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Sammanfattning 

Trafikverket har genomfört en nationell riskanalys av kreosotimpregnerade 

järnvägssliprar vid grundvattenresurser för att få ökad förståelse för hur stor risken är 

för förorening av grundvatten med kreosot komponenter. Till grund för riskanalysen 

ligger dels kunskap om utlakning av kreosot ur impregnerade sliprar och dels 

spridningen av dessa föroreningar via marken till grundvattnet.  

Analysen utgår från Trafikverkets metodik för riskanalys, vilken beskrivits i 

Handboken Yt- och grundvattenskydd 2013:135. Enligt Handboken definieras risken 

av komponenterna sannolikhet och konsekvens som i sin tur utgörs av komponenterna 

värde och sårbarhet.  

Med hjälp av GIS-verktyg har det identifierats 324 grundvattenförekomster där 

kreosotimpregnerade sliprar används. För varje identifierad förekomst har maximalt 

möjlig utlakad kreosot ur sliprar beräknats och erhållen koncentrationen har jämförts 

med riktvärdet för i kreosot ingående komponenter. Samtliga beräknade 

koncentrationer ligger under riktvärdet, vilket i detta fall betyder att sannolikheten för 

förorening och sårbarhet för alla bedömda förekomster är låg och samma för alla 

undersökta sträckor. Värdet för grundvattenförekomst varierar däremot, från värdeklass 

1 till värdeklass 5. Resulterande riskklass är dock 1 för samtliga undersökta sträckor, 

vilken generellt anses som acceptabel och innebär att inga förebyggande åtgärder där 

kreosotsliprar ligger idag är motiverade. 

Men sett i ett större perspektiv i de fall där kreosotsliprar i befintlig järnväg endast är 

en av flera faktorer som riskerar påverka en grundvattenförekomstens kemiska status 

kan åtgärder ändå vara motiverade för att förbättra grundvattenstatusen som helhet.  

Vid nyanläggning av järnväg ska betongsliprar dock alltid användas vid 

grundvattenförekomster i enlighet med de hänsynsreglerna som återfinns i Miljöbalken 

2 kapitel som tolkats utifrån Trafikverkets perspektiv i TDOK 2018:0263.  

 

Riskbedömningen bör ändå användas för prioritering vid reinvestering i befintlig 

järnväg. De sträckor som ligger i vattenskyddsområde där beräknade 

kreosotkoncentrationer är närmast under riktvärde ska prioriteras vid utbyte till betong.  
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1. INLEDNING 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundläggande förutsättning för allt liv. 

Vatten och vattenlandskapet levererar en mängd ekosystemtjänster till gagn för oss alla.  

Att nå eller bibehålla en god vattenkvalitet och vattenmiljö, i form av bland annat rent 

dricksvatten och långsiktigt hållbara akvatiska ekosystem, är följaktligen oundgängligt 

för samhället. Vatten är även en viktig teknisk förutsättning vid byggande och drift av 

infrastruktur. 

 

Trafikverkets verksamhet, anläggningar och trafiken på våra vägar och järnvägar 

innebär inte sällan påverkan eller risk för påverkan på vatten och till vatten anknutna 

värden. Påverkan kan gälla förorening av vatten eller påverkan på vattnets flöden, 

nivåer, form eller läge. 

 

Trafikverket arbetar särskilt för att säkra vattnets kvalitet vid vatten av betydelse för 

dricksvattenförsörjningen och andra skyddsvärda sjöar, vattendrag eller våtmarker 

längs det statliga väg- och järnvägsnätet. Prioriteringar och riskbedömningar utgår från 

Trafikverkets metodik för yt- och grundvattenskydd (Trafikverket, 2018). En viktig del 

i arbetet för skydd av vatten är Trafikverkets IT-lösning AquaVia (Trafikverket, 2019) .  

Arbetet genomförs i en stegvis iterativ process:  

1) Kontaktpunkter mellan Trafikverkets anläggningar och vatten och 

vattenanknutna värden kartläggs.  

2) För varje kontaktpunkt bestäms om en brist föreligger.  

3) Brister som kartlagts sorteras utifrån graden av risk eller påverkan de utgör och 

tilldelas utifrån denna sortering prioritet för åtgärdande. 

4) Kartlagda brister som bedömts oacceptabla åtgärdas. 

