visa att påverkan på recipienten inte är 

relevant att beakta. 

Om endast en del av objektet ska saneras, vanligt vid exploatering, är det viktigt att miljö-

belastningen spridningen och de åtgärder som kan behövas pga det beräknas utifrån hela 

objektet. Det kan vara svårt då undersökningar främst vidtas inom den del som ska explo-

ateras.  

Det är en modell...Bra när det finns möjlighet att få genomföra uppföljande mätningar för 

att verifiera modellen 

Det finns en risk att man lägger för stor vikt (=sanning) vid de resultat som erhålls vid en 

modellering, oavsett vilken modell man använder. Man glömmer bort att verkligheten 

ofta är komplex. 

Att få med påverkan på spridning från extremhändelser tex klimatpåverkan i form av 

översvämning, skred, extremregn. Men även av människan skapad påverkan.  

Framtida utmaning är ju ökad nederbörd och att förorenade områden oftare riskerar att 

översvämmas. 

Nej, men förorenade byggnader är ett område vi skulle vilja se mer vägledning inom. 

Stora recipienter och utspädningsfrågan kanske är den största. Kan en stor recipient anses 

tåla "allt"? Nej det gör den ju inte särskilt som omblandning mm inte är momentan och 

fullständig, föroreningarna kommer att hamna på olika ställen mer koncentrerat osv. 

Även slutstationsfrågan dvs vart hamnar allt till slut. 

Nej 

Utspädningen är en viktig aspekt och kan ge felvisande riskbedömningar som kan använ-

das felaktigt.  

Många saneringar och åtgärder har fokus lokalt på t ex en fastighet. Det bör ställas högre 

krav på att undersöka omgivande fastigheter etc.  

Arbetet med förorenade områden är trögt och går ofta mycket långsamt. Troligen är det så 

att det saknas kunskap om hur förorenade många områden egentligen är. Tonvikten idag 

ligger på att undersöka områden som är klassade som 1 eller 2 i MIFO 1-undersökningar. 

Men det finns troligen andra områden som kan vara mer förorenade än man förmodat. 

Kan ni titta på StormTac också. Den modellen verkar inte ta någon hänsyn till recipien-

tens känslighet eller årstidsvariationer? Jag har inte lyckats få den att synka med NV:s be-

räkningsmodell.  
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Cocktail-effekterna behöver enligt mig utvärderas mer. Hur kan vi arbeta med detta även 

i den kommunala vattenplaneringen. 
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Bilaga 20 Vägledning  

Vilket vägledningsmaterial använder du för kvantifiering och bedömning av förore-

ningsspridning från förorenade områden? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

NV 

Naturvårdsverkets 

Jag utför inte dessa bedömningar eftersom jag inte är EBH-handläggare, däremot gör jag 

bedömningar för om ett förorenat område är en betydande påverkanskälla inom vattenför-

valtningen och då är det andra vägledningar som behövs (vägledningar från HaV och ma-

nualer från VM) 

Naturvårdsverkets vägledningar, "gammalt" kursmaterial mm 

Kommer inte på nåt att skriva här och det säger ju en hel del.  

NV 

Vet ej. Mest egen erfarenhet. 

NV handböcker 

Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark,  

Naturvårdsverkets material samt handläggarstöd från miljösamverkan 

Använder NV:s vägledningsmaterial som berör frågan och har fått en del hjälp via SGIs 

korttidsstöd. 

Naturvårdsverkets och om jag vet att det finns vägledning hos SGI eller SGU. Jag tar det 

jag hittar eller det som de som kan frågan bättre säger är bra. 

Allt jag kommer över 

NV, forskningsrapporter 

Naturvårdsverkets rapporter. 

NV o lst 

Naturvårdsverkets rapporter, men helt ovärderligt är kollegor i 50-60 års åldern. 

Naturvårdsverkets vägledningar om förorenade områden 

Inga, konsulter gör detta. 

NV:s och SGI:s rapporter 

Naturvårdsverkets och SGU:s material i synnerhet.  

Använder inte något vägledningsmaterial 
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Det är inte jag som beställare som gör det utan mina konsulter. 

Naturvårdsverkets vägledn i första hand 

NV:s riktvärdesmodell 

Naturvårdsverket, SGI och EBH-stödet 

I huvudsak Naturvårdsverkets olika rapporter 

NV:s vägledningar 

NV:s rapport 5977 och riktvärdesmodellen 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.  

Extern rapport om föroreningen 

NVV Rapport 5977 

Naturvårdsverkets vägledningsmaterial 

Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 

Inget, egna 

Jag använder mig av en kompetent hydrogeolog. 

