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Korttidsstöd – Riskvärdering Jakobsberg 
Statens geotekniska institut (SGI) har genom ett ramavtal med Naturvårdsverket möjlighet att ge så 

kallat korttidsstöd till länsstyrelser och kommuner när det gäller frågor kring förorenade områden och 

efterbehandling. Miljö och hälsoskyddskontoret i Järfälla kommun har, med hänvisning till detta 

korttidsstöd, bett SGI att lämna synpunkter på den riskvärdering som utförts vid skol- och 

idrottsfastigheten i Jakobsberg. SGI har tidigare lämnat synpunkter på framför allt laktester vid 

aktuellt område. Korttidsstödet medger endast en översiktlig granskning av underlagsmaterialet. 

 

SGI har fokuserat på följande frågor enligt önskemål från kommunen: 

 

1. I riskvärdering har de använts sig av ett kort och ett långt tidsperspektiv, 20 resp. 100 år. Är 

det ett rimligt antagande? Hur skulle till ex ett 1000-årsperspektiv kunna påverka 

poängsättningen? 

 

2. I SAMLA (bilaga 11) visar poängsättningen för saneringsalternativen 1 och 2 får lägst poäng 

avseende miljö. Åtgärdsförslag 4 och 5 ger högre poäng på miljö trots att föreslagna åtgärder 

innebär att föroreningarna ligger kvar i marken och att åtgärdsmålet för mark inte uppfylls. 

Bedömer ni att poängsättningen är rimliga? 

 

3. Enligt poängsättningen får åtgärdsförslag 4 och 5 noll poäng för spridning till grundvatten, 

ytvatten/sediment trots att laktesterna visar att askar lakar, om än mindre än vad de först 

antagit. Dock görs dessa beräkningar på att Kd-värdet justerats. Enligt tidigare svar i 

korttidsstödet är det inte tillämpbart att justera Kd-värdet då PSRV är framtagna för jord och 

inte aska. Kan en justering av Kd-värdet påverka hur poängen sätts i dessa kolumner? 

 

4. Generellt känns poängsättningen som att den är mer positiv åt åtgärdsförslag 4 och 5. Är det 

något ni också ser och hur skulle ni i så fall se att poängsättningen görs mer rättvis? Ex. kan 

jag påtala att övertäckning av jord (åtgärdsförslag 4) endast avser en del av det totala 

området med aska i grönytor medans 1,2 och 3 tittar på alla grönytor i området. Vi undrar 

därför om det går att jämföra dom alternativen mot varandra. 

 

Utöver detta så välkomnar kommunen synpunkter om annat som har betydelse för bedömningen. 

 

SGI:s synpunkter har sammanställts av  och granskats av . En kopia 

av SGI:s svar skickas till länsstyrelsens ebh-samordnare för kännedom. 

Avsändare Mottagare Kopiemottagare 

 Lisa Schild 

Järfälla kommun 

 

Lst i Stockholms län 
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Underlag 

Aktuellt underlagsmaterial som granskats är följande: 

 

- Structor, 2019-09-13: Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering Jakobsberg 2:926 

och 11:2 m fl.  

- Tillhörande bilaga 11: SAMLA beräkning (utskrifter från beräkningsverktyget SAMLA). 

Bakgrund 

Järfälla kommun har låtit en konsult utföra riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering av ett 

antal fastigheter som på 1960-talet grundförstärktes med aska från Lövsta förbränningsanläggning. 

Kommunens miljö och hälsoskyddskontor har ställt frågor om den riskvärdering som utförts med 

beräkningsverktyget SAMLA som SGI har utvecklat. Man önskar även synpunkter på andra aspekter 

som kan ha betydelse. 

 

SGI:s kommentarer 

Inledningsvis vill vi nämna att vi identifierat flera oklarheter och brister i utredningen men vi vill även 

lyfta fram att det finns mycket som också är bra. Fokus i våra svar ligger dock på oklarheter och 

sådant som vi anser bör förbättras för att riskvärderingen ska bli användbar. 