Trafikverket har genomfört omfattande kartläggningar och riskbedömningar vid 

kontaktpunkter mellan framförallt statliga vägar och grundvattenförekomster men även 

vid sugtransformatorer vid den statliga järnvägen. Arbetet har ytterligare accelererats 

upp och kontaktpunkter med ytvatten kartläggs för närvarande liksom kontaktpunkter 

mellan kreosotimpregnerade sliprar och grundvatten vid järnvägen, vilket är vad denna 

rapport beskriver. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Omvärldskrav 

Globalt föreligger ofta ett hårt tryck på tillgängliga vattenresurser. EUs ramdirektiv för 

vatten (2000/60/EG) lyder att naturligt växt- och djurliv i vatten ska värnas och att 

tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion ska säkerställas.  Svensk 

vattenförvaltning bedrivs enligt EUs ramdirektiv som implementerats i svensk 

lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen (Förordning (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön). Vattendelegationerna i landets fem 

vattendistrikt fastställer åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer. 

Trafikverket har ett utpekat ansvar i åtgärdsprogrammen som i korthet omfattar att ta 
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fram kunskap om brister inom befintliga anläggningar och verksamheter samt att se till 

att inga nya brister tillkommer vid nybyggnation/ombyggnation eller vid drift och 

underhåll. 

1.1.2 Infrastrukturen påverkar vattnets kvalitet 

Transportsektorns verksamhet och den infrastruktur som byggs, tillhandahålls och 

förvaltas av Trafikverket har stor betydelse för landets vattenförvaltning. Därför är det 

mycket viktigt att planera verksamheten och förhindra utsläpp av bränslen och andra 

miljöfarliga ämnen. Risk för förorening är störst i samband med vägtrafik, men även 

järnvägstrafik kan i sällsynta fall leda till att skadliga ämnen når grund- eller ytvatten, 

detta är speciellt allvarligt vid dricksvattentäkter eller i områden med höga naturvärden. 

Det finns många kemiska ämnen som förorenar miljön längs med det statliga väg- och 

järnvägsnätet. Den huvudsakliga föroreningen anses komma från vägar via dagvatten 

eller luftburen som spray eller stänk, exempelvis i form av tungmetaller, 

gummirester/plast partiklar, olja och bränslen. Föroreningarna kan härröra från fordons- 

eller anläggningskomponenter, från avgaser eller från utsläpp i samband med olyckor 

men även från driftåtgärder såsom saltning. I järnvägsnätet förekommer mindre 

föroreningar, varav de vanligaste är bekämpnings- och impregneringsmedel som ofta 

innehåller cancerogena föreningar. Den största risken inom järnvägen bedöms 

därutöver framförallt utgöras av vissa fasta installationer innehållande miljöfarliga 

ämnen, till exempel transformatorer.  

1.1.3 Järnvägssliprar 

Sliprar används för att överföra belastningen från räler till ballast samt för att hålla de 

båda rälstängerna på plats. I Sverige används bok, ek och furu i slipersproduktionen, 

men furu är vanligast tack vare att materialet är billigt och lättillgängligt.  En nackdel 

med furuslipar är att de har en begränsad livslängd. Därför impregneras alla furuslipar 

med kreosot, varmed deras motståndskraft mot röta och svampangrepp ökar och gör att 

livslängden förlängs från 10-12 år till drygt 25 år.  

Tidigare var träsliprar vanligast, men under de senaste tre till fyra decennierna har 

betongsliprar blivit den vanligaste typen, eftersom de har längre livslängd än 

impregnerade furusliprar och därmed anses vara mer miljövänliga. Ströbyten av 

furusliprar till betong är ej teknisk möjligt, en sträcka med blandat trä och betong 

sliprar skulle riskera ha haft sämre motståndsförmåga mot rörelser från påverkande 

krafter och mindre stabilitet (TDOK 2013:0664). Detta innebär att det inte går att byta 

ut enskilda kreosotsliprar vid extra känsliga vattenområden utan alla kreosotsliprar 

behöver bytas ut längs hela den aktuella järnvägssträckan. Att byta ut alla furuslipar 

som riskerar att förorena yt- eller grundvatten till motsvarande i betong skulle därför 

medföra väldigt stora insatser och innebära mycket stora kostnader. 

