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Risk 

nr.

Kategori Identifierad risk Orsak Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Riskpoäng att föra in i 

miljöplanen

Möjliga åtgärder Sannolikhet om man 

vidtar föreslagna 

åtgärder

Konsekvens Riskpoäng om man vidtar 

åtgärder

Miljökrav har 

inarbetats i FU

Utförda åtgärder 

Lagkrav Risk för fördröjning av projektet. 

Ekonomisk konsekvens för projektet pga 

fördröjning och merarbete.

Ingen konsekvens för Miljö och hälsa

Vissa arbetsmoment blir inte kända 

förrän sent i processen. 

2 3 6

En reducering av riskerna av att inte fånga upp behovet 

av tillstånd eller anmälan, görs genom GFS arbetet. 

Lagkrav Risk för fördröjning av projektet. 

Ekonomisk konsekvens för projektet pga 

fördröjning och merarbete.

Ingen konsekvens för Miljö och hälsa

Okunskap eller slarv. 

Anmälan eller tillståndsansökan har 

inte gjorts eller görs för sent.

2 3 6

En reducering av riskerna av att inte fånga upp behovet 

av tillstånd eller anmälan, görs genom GFS arbetet. 

Lagkrav Risk för fördröjning av projektet. 

Ekonomisk konsekvens