 

 

Fråga 1: I riskvärdering har de använts sig av ett kort och ett långt tidsperspektiv, 20 resp. 100 år. Är 

det ett rimligt antagande? Hur skulle till ex ett 1000-årsperspektiv kunna påverka poängsättningen? 

 

SGI:s svar: 

I SAMLA finns möjlighet att använda två tidsperspektiv. I många fall kan det dock finnas behov av tre 

tidsperspektiv: (1) åtgärdsskedet (tiden för pågående saneringsåtgärd), (2) korttidsperspektivet (något 

tiotal år), samt (3) långtidsperspektivet (hundratals år eller längre). Eventuellt kommer SAMLA-

verktyget att justeras så att det kan hantera alla dessa tre tidsperspektiv men så är inte fallet idag. 

Konsulten har därför tvingats väga ihop åtgärdsskedet och korttidsperspektivet, vilket är rimligt. 

 

Vi bedömer att det korta tidsperspektivet 20 år är rimligt och även 100-årsperspektivet är någorlunda 

rimligt (det bör i varje fall inte vara kortare än så). I SOU 2004:67 diskuteras olika tidsperspektiv för 

miljöproblem och där kommer man fram till att ur ett rättviseperspektiv mellan generationer bör man 

beakta åtminstone 150 år. I praktiken är det dock svårt att motivera olika poängsättning för 100 

respektive 150 år eftersom mycket blir spekulativt. Det gäller i ännu högre grad för 1000-

årsperspektivet. Vid ett så långt tidsperspektiv kan det vara bättre att resonera om vad som rimligen 

skulle kunna hända i den tidsskalan och om det skulle kunna medföra problem. Om man ändå väljer 

att göra en poängsättning i 1000-årsperspektivet så måste man vara medveten om att osäkerheterna är 

mycket stora. 

 

Vi ser alltså inte att valda tidsperspektiv i riskvärderingen medför några större problem. Däremot är 

det problematiskt hur tidsperspektivet hanteras i riskbedömningen, vilket i sin tur leder till brister i 

riskvärderingen. Konsulten skriver i avsnitt 1.1 att riskbedömningen ”baseras på de förutsättningar 

som är kända i dagsläget, om förutsättningarna ändras behöver riskvärderingen revideras för att 

anpassas till nya förutsättningar”. Givetvis har konsulten rätt i att man måste utgå från dagens 

kunskap. Här finns dock ett problem som genomsyrar riskbedömningen – den är nästan helt inriktad 

på nuläget. Konsulten skriver att i ett 100-årsperspektiv är markanvändningen svår att bedöma och 

därför förutsätter man att markanvändningen är densamma som idag. Men av Naturvårdsverkets 
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vägledningsmaterial framgår tydligt att en riskbedömning även ska omfatta långtidsperspektivet. Det 

är för sent att lägga till långtidsperspektivet i riskvärderingsskedet eftersom behovet av riskreduktion 

då redan har fastställts. I utredningen visar sig detta problem allra tydligast i det som konsulten kallar 

”markanvändningen Hårdgjorda ytor”. Man definierar alltså hårdgjorda ytor som en markanvändning 

och man antar att hårdgjorda ytor kommer att vara oförändrade i långtidsperspektivet. Vi hävdar 

däremot att man inte kan utgå från att alla idag hårdgjorda ytor kommer att vara hårdgjorda över tid. 