Med bakgrund i ovanstående har Trafikverket beslutat att genomföra en nationell, 

översiktlig riskanalys för kreosotslipers inom järnvägsnätet i Sverige. Riskanalysen 



 sida 7 (20) 

genomförs i enlighet med en metodik utvecklad för riskbedömning som beskrivs i 

Trafikverkets handbok för yt- och grundvattenskydd 2013:135.  

1.2 Målsättning 

Syftet med den här riskanalysen är att identifiera platser där kreosotimpregnerade 

sliprar skulle kunna utgöra en risk för grundvattenförekomster vilka kan vara av 

betydelse för dricksvattenförsörjningen samt att analysera påverkan på vattentäkter 

längs med det svenska järnvägsnätet.  

Målet är att identifiera risksträckor, och bedöma vilken riskklass dessa har samt att vid 

behov ge förslag på tänkbara skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

1.3. Avgränsningar 

I den här rapporten anges alla kvantitativa parametrar som maximalt värde för att visa 

värsta tänkbara scenario vid eventuell vattenpåverkan. Gällande tidsaspekten för hur 

snabbt kreosoten sprider sig så är utgångspunkten densamma och vi räknar med att all 

kreosot som kan lakas ut ur nya impregnerade sliprar når grundvattnet momentant. 

2. KREOSOT 

2.1 Egenskap 

Kreosot är en blandning av flera hundra olika föreningar och produktens 

sammansättning kan variera kraftigt. Men oavsett sammansättning produceras kreosot 

genom destillering av stenkolstjära och består i huvudsak av poly aromatiska kolväten 

(PAH) och varianter av dessa, såsom exempelvis aromatiska alkoholer och 

heterocykliska föreningar. Generellt har kreosot följande sammansättning: 

• 45-95 % PAH (där bicykliska föreningar, inklusive de med adderade alkylgrupper, 

utgör upp till 30-60 % medan de med polycykliska strukturer utgör 15-25 %) 

• 5-13 % heteroatomära, framför allt heterocykliska, föreningar innehållande kväve, 

svavel eller syre (så kallade NSO-heterocykler) 

• 1-12 % fenol 

Den stora mängden komponenter i kreosot gör att spridningsmönstret är komplext och 

svårbestämt. Förutom spridning av kreosot i ren, oblandade form kan kreosotens 

beståndsdelar spridas genom avdunstning (gäller naftalen och andra relativt flyktiga 

föreningar), utlakning och fortsatt spridning med vatten horisontalt och vertikalt samt 

genom partikeltransport av förorenade sediment- och jordpartiklar.  

På grund av att sammansättningen varierar såväl kvalitativt som kvantitativt från en 

kreosotprodukt till en annan kan påverkan av kreosot inte definieras utifrån påverkan 

av varje enskild komponent. Istället görs en helhetsbedömning av kreosotpåverkan 

utifrån påverkan av ämnesgrupper som innehåller ämnen med liknande kemiska 

strukturer och egenskaper. 
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Generellt utgår påverkan från kreosot mest från fenoler och PAH. Fenoler identifieras 

nästan aldrig i grundvatten, eftersom den största andelen försvinner genom avdunstning 

eller sedimenterar och därefter reduceras snabbt mikrobiellt i marken. Enligt 

Naturvårdsverket delas PAH ursprungligen i två grupper. Den första gruppen består av 

PAH med en molekylär vikt över 178 g mol-1, vilka benämns cancerogena PAH. Dessa 

PAH binder till partiklar och filtreras i markprofilen och därför är de vanligtvis inte 

detekterbara i grundvatten. Den andra gruppen benämns övriga PAH. De filtreras delvis 

i markprofilen och kan nå grundvatten. 

16-PAH är beteckningen för de vanligaste och mest miljö- och hälsofarliga 

kreosotföreningar som ingår i de båda PAH-grupperna, vilket innebär att såväl 

cancerogena PAH samt övriga PAH finns i 16-PAH-listan.  

2.2 Riktlinjer och andra bestämmelser kring kreosot 

Kreosot är en verksam biocidprodukt som behöver godkännande för att släppas ut på 

marknaden eftersom den klassat som cancerframkallande och är giftig för jord- och 

vattenlevande organismer och därför utvärderats inom granskningsprogrammet i EU. 

Enligt EU-beslut får kreosot ingå i godkända bioprodukter fram till 1 maj 2018 och 

medlemsländerna får godkänna kreosot produkter om ansökande företag kan visa att 

det finns behov av.  