NVV material 

Naturvårdsverkets sidor i första hand 

Underlag från Naturvårdsverket, olika rapporter beroende på förorening och medium. 

Material från SGU för grundvatten. 

Metodik för inventering av förorenade områden. Riktvärden för förorenad mark.  

NV MIFO undersökningsrapport 

NV:s olika vägledningsmaterial för undersökning och efterbehandlingsansvar.  

SPI:s riktlinjer för undersökning av bensinstationer. 

Naturvårdsverkets handbok 

"Naturvårdsverkets spridningsverktyg. 

Inget 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 

Det som finns från NV 

NV:s rapporter + vägledning från SGI 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell 

Jag har inte jobbat med detta på länge. Vi har anlitat konsulter i förekommande fall. 
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Material i huvudsak från NV och SGI lite beroende på vilken föroreningssituation man 

hanterar 

Naturvårdsverkets 

Naturvårdsverkets publikationer 

NV:s beräkningsmodell med tillhörande rapporter. MIFO-metodiken rapport 4918. 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. 

Naturvårdsverket 

Beräkningsmodell för vattnets transport i jordlager/fritt 

Hinner inte delta mer 

NVV, rapport 5834, 5976, 5977 

NV riktvärden, enligt MIFO standard 

NV:s VL material 

Rapporter 4918, 5076 

Vet ej 

Naturvårdsverkets rapporter.  

Naturvårdsverkets 

Naturvårdsverkets material 

Naturvårdsverkets 

NV:s vägledningar 

Vi låter oftast verksamhetsutövaren utföra kvantifiering och bedömning av förorenings-

spridningen. Det vi behöver är vägledning för hur vi ska bedöma deras riskbedömningar.  

Använder oss framförallt av konsulter som gör bedömningar och de använder olika meto-

der. 

Naturvårdsverket 

Inget 

Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för EBH (rapporterna 5976, 5977 och 5978), 

SGU:s bedömningsgrunder (rapport 2013:01) och HaV:s vägledning för tillämpning av 

HVMFS 2013:19. 

Allt jag kan hitta online från NV, länsstyrelsen, MSL projekt, Kanada, Holland, EPA, 

Danmark, Norge osv. Jag saknar info om spridning av föroreningar med damm och vind. 

Det finns bara med i hälsoberäkningarna, inte i miljöberäkningarna.  



SGI Publikation 45 

 

 

76 (84) 
 

Naturvårdsverkets rapport 5834, 5863 

Riktvärden 

Naturvårdsverkets rapporter 

Naturvårdsverkets 

Klassisk hydrogeologi, uppmätta halter i olika delar av akvifären 

Naturvårdsverkets vägledningar 

NV:s vägledningsmaterial, "huvudräkning"/överslagsberäkningar 

Naturvårdsverkets material  

Främst Naturvårdsverkets material,  

Naturvårdsverkets vägledningsmaterial 

Naturvårdsverkets vägledningar 

NV:s riktvärdesmodell, handböcker om laktester, hydrauliska transportberäkningar m.m  

Oftast NV:s, ibland kommer bra svar från SGI att använda, vägledningar, korttidsvägled-

ningar etc. Ofta hänvisas det i riskbedömningar även till andra länders modeller och rikt-

värden där det gäller påverkan och spridning till recipienter 

Naturvårdsverkets vägledningar, Vägledning fr Länsstyrelsen, SGI mm 

Naturvårdsverkets och SGI:s bedömningsgrunder samt SPIs. 

Arbetar med hydrogeologer inom min egen organisation 

NV:s och egna beräkningar 

NV, SGU 

De beskrivningar av den förenklad spridningsberäkning som finns för Naturvårdsverkets 

riktvärdesprogram för platsspecifika riktvärden. 

Vi saknar den kompetensen och förlitar oss mycket på konsulternas underlag.  

Naturvårdsverkets vägledningsmaterial 

NV vägledningar och rapporter 

Befintligt material från NV, men det är inte alls särskilt fullständigt. Istället är internat-

ionell litteratur och manual för olika programvaror mera användbar. 

  



SGI Publikation 45 

 

 

77 (84) 
 

Bilaga 21 Vägledning  

Vilka behov av ytterligare vägledningsmaterial för föroreningsspridning från föro-

renade områden ser du? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Mindre svåra att tolka 

Riskbedömning som inte blir subjektiv utan mer går att räkna på 

Vägledningarna som länkar samman förorenad mark med recipienter på ett bättre sätt. 

Ja 

Tydliga modeller som är enkla att använda/förstå.  

Önskan finns att det material vi använder oss av blir mer lättförståeligt och tydligt.  