Även i detaljplanelagda områden kan hårdgjorda ytor förändras över tid, trots att den övergripande 

markanvändningen är oförändrad. I vissa fall är det rimligt att anta att hårdgjorda ytor kommer att 

bestå under flera generationer men andra hårdgjord ytor kan vara borta om 20-30 år. I 

långtidsperspektivet är det än mer osäkert vilka hårdgjorda ytor som kommer att bestå. Hårdgjorda 

ytor i sig kan alltså inte vara en förutsättning i en riskbedömning, vilket är fallet i den aktuella 

utredningen. Det går emot principerna i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial. Där skriver man bl.a. 

att det är viktigt att uppskatta vad som kan hända i ett längre tidsperspektiv ”…bland annat för att 

uppfylla miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” Konsultens antagande att hårdgjorda ytor är 

långsiktigt bestående har stor betydelse för hur åtgärdsalternativen formulerats och därmed även för 

riskvärderingen. 

 

  

Fråga 2: I SAMLA (bilaga 11) visar poängsättningen för saneringsalternativen 1 och 2 får lägst 

poäng avseende miljö. Åtgärdsförslag 4 och 5 ger högre poäng på miljö trots att föreslagna åtgärder 

innebär att föroreningarna ligger kvar i marken och att åtgärdsmålet för mark inte uppfylls. Bedömer 

ni att poängsättningen är rimliga? 

 

SGI:s svar: 

Av Naturvårdsverkets vägledningar framgår att de åtgärdsförslag som går vidare från åtgärdsutredning 

till riskvärdering ska vara acceptabla; se Naturvårdsverket (2009). Åtgärdsalternativ 5 är inte ett 

alternativ som är acceptabelt enligt miljöbalken och borde därför ha gallrats bort redan i 

åtgärdsutredningen. 

 

Generellt gäller att riskvärderingen är svagt dokumenterad och det är i många fall svårt att förstå 

grunderna för den poängsättning som gjorts. Konsulten kallar riskvärderingen för ”förenklad” men det 

medför tolkningsproblem. Vi har därför tvingats göra vår egen tolkning i flera fall, vilket innebär en 

osäkerhet. 

 

Poängsättningen av åtgärdsalternativen är i många fall svårbegriplig. Vi vill ge några exempel (det 

finns fler): 

• Åtgärdsalternativ 1 och 2 får maximalt negativa poäng för indikatorn ”Jord- och 

markförhållanden” på kort sikt. Det är svårbegripligt eftersom markmiljön rimligen borde 

förbättras (tidshorisont 20 år) jämfört med nollalternativet. Åtgärdsalternativ 4 bedöms inte 

med avseende på den förorenade jorden utan här skiftar bedömningen till påförda jordmassor. 

Man bortser alltså från effekter på markmiljön i de förorenade massorna i alternativ 4 men 

beaktar dem i övriga alternativ. 

• Indikatorerna ”Grundvatten” och ”Ytvatten” får maximalt negativa poäng på kort sikt för 

åtgärdsalternativ 1 och 2. Resonemanget tycks bygga på att skyddsåtgärderna vid en sanering 

misslyckas. Men sådana misslyckade åtgärdsalternativ borde ha sorterats bort redan i 

åtgärdsutredningen eftersom de inte är miljömässigt acceptabla. 

• Reducerade hälsorisker har värderats för åtminstone tre olika indikatorer: nr 7, 10 och 14. 

Grundprincipen i SAMLA är att en viss effekt bara ska värderas en gång. Nu har 
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värderingarna inte gjorts på det sättet och därför blir det mycket svårt att avgöra om 

värderingarna är lämpliga eller inte.  

• Ett annat problem i värderingen är att principerna för hur värderingen ska göras inte tycks ha 

följts. Värderingen i SAMLA ska göras relativt nollalternativet men det finns flera värderingar 

som bryter mot detta. Några exempel: 

o Åtgärdsalternativ 1 får 0 poäng för indikatorerna 2 och 3 på lång sikt, dvs. 

långtidsriskerna bedöms som lika stora som för nollalternativet, trots att askan tas 

bort. Det är orimligt. 

o Åtgärdsalternativ 4 får +2 poäng för indikator nr 11 på kort sikt, dvs. den direkta 

åtgärdskostnaden bedöms bli betydligt lägre (pluspoäng för lägre kostnad) än 

nollalternativet. Även detta är orimligt. 