Svensk implementering av EU-beslut via Kemikalieinspektion godkänner 

kreosotprodukter i Sverige för vissa användningsområden, till exempel behandling av 

trä för järnvägsslipers eller ledningsstolpar. Godkännande gäller som högst i fem år och 

efter kommer det att ske en översyn av godkännandet. Översynens resultat är 

oförutsägbart vilket gör att Trafikverket som andra kreosot användare kan få 

godkännande med ytterligare restriktioner eller även ett förbjud om 

Kemikalieinspektion bedömer att miljö och hälsorisker som finns med användningen är 

större än behovet.  

Naturvårdsverket har i sin tur föreskrifter för kreosot som avgränsar säkert nivå i jord 

samt i vatten och fokuserar riktvärde vanligtvis på innehållet av summa cancerogena 

PAH samt summa övriga PAH som riktvärden för vatten, alltså är 

grundvattensriktvärdet 0,05 μg/l för summa cancerogena PAH och 12 μg/l för summa 

övriga PAH (Naturvårdsverket, 2017). För 16-PAH gäller samma riktvärde som för 

övriga PAH, eftersom 16-PAHs cancerogena komponenter inte är detekterbara i 

grundvatten.  

 

3. METODIK FÖR RISKANALYS 
3.1 Riskklass 

Vid riskanalysen används en klassisk riskmatris (se figur 1) där varje klass kan kopplas 

till vilka åtgärder som är motiverade (Tabell 1). Tabell 1 nedan beskriver kvalitativ 

kategorisering av riskklass. 
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Risken består av komponenterna sannolikhet och konsekvens som sin tur utgörs av 

komponenterna värde och sårbarhet. Kommande avsnitt beskriver dessa komponenter 

mer detaljerat.  

 

Figur 1. Riskmatris. 

Tabell 1. Kvalitativ kategorisering av riskklasser. Klassningen är gjord med utgångspunkten att det är 

bättre att sätta en för hög klass än en för låg klass. Gränserna mellan klasserna ska därför betraktas som 

flytande. 

5 – Mycket hög risk (svart) – olyckshändelser inklusive skadehändelser inträffar återkommande, konsekvenserna om 

ett utsläpp skulle nå skyddsobjektet är katastrofala. 

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

4 – Hög risk (rött) – olyckshändelser eller incidenter inträffar återkommande och konsekvenserna om ett utsläpp 

skulle nå och påverka skyddsobjektet är mycket stora. 

Långtgående riskreducerande åtgärder är motiverade, reglering av trafiken bör övervägas 

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

betydande. 

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

2 – Förhöjd risk (gult) – konsekvenserna av en skadehändelse är inte försumbara, för de flesta tänkbara händelser är 

dock förutsättningarna för lyckad sanering mycket goda. 

Riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade, kostnads-nytto-perspektivet ställs på sin spets. 

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

resurser i anspråk.  

Förebyggande åtgärder är inte motiverade 
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3.2 Sannolikhetsklass 

Sannolikheten för att en händelse som leder till utsläpp av vattenförorenande ämnen 

inträffar uppskattas i fem sannolikhetsklasser enligt Trafikverkets handbok för yt- och 

grundvattenskydd (Trafikverket, 2013). Detta gäller för olyckor med samtidigt utsläpp 

av miljöfarliga ämnen där det antas att ett utsläpp sker i direkt anslutning till 

olyckstillfället, exempelvis vid lastbilolyckor där bränsle eller olja läcker ut ur 

havererat fordon på väg i anslutning till känsligt vattenområde.  

Till skillnad från ovanstående exempel har utlakad kreosot en diffus spridning, vilket 

innebär att sannolikheten inte kan bedömas på vanligt sätt enligt befintlig metodik. 

Sannolikheten är i detta fall beroende av koncentrationsnivån, det vill säga att ju 

närmare koncentrationsvärdet ligger riktvärdet, desto större är sannolikheten för 

påverkan på grundvattenkvaliteten. 

Vid jämförelse av befintlig utsläppsnivå med riktvärdet kan man räkna ut ungefärligt 

utsläpp per kvadratmeter från nya impregnerade sliprar som rekommenderats av Statens 

Geotekniska Institut i rapporten (GI,2011) och där acceptansnivån för utlakning är 

maximalt 930 mg 16-PAH/kvadratmeter banvall. Den maximala utlakningen uppnås 

efter något eller några år, varefter den inte ökar nämnvärt.  