Kortare vägledningar! Det finns hyllmetervis med vägledningsmaterial som inte används 

för att den är för omfattande. Vi tillsynsmyndigheter i små kommuner kan inte läsa detta 

digra material. Vi behöver flera "lite-versioner" av typen "Gör åtminstone det här" på 

några få A-4 sidor. 

Klassning av avfall och förklassificering av avfall, icke homogena jordar 

Provtagningsmetodik 

Det finns en hel del vägledning redan. Den är kanske inte så tydlig med hur man ska se på 

mängd förorening som sprids per år. Men oftast utgörs inte problemet av brist på vägled-

ning utan brister i det underlag som kommer in till myndigheten. 

Vägledning från NV bör hållas uppdaterad 

Jag vill hellre kunna ringa till någon som kan förklara det som redan står i befintligt väg-

ledningsmaterial. 

Fallbeskrivningar 

Nya ämnen, klimatförändringar, förändringar i vattenstånd, åtgärder som tar in cocktailef-

fekter 

Ser inget sådant behov 

Mer tydlig vägledning kan ibland vara krångligt och svårtolkat 

Vägledningsmaterial är alltid bra men modeller för att beräkna med är bra om man ut-

vecklar en så den blir bra finns det fler olika blir det svårt att jämföra resultat.  

Stort behov 

Se tidigare svar/kommentarer 

Det är ett område vi inte fördjupar oss i idag så behovet av att lära mer är stort. 
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Tydliga skrivningar som går att luta sig emot vad gäller när spridning kan sägas vara 

ringa/kraftigt nedsatt. Under byggnader, restförorening i lera, under hårdgjorda ytor, före-

komst av mycket organiskt material, osv 

Stort behov  

Vi skulle nog behöva en SGI-stämplad modell för föroreningsspridning så att en tillsyns-

myndighet vågar tro på resultaten. 

Mer om ackumulation över tid av föroreningar och fastläggningsproblematik, utläckage 

från gamla föroreningar i t ex sediment 

Behandlingsmetoder för föroreningar i grundvatten. IN situ.  

I dagsläget sker slentrianmässiga uppskattningar där man läser av i NV:s handbok och ut-

går från den dominerande typen av jord i området. En modell med mer variabler behövs 

för att få en större säkerhet. 

Nya riktvärden för nya föroreningar. 

Metodbeskrivning av olika tillgänglig spridningsverktyg samt dess styrkor samt svagheter 

Jag ser inte att vi som liten kommun kan upprätthålla kompetens inom området. 

Det behövs definitivt mer vägledning; hur ska man göra? + vad ska man jämföra mot? 

Tips på att tyda rapporter 

En fördjupning av 4918 där man tar med fler förorenande ämnen och hur de sprids i olika 

medier. 4918 är väldigt schematisk och problemlösande inte så djuplodande. 

Bedöma riskerna med att lämna kvar föroreningar under grundvattenytan, vad händer 

långsiktigt/spridningsrisker. Hur kan riskerna i kustnära utfyllda/förorenade före detta 

vattenområden utvärderas, vilken effekt har havsytenivåns naturliga variationer på grund-

vattennivå och föroreningslakning/spridning. 

Genomgång av lämpliga modelleringsprogram/metoder, fördelar/nackdelar med olika 

program.  

Vägledning kopplat till teknikutveckling. Spridningsmoduleringar och visualiseringar. 

Vet ej 

En modell som kan väga in ett geografiskt område. Med kända indata tex från miljörap-

porter och givna tillstånd. Då skulle vi kunna få en mer mängdbelastningsbaserad bedöm-

ning. 

Bättre vägledning kring förorening i grundvatten. 

Generellt kunskaps- och kompetenshöjning. Vägledning har ingen nytta om myndigheter 

saknar kompetens 

Vägledning för enklare beräkning av spridningsrisk för att indikera att mer djupgående 

utredning krävs. Underlag för att kräva utförlig utredning 

Hur en viss typ av förorening rör sig och vad som påverkar detta.   
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Vet ej 

Kombinerad vägledning för mark och vatten.  

Att det fanns riktvärde för fler ämnen. 

Vi behöver vägledning om hur vi ska bedöma riskbedömningar så att våra krav blir lik-

värdiga.  

En vägledning som kopplar ihop ovanstående vägledningsmaterial och beskriver en steg-

vis arbetsmetod för att bedöma spridning från förorenade områden till yt- och/eller grund-

vatten.  