 

Eftersom det finns så många grundläggande fel och otydligheter i värderingarna finner vi det inte 

meningsfullt att detaljgranska varje värdering (det ryms inte heller inom vårt uppdrag). Däremot vill vi 

ta upp några principiella aspekter om riskvärderingen, som tips inför framtiden: 

 

- Av underlaget framgår att endast ”en förenklad riskvärdering” gjorts. Med tanke på 

problemets omfattning och de höga åtgärdskostnaderna vore det önskvärt med en mer 

genomarbetad riskvärdering. 

 

- Den riskvärdering som gjorts utgår från en fördefinierad lista av urvalskriterier (indikatorer) i 

SAMLA-verktyget. För det aktuella området i Jakobsberg vore det antagligen lämpligare att 

identifiera de indikatorer som är lämpliga att använda i just detta fall, eftersom situationen är 

ganska speciell. Bland annat ställs administrativa krav på flera av åtgärderna men hur detta 

beaktats i riskvärderingen är oklart (någon sådan indikator finns inte). 

 

- Konsulten har valt att utföra poängsättningen i skalan -2 till +2 poäng. SGI:s erfarenheter från 

andra tillämpningar är att det är svårt att täcka in stora skillnader mellan åtgärdsalternativen 

när skalan är så pass snäv. Om en åtgärd är bättre än nollalternativet finns det bara två nivåer 

att välja mellan, +1 eller +2, oavsett hur stor skillnaden är mellan alternativen. Samma sak 

gäller för viktningen1 där skalan 1 till 3 har använts, vilket innebär att den viktigaste 

indikatorn är endast 3 ggr mer betydelsefull än den minst viktiga. Ovanstående är inte fel men 

det leder till att det blir svårt att nyansera bedömningarna. 

 

 

Fråga 3: Enligt poängsättningen får åtgärdsförslag 4 och 5 noll poäng för spridning till grundvatten, 

ytvatten/sediment trots att laktesterna visar att askan lakar, om än mindre än vad de först antagit. 

Dock görs dessa beräkningar på att Kd-värdet justerats. Enligt tidigare svar i korttidsstödet är det 

inte tillämpbart att justera Kd-värdet då PSRV är framtagna för jord och inte aska. Kan en justering 

av Kd-värdet påverka hur poängen sätts i dessa kolumner? 

 

SGI:s svar: 

Givetvis har det betydelse hur stort Kd-värdet är. Men som framgår under fråga 2 så kan man också 

tolka poängsättningen som att man inte jämfört med nollalternativet (det är uppenbart att spridningen 

blir mindre om man tar bort källan till spridningen). Det finns ytterligare en motsägelse: I 

riskbedömningen stryks grundvatten som skyddsobjekt men i riskvärderingen finns den ändå med. 

Rimligen borde man göra samma bedömning i båda skedena, dvs. grundvatten borde vara ett 

                                                      
1 Konsulten kallar även vikterna för ”poäng”. 
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skyddsobjekt även i riskbedömningen. Grundvatten har i de allra flesta fall ett skyddsvärde och därför 

är det bra att detta skyddsobjekt tagits med i riskvärderingen. Åtminstone det undre 

grundvattenmagasinet bör ses som ett skyddsobjekt, oavsett om det idag inte finns någon hydraulisk 

förbindelse mellan det övre och det undre magasinet (utredningen är delvis motsägelsefull huruvida 

det finns en förbindelse eller inte). 

 

Poängsättningen för påverkan på grundvatten samt ytvatten och sediment beror på utlakningen och 

spridningen. Här bedömer vi att det finns stora osäkerheter2 som inte har beaktats, vilket gjort att 

poängsättningen blivit alltför optimistisk. Med tanke på problemets omfattning är antalet utförda 

laktester litet. Det låga antalet ger ingen möjlighet att bedöma osäkerheterna i utlakningen. Hur stor är 

lägsta respektive högsta rimliga utlakning? Finns det skillnader i utlakning mellan olika delområden? 