Den maximala mängden kreosot som kan förorena grundvattenmagasinet kan beräknas 

enligt följande ekvation: 

Cuts= 930·2,6·L·Kd·103/V, μg/l 

 

Cuts – koncentration utsläpp av 16- PAH från kreosotimpregnerade sliprar, μg/l 

930– maximal koncentration av 16-PAH som skulle kunna nå grundvatten, mg/m2 

2,6 – längd på slipers, m 

L – längd på järnvägssträcka, m 

Kd (sorp)- beskriver jordens sorptionsförmåga och är beroende av jordartstyp, och 

varierar mellan 0,1-100% (se tabell 1). 

V – effektiv grundvattenmagasinstorlek, som kan beräknas med multiplikation av ytan 

(Y), medelmäktighet (M), porositet (P) och medelårets fyllnadsgrad (N), m3 

Som utgångspunkt antas att värsta fall är där all utlakad kreosot stannar kvar i 

grundvattenmagasinet samt att all kreosot som skulle kunna lakas ut ur 

kreosotimpregnerade sliprar når grundvattenmagasinet.  

Koncentrationen av 16-PAH beräknad enligt ekvationen ovan kan sedan jämföras med 

riktvärdet för övriga PAH. Om koncentrationen ligger under riktvärdet så anses 

sannolikheten för att en förorening sker som låg. 
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3.3 Konsekvensklass 

Konsekvens kan beskrivas som en kombination av värde och sårbarhet och delas in i 

fem konsekvensklasser enligt Fig. 2. 

 

 

Fig. 2 Konsekvensmatris 

Konsekvens kan beskrivas som resultatet av en skadehändelse. I det här fallet betyder 

det att utlakad kreosot från impregnerade sliprar förorenar grundvattnet. Den högsta 

graden av konsekvens anses vara när ett grundvatten som nyttjas för 

dricksvattenförsörjning för en större population förorenas, samtidigt som 

alternativkapacitet saknas och där koncentrationen av 16-PAH ligger över riktvärdet för 

övriga PAH.  

3.4 Värdeklass 

En grundvattenförekomsts värde definieras i den här riskanalysen utifrån dess funktions 

som dricksvattenresurs och faktorer som uttagskapacitet, nyttjandevärde och om 

tillgänglig reservvattentäkt finns eller ej. Nödvändig information för 

värdeklassbedömningen hämtas ur Trafikverkets IT-lösning AquaVia, Miljöwebb 

vatten, varefter värdeklassen bedöms enligt tabell 3. Beslutsstöd har också hämtats i 

SGUs värderingsmodell där Sveriges grundvatten har analyserats i en icke-monetär, 

relativ GIS-baserad modell utifrån grundvattnets värde som dricksvattenresurs. 
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Tabell 3. Kvalitativ kategorisering av värdeklasser.  

Värdeklass 5 – Särskilt värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som utgör en 

fundamental förutsättning för en utpekad och särskilt skyddad ekologisk miljö. Ett 

vatten med hög uttagskapacitet som nyttjas för dricksvattenförsörjning för en stor 

population och där reserv- och alternativkapacitet saknas. 

Värdeklass 4 – Mycket värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som är av betydelse för 

en utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö. Vatten med hög uttagskapacitet som 

nyttjas för dricksvattenförsörjning för en stor population där reserv- och alternativ 

kapacitet finns tillgänglig. 

Värdeklass 3 – Värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som nyttjas för 

dricksvattenförsörjning för en medelstor population och där reserv- och 

alternativkapacitet finns tillgänglig. 

Värdeklass 2 – Måttligt värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som nyttjas för 

dricksvattenförsörjning för en mindre population och där reserv- och 

alternativkapacitet finns tillgänglig. Vatten som har betydelse för skyddsvärda arter 

Värdeklass 1 – Resterande vatten. Exempel: Ett vatten som översiktligt bedömts ha en 

god uttagskapacitet som inte nyttjas idag och där det inte heller finns utpekanden för 

framtida nyttjande. Utpekad vattenförekomst 

 

3.5 Sårbarhetklass 

Ett grundvattens sårbarhet avseende kreosotföroreningar värderas huvudsakligen 

utifrån följande faktorer: 

- hydrogeologiska förutsättningar (magasinets ursprung, porositet, mm) 

- utsläppsnivå 

- naturligt skydd (tätare jordart som överlagrar grundvattenmagasinet) 

 

I enlighet med handboken klassificeras den kvalitativa sårbarheten i 5 klasser (Tab. 4). 