Det saknas möjlighet att beräkna ringa risk. Med tanke på att det kommer krav på minst 

70% återvinning av avfall, även överskottsmassor, så är det önskvärt att kunna beräkna 

platsspecifika ringa risk halter vid användning av lättförorenade jordmassor. Önskar 

kunna räkna med kort och långt tidsperspektiv, nutid och framtid om säg 20–30 år (så att 

nedbrytbara och flyktiga ämnen kan hinna avta utan åtgärd) och därmed kan även mar-

kanvändningen förändras utan behov av ytterligare åtgärd i framtiden.  

Riktlinjer för hur man använder information om en mätmetods mätosäkerhet för att skapa 

riktiga marginaler i vilka slutpunktshalter man behöver kräva av en saneringsåtgärd. 

Spridning från förorenade områden till vattenförekomst och bedömning av riskerna att re-

cipienten inte uppnår god ekologisk och kemisk status. Hur stor spridning är okej, sett ur 

ett kort och långsiktigt perspektiv. 

Hydrogeologiska och kemiska kunskaper 

En rapport som kompletterar de befintliga vägledningsrapporter som NV publicerade 

2009. 

Information kring tillämpning och tolkning av data så att det inte blir upp till varje en-

skild konsult... 

Spridning till recipient 

En samlad vägledning om vad som behöver beaktas och hur man kan modellera bäst. 

Tydliggöra betydelsen av mängder över tid och inte bara fokus på halter. 

Vore spontant bra om alla använder samma modell för att, när det är möjligt, kunna jäm-

föra och föra statistik över förändringarna.  

Kanske ett sammanfattande dokument där man beskriver olika nivåer av spridningsberäk-

ningar/bedömningar och när det lämpar sig. Allt från att endast i ord beskriva bedöma 

spridning utifrån avstånd, lutning, marktyper till när det är lämpligt att använda Natur-

vårdsverkets förenklade modell och när man rekommenderas göra mer avancerade beräk-

ningar med andra beräkningsprogram. När man behöver ta till andra modeller för tex 

spridning till inomhusluft osv.  

Skulle vara bra med en guide som jämför de vanligaste spridningsmodellerna och sprid-

ningsprogrammen som används. Vilka begränsningar finns, vilka förenklingar använder 

sig de olika programmen av...  

Om inte dessa redan finns.  



SGI Publikation 45 

 

 

80 (84) 
 

Stort behov, som är anpassat för tillsynsmyndigheten på kommunal nivå.  

Vet ej 

Allt ifrån provtagning till konceptualisering och användning av analytiska och numeriska 

spridningsmodeller. 
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Bilaga 22 Vägledning  

Vilka forsknings- och utvecklingsbehov för föroreningsspridning från förorenade 

områden ser du? 

Svaren har, förutom stavfel, inte redigerats utan presenteras här precis som de har an-

givits i enkäten. 

Jag tror att det finns stora mängder kunskap inom forskningen av detta område som behö-

ver spridas till kommuner och länsstyrelser. Jag vet faktiskt inte vilket kunskapsunderlag 

det finns inom forskningen för att kunna svara på vad som mer behövs. Först måste för-

valtningen få ta del av forskningen, sedan kan forskningen fånga upp det vi behöver inom 

förvaltningen. 

Kunskap, modeller som är enkla att använda/förstå 

Forskning från resultat av den samordnade och utvecklade miljöövervakningen av recipi-

enter: grundvatten och ytvatten.  

Bakgrundsnivåer, när är påslaget via spridning från förorenat område signifikant, hur på-

verkas födovävar, ekosystemanalys 

Saneringsmetoder in situ 

Vad som händer under flödena med ämnet och hur ämnen reagerar  

Det finns idag väldigt mycket vägledning inom området "förorenade områden". Den väg-

ledning som finns idag är kanske inte helt tillämpbar på områden med stora utsläpp direkt 

till recipient. Även om utsläppen inte är stora kan de utgöras av ämnen med svårbedömda 

egenskaper, t ex svårnedbrytbara och har oklar "miljökemiskt öde" i miljön. Vägledning 

kan också behövas kring vad som är "ekonomiskt rimligt" när gäller att stoppa spridning 

av föroreningar till recipient då alla inte är helt lätta att rena.  

Alternativa metoder t ex vassle o växter 

Referensobjekt som följs upp under lång tid, t ex 100 år. 

Nya ämnen, klimatförändringar, förändringar i vattenstånd, åtgärder som tar in cocktailef-

fekter 

Ser inget sådant behov 

? 

Utveckling av modeller som snabbt kan ställas upp. 

Lättanvända men ändå kvalificerade modeller :-) 

Stora behov då nuvarande modeller inte stämmer 

Vi behöver längre mätserier både innan och efter åtgärder. Vi har för dåligt bakgrunds-

material för att göra bra bedömningar av detta. 