Med tanke på hur data presenteras verkar det vara underförstått att lakningen är lika stor i alla delar av 

området, men hur vet man det? Vidare konstaterar konsulten att askan under grundvattenytan lakar 

mer än askan i omättad zon men hur kommer man fram till denna slutsats med endast två laktester? 

 

Konsulten har bedömt riskerna för recipienten med två olika metoder. Även om beräkningarna är 

korrekt utförda kan man ifrågasätta om detta angreppssätt är det bästa och om det är tillräckligt. 

Orsakerna är flera: 

- Konsulten jämför beräknade halter i recipienten med gränsvärden för kemisk/ekologisk status 

(Tabell 6). Dessa gränsvärden är dock inte lämpade för att bedöma påverkan från EN 

föroreningskälla. Resultatet från en sådan jämförelse kan bli helt missvisande för recipienter 

som belastas av flera källor, såsom Bällstaån. Kan detta vara en orsak till poängsättningen i 

SAMLA? 

- Eftersom Bällstaån är belastad av olika föroreningskällor måste man ta detta faktum i 

beaktande i riskbedömningen och göra försiktiga bedömningar. Det kräver resonemang som 

går utöver riktvärdesberäkningar. Vidare framgår det av Naturvårdsverkets 

vägledningsmaterial att det inte bara är halter i ytvatten ska bedömas utan även belastningen, 

t.ex. antal kg förorening som sprids till recipienten per år. Vi kan inte se att konsulten har gjort 

detta. Därför är vi inte helt övertygade om att man kan bortse från föroreningsspridningen till 

Bällstaån. Detta innebär en osäkerhet i riskvärderingen, vilket borde återspeglas i 

poängsättningen.  

 

En annan aspekt som är problematisk är hur mätdata från askmaterialet presenteras. I den tabell som 

redovisas i utredningen (Tabell 2) saknas viktig information. Det är bra att UCLM-värden redovisas 

men det framgår inte vilken beräkningsmetod som använts. Valet av metod kan ha mycket stor 

betydelse. Beräknade medelvärden redovisas inte, vilket borde vara självklart att ha med. Vidare finns 

ingen redovisning av variabiliteten, exempelvis som variationskoefficient (CV). Det gör det nästan 

omöjligt att få en bild av om askan är homogen eller varierar mycket i sammansättning. Det leder 

vidare till nästa fråga: Är variabiliteten så låg att man kan behandla hela området som ett enda 

delområde (egenskapsområde)? Detta berörs inte alls utan läsaren får intrycket att det är underförstått 

att man kan slå samman alla mätdata från hela området och behandla det som ett enda område med 

enhetliga egenskaper. Kanske är det så i detta fall men det förutsätter i så fall att askan är av samma 

typ och sammansättning över hela området. Därför är det anmärkningsvärt att denna viktiga fråga inte 

berörs (åtminstone inte i det material som SGI tagit del av).  

 

 

                                                      
2 Osäkerheterna gäller både utlakningen (få data) och spridningen (belastningen). 
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Fråga 4: Generellt känns poängsättningen som att den är mer positiv åt åtgärdsförslag 4 och 5. Är det 

något ni också ser och hur skulle ni i så fall se att poängsättningen görs mer rättvis? Ex. kan jag 

påtala att övertäckning av jord (åtgärdsförslag 4) endast avser en del av det totala området med aska 

i grönytor medans 1,2 och 3 tittar på alla grönytor i området. Vi undrar därför om det går att jämföra 

dom alternativen mot varandra. 