Därefter kan resultatet användas i konsekvensmatrisen (se fig. 2).  
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Tabell 4. Kvalitativ kategorisering av sårbarhetsklasser.  

Sårbarhetsklass 5 – Det är i praktiken omöjligt att efter inträffad skadehändelse (t ex olycka 

med utsläpp) förhindra att skyddsobjektet förorenas/skadas. Skadan är dessutom av sådan art att 

skyddsobjektet upphör att fungera. Exempelvis en vattentäkt som måste tas ur bruk för 

obestämd framtid på grund av att den förorenats med petroleumprodukter. 

Sårbarhetsklass 4 – Vid god beredskap och gynnsamma förutsättningar klarar man med 

räddnings- och saneringsinsatser att efter inträffad skadehändelse förhindra skada på 

skyddsobjektet eller att det bedöms möjligt att inom överskådlig tid reparera den skada som 

uppkommer på skyddsobjektet. Exempelvis ett ekosystem som förorenas och där ekologin lidit 

svår skada. Efter sanering kvarstår dock inga föroreningar och ekosystemet har möjlighet att 

återhämta sig. 

Sårbarhetsklass 3 – Spridningsförloppet vid ett utsläpp är begränsat så att akuta och 

efterföljande räddnings- och saneringsinsatser förhindrar skada på skyddsobjektet även under 

mindre gynnsamma förutsättningar. Alternativt är skadan på skyddsobjektet av sådan art att den 

kan fortsätta att fungera om än i reducerad omfattning. Exempelvis en vattentäkt där 

halkbekämpning medför förhöjda kloridhalter. Denna är brukbar även om kloridhalterna 

överskrider gällande riktvärden. 

Sårbarhetsklass 2 – Spridningsförloppet av ett utsläpp är starkt begränsat, men kommer med 

tiden ändå att förorena skyddsobjektet om inte sanering görs. Exempelvis en transformator som 

läcker ut några hundra liter olja på finkornig jord där den beräknade vertikala transporttiden är 

några decimeter per dygn. Här förväntas den omättade zonen ha en kvarhållandekapacitet så att 

flödet i princip upphör. Föroreningen kan dock förväntas att åter mobiliseras vid nederbörd, 

särskilt vid starkare sådan. 

Sårbarhetsklass 1 – Spridning såväl vertikalt som horisontalt är begränsad till utrinnande över 

en mindre yta och nedträngningen är begränsad till det djup där biologisk aktivitet pågår och 

upprätthåller en porositet, vanligtvis inte djupare än 30 cm. Underliggande jordar är att betrakta 

som täta. Exempelvis en bränsletank som läcker ut i vägs sidoområde på en lerjord i flack 

terräng.  

 

Tabell 5 visar preliminär sårbarhetsklassning beroende på jordartstyp (handboken) och 

ger en indikation av sorptionsförmåga (Kd(sorp)) för olika jordarttyp (SGI, 2011).  
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Tabellen 5. Korrelation mellan jordarttyp och Kd(sorp) samt sårbarhetklass.  

Jordart Kommentar Sårbarhetsklass Kommentar K d(sorp) 

Grus - sand 

samt kalt berg, 

isälvsediment 

Isälvsmaterial och där 

man okulärt kan 

identifiera exponerade 

genomsläppliga jordar. 

4-5 Kräver gynnsamma 

tidsmässiga 

förutsättningar för 

möjlighet att ange lägre 

sårbarhetsklass. Störst 

betydelse har 

uppehållstid inom 

saneringsbart djup. 

0,6-1 

Sand - grov 

morän,  

 3-4 För att ansätta klass 3 

eller lägre för de grövre 

jordarna, se föreslagna 

tidsmässiga 

förutsättningar. 

0,09-0,39 

Morän, torv  2-3  0,01-0,31 

Lera/silt Områden som 

uppenbart ej är sårbara. 

1-2 För att ansätta lägst 

sårbarhetsklass bör det 

naturliga skyddet kunna 

beskrivas och bedömas 

som tillräckligt. 

0,01-0,1 

För sårbarhetsbedömning har koncentrationen av utsläppet stor betydelse. Det vill säga 

att om koncentrationen för 16- PAH ligger över riktvärdet så ligger sårbarhetklassen på 

en högre nivå i de fall som övriga villkor är likvärdiga. 