Svårt att veta. känner mig inte helt uppdaterad på vad det forskas på i dagsläget. Tycker 

att det är intressant med alternativa metoder för efterbehandling så att schaktsaneringar 
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kan undvikas i högre grad än vad som görs idag då man nog ofta tar till schaktsanering 

för att det går snabbt att bli av med ett bekymmer. 

Behandlingsmetoder för föroreningar i grundvatten. In situ.  

Metoder för att utvärdera spridning genom den mättade zonen mot den omättade. Flerfas-

modeller som är användarvänliga. " 

Överlag grundvatten, undersökningar/modeller för att kunna utvärdera grundvattnets rö-

relse och föroreningarnas spridningsförutsättningar. Särskilt spridningsförutsättningar i 

kustnära områden, speciellt i utfyllda/förorenade före detta vattenområden, effekterna av 

havsytenivåns naturliga variationer och dess påverkan på grundvattennivå och förore-

ningslakning/spridning. 

Mer forskning om platsspecifika riktvärden och vad de kan få för effekt, när man t.ex. 

lämnar förhöjda föroreningshalter djupt ner i ett schakt. Kan det leda till en spridnings-

problematik långsiktigt? Det är ju inte alltid ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att 

sanera till "noll-nivå". 

Ett verktyg som tar hänsyn till utspädningsfaktorer och många diffusa utsläpp. Vi bedöm-

ningar är det ofta svårt att visa att någon skada sker pga. utspädningsfaktorer.  

Jämförelse mellan olika modelleringar och genomförda mätningar 

Fortsatt teknikutveckling för enklare, tydligare och säkrare spridningsmodeller. 

Hur åtgärdar man områden med föroreningar, tex bly och arsenik/antimon, som reagerar 

helt olika på tex kalkning. 

Upptag av föroreningar i matfiskar från fiberbankar och sediment.  

3d modellering utgående från hydrogeologiska förhållanden och geokemiska parametrar 

Förenklade eller kanske snarare mer lättförståeliga modeller. 

Vet ej 

Vi vet inte hur mycket forskning som finns. Vi har mer koll på vägledningarna.  

Alternativa åtgärdstekniker, risker för människa och miljö, PFAS, ftalater m fl ämnes-

grupper. 

Har inte varit ute för speciellt komplicerade föroreningssituationer med många olika för-

oreningar eller komplex hydrogeologi. Så det är svårt att ha en åsikt i denna fråga. 

Mera gräns- och riktvärden i flera medier.  

? 

Sammanställning av data över spridning (kvantitativ) från olika typer av förorenade om-

råden i Sverige för att kunna använda som referensmaterial.  

Se i alla mina tidigare svar.  

Tack för att ni frågar. :) 
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Utvärdering av hur kvaliteten på indata påverkar totala bedömningen. Anges ett mätvärde 

i en analys som XX +/- 50% måste det rimligtvis ha stort genomslag på hur man sedan 

skall beräkna total mängd förorening.... Tillämpad statistik! Titta gärna på SWEDAC:s 

arbete med bestämning av mätosäkerheter hos labben så att man verkligen förstår vad 

siffrorna man använder som indata har för värde! 

Enkla modelleringsverktyg där parametrar för input-datan finns tillgängligt för alla. 

Spridning till recipient, med hänsyn till fastläggning, nedbrytning, tid för förorening att 

nå recipient etc. Hitta fungerande verktyg för dessa beräkningar, som inte alltid är konser-

vativt antagna utan närmare sanningen.  

Ämnesspecifika fördjupningsutredningar utgående från nya empiriska studier samt sam-

manställning och syntes av befintliga data rörande ex.vis. lakbarhet, geologi/hydrogeo-

logi, geokemiska egenskaper, antropogen påverkan. 

Möjlighet att rena på plats så man kanske ej behöver flytta förorenade massor 

Hur variationer sker under tid. hur mycket undersökningar behövs för att göra en säker 

bedömning? vilken strategi skall användas? 

För "nyare" ämnen, tex PFAS. 

T.ex. vad som bör tas med i beräkningarna med anledning av pågående klimatföränd-

ringar. 

På alla plan - vi är inte fullärda än. Men speciellt cocktail-effekterna i vatten och vad de 

har för påverkan. 

Nya föroreningar behöver analyseras 

Vet inte. 

Kunna bedöma effekter 

Exempelvis föroreningstransport av klorerade lösningsmedel i djupa jordlager och i 

sprickigt berg.  

Effekter från klimatförändringar på förutsättningen för föroreningsspridning. 
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