 

SGI:s svar: 

Vi instämmer i att poängsättningen inte görs på lika villkor mellan åtgärdsalternativen, se våra 

kommentarer ovan. Poängsättningen skulle bli mer rättvis om man: 

• Beaktar de osäkerheter som finns i underlagsmaterialet (eller ännu hellre, reducerade 

osäkerheterna). Det kan man göra dels genom att ha ”osäkerheter” som en egen indikator eller 

genom att göra försiktiga (konservativa) bedömningar vid poängsättningen. 

• Använder samma principer för värdering genomgående för alla åtgärdsalternativ och samtliga 

indikatorer. 

• Utökar skalan för poängsättning till exempelvis -5 till +5 poäng så att skillnaderna mellan 

alternativen kan tydliggöras. 

• Ser över viktningen av indikatorer – idag har exempelvis hälsa en mycket låg vikt. 

• Gör en grundlig översyn om alla viktiga aspekter man vill beakta täcks in (t.ex. administrativa 

bestämmelser över lång tid), och tvärtom: Finns det kanske indikatorer som är helt 

meningslösa att ha med? 

 

Vi anser även att det finns en obalans i hur åtgärdsalternativen formulerats. Vi känner inte till 

bakgrunden varför just dessa alternativ formulerats men vi vill ändå lyfta frågan. Exempelvis är 

alternativ 1-3 mycket kostsamma medan alternativ 4 är betydligt billigare, vilket skapar en obalans.  

 

När det gäller sista delen av kommunens fråga så är svaret inte enkelt. Naturvårdsverkets vägledning 

öppnar för att man kan ha olika ”förväntansnivåer” för olika åtgärdsalternativ; se sista stycket i 

avsnitt 2.1 (sid. 31) i vägledningen (Naturvårdsverket, 2009). Så i princip är det möjligt att jämföra 

alternativ som når olika grad av riskreduktion, men man måste vara noggrann i sina bedömningar i 

riskvärderingen. Vidare gäller att alternativen som jämförs måste vara miljö- och hälsomässigt 

acceptabla. Om det enda ekonomiskt rimliga åtgärdsalternativet inte är miljö- och hälsomässigt 

acceptabelt så måste man göra något av följande: 

• Förstärka finansieringen och välja en mer kostsam åtgärd, eller 

• Modifiera åtgärdsalternativet eller formulera nya alternativ, så att de övergripande 

åtgärdsmålen uppnås, eller i sista hand 

• Formulera om de övergripande åtgärdsmålen. 

 

 

Sammanfattande kommentar 

Vår samlade bedömning är att den utförda riskvärderingen inte ger ett trovärdigt resultat. Det finns 

betydande otydligheter och osäkerheter i underlaget och själva riskvärderingen har stora brister. 

 

Slutligen vill vi nämna att en riskvärdering aldrig kan bli bättre än det underlag som finns tillgängligt. 

Vår bedömning är att den riskbedömning som gjorts är alltför fokuserad på riktvärden. Det hade varit 

mycket bättre om de olika riskerna som finns hade beskrivits tydligt, så att man kan anpassa 

åtgärderna för att minimera dessa risker. Nu faller vissa risker nästan bort i bedömningen, t.ex. det 

begränsade jordtäcket på 0,1 m ner till askan, med de problem det innebär i ett långtidsperspektiv. 

Vidare anger konsulten att ”en kortfattad åtgärdsutredning” gjorts. Men tanke på problemets 



 

 

 

 

 

   

 
 
 

 
7 (7) 

2020-03-09 Diarie nr 
2-1012-0917 

  

omfattning och de höga åtgärdskostnaderna vore det önskvärt med en mer genomarbetad 

åtgärdsutredning, så att de bästa åtgärdsalternativen verkligen identifieras. 

 

Slutligen vill vi upplysa kommunen om att Naturvårdsverket för närvarande ser över riktvärdena för 

bly på grund av att ämnet har visat sig vara mer toxiskt för människor än vad man tidigare har trott. 

Om detta kommer att leda till förändrade riktvärden eller inte är ännu oklart. 
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