 

4. RISKANALYS OCH RESULTAT 

 

4.1 Sträckidentifiering och objektval 

Med hjälp av Trafikverkets IT-lösning AquaVia har 324 grundvattenförekomster 

identifierats där det finns en eller flera järnvägssträckor med furusliprar som kan 

förväntas innehålla kreosot (se bilaga 1). Analys av påverkan från kreosot utgår utifrån 

sträckslängd respektive grundvattenmagasinets effektiva volym och naturliga 

förutsättningar över magasinet. Nedan presenteras två riskanalysexempel vilka har valts 

ut för att redovisa ett worstcase-scenario för kreosotpåverkan på ett 

grundvattenmagasin. Exemplen beskriver ett mindre grundvattenmagasin med en lång 

järnvägssträcka med enbart kreosotimpregnerade sliprar. 
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4.2 Exempel 1 

Första exemplet gäller en järnvägssträcka på 1869 m i Västerbottens län vid Pausele. 

Sträckan är en del av en icke elektrifierad enkelspårig järnväg, bandel 152, banvall 

byggnad från år 2012 med grusballast och nästan utan trafik.  

 

 

Figur 3. Karta över grundvattenförekomst 

vid Pausele 

 

 

Figur 4. Jordartskarta vid 

grundvattenförekomst   

Legend: 

Järnväg: sliper 

 

Grundvattenförekomst 

 

Jordart, grund lager 

 

 

 Sträckan ligger på ett grundvattenmagasin som har en yta på 700 000 m2 och en 

medelmäktighet på 9 m. Porositeten för magasinet är minst 15 % och 

medelårsgrundvatten fyllnadsgrad ligger på minst 50 %. Magasinet är av sand- och 

grusförekomsttyp med mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter med en 

uttagskapacitet på 5-25 l/s enligt regional kartering och i dagsläge används det inte för 

allmänt dricksvattenförsörjning. Enligt Trafikverkets handbok har ett sådant 

grundvattenmagasin värdeklass 2. Det överliggande jordlagret består av sandigt 

isälvsediment (fig. 4) vilket ger hög hydraulisk konduktivitet och låg sorptionsförmåga. 

Kd antas därför vara 60 %.  

Den maximala koncentrationen av 16-PAH beräknas enligt följande (se av. 3.2.): 

Cuts= 930·2,6·1869·0,6/700000·9·0,15·0,5= 5,7 μg/l   

Ovanstående värde är mindre än riktvärdet för övriga PAH som är 12 μg/l.   

Sannolikheten för att koncentrationen av PAH i grundvattenmagasinet når upp till 

riktvärdet anses som låg, vilket ger sannolikhetsklass 1.  

Eftersom utlakningen sker långsamt och koncentrationen av utlakad kreosot är låg är 

sårbarhetsklassen 2 enligt Handboken. Sårbarhetsklass 2 och värdeklass 2 ger 

konsekvensklass 1 för det valda grundvattenmagasinet. Sammantaget ger det riskklass 

1, vilket betyder att förebyggande åtgärder inte är motiverade.  

Exempel 1 visar värsta tänkbara situation för sannolikhet och sårbarhet, det vill säga att 

alla identifierade järnvägssträckor som ligger på grundvattenförekomst som mest har 
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sannolikhetsklass 1 och sårbarhetklass 2. Den enda parametern som skulle kunna ändra 

på riskklassen är därmed värdeklass. Kommande exempel visar en sådan situation. 

4.3 Exempel 2 

I det här exemplet har en järnvägssträcka på 678 m i Västra Götaland län vid Håby 

valts. Sträckan är en del av en elektrifierad enkelspårig järnväg, bandel 623 med banvall 

från år 1982. Den har olika ballastmaterial inom sträckan och ringa eller ingen trafik.  

 

Figur 5. Karta över grundvattenförekomst vid 

Håby 

 

Figur 6. Jordartkarta vid 

grundvattenförekomst. 

Legend: 

Järnväg: sliper 

 

Grundvattenförekomst 

  

Jordart, grund lager 

 

 

 

 

  

Det anslutande grundvattenmagasinet har en yta på 430 000 m2 och en medelmäktighet 

på 9 m. Porositeten är minst 15 % och medel fyllnadsgrad ligger på minst 30 %. 

Grundmagasinet har en uttagskapacitet på 5-25 l/s enligt lokal kartering och används 

som allmän dricksvattenförsörjning, varför det har värdeklass 4 i enlighet med 

Handboken. Det överliggande jordlagret är postglacial lera(se fig. 6), vilket sannolikt 

ger låg hydraulisk konduktivitet och hög sorptionsförmåga. K(d) antas i detta fall vara 

10 %. 

Den maximala koncentrationen av kreosot som kan nå grundvattenmagasinet beräknas 

enligt ecv 1 

Cuts= 930·2,6·678·0,1/430000·9·0,15·0,3=0,9 μg/l 

Ovanstående värde är över 10 gånger mindre än riktvärdet för övriga PAH som är 12 

μg/l. Även om naturligt skydd inte förhindrar kreosot spridning, alltså K(d) antas vara 1, 

då är värde Cuts mindre än riktvärde för övriga PAH. Dessutom kan sannolikheten för att 

koncentrationen av PAH i grundvattenmagasinet når upp till riktvärdet anses som låg, 

vilket ger sannolikhetsklass 1. Eftersom utlakningen sker långsamt och 

koncentrationen av ämnet är låg är sårbarhetsklassen 2. Sårbarhetsklass 2 och 

värdeklass 4 ger konsekvensklass 3 för det valda grundvattenmagasinet. Sammantaget 

fås riskklass 1, vilket innebär att förebyggande åtgärder inte är motiverade.  
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4.4 Övergripande resultat 

Från de två räkneexemplen i avsnitt 4.2 och 4.3 ges att riskklassen blir 1 för båda 

fallen. Grundvattenförekomster som ligger i anslutning till sträckor med furusliprar har 

som högst sårbarhetsklass 2. Värdet varierar mellan värdeklass 2-5, konsekvensen 

varierar mellan konsekvensklass 1-3 medan sannolikhetsklassen är 1 för samtliga 

sträckor. För alla möjliga kombinationer av dessa parametrar blir riskklassen 1, vilket 

illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 7. Riskmatrisen till övergripande riskbedömning.  

Det innebär att risken för förorening av grundvattenresurser från kreosotslipers i 

exemplen ovan kan anses vara acceptabel, eftersom riskklassen alltid är 1 och för att en 

riskklass på 1 eller lägre generellt anses som acceptabel. 

 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Eftersom den översiktliga riskanalysen av föroreningsrisken från kreosotslipers till 

grundvatten resulterar i en låg riskklass för samtliga undersökta sträckor är slutsatsen 

att inga förebyggande åtgärder där kreosotsliprar ligger idag är motiverade. 

Men sett i ett större perspektiv i de fall där kreosotsliprar endast är en av flera faktorer 

som riskerar att påverka ett grundvattenmagasins kemiska status kan åtgärder ändå vara 

motiverade. Ett exempel kan vara om en grundvattentäkt riskerar att påverkas av både 

kreosotsliprar och vägtrafik. I ett sådant fall framstår ersättning av kreosotimpregnerade 

sliprar till betong som en motiverad miljöåtgärd för att förbättra grundvattenstatusen.  

Vid nyanläggning av järnväg eller vid reinvesteringar i befintlig järnväg ska 

betongsliprar dock alltid användas vid grundvattenresurserna i enlighet med de 

Sannolikhet

5

4

3

2

1

Mycket 

liten
Lindrig Stor
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stor
Katastrof

Konse
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hänsynsreglerna som återfinns i Miljöbalken 2 kapitel som tolkats utifrån Trafikverkets 

perspektiv i TDOK 2018:0263.  

 

Trots att beräknade kreosotkoncentrationer för samtliga sträckor inte nå riktvärdet, 

vilket redovisas i bilaga 1, så kan resultaten användas vid prioritering av vilka sträckor 

med furusliprar som bör åtgärdas först vid reinvesteringar i befintlig järnväg. Utbytet 

bör utifrån resultat i den här rapporten starta från sträckorna som ligger i 

vattenskyddsområde där de högsta koncentrationerna av kreosot uppskattats.  

 

 

6. BILAGOR 

Bilaga 1. Identifierade konfliktsträckor grundvatten/kreosotsliprar.  

Respektive information speglas i TRVs kartplattform Stigfinnaren under rubrik 

Miljöwebbvatten med underrubrik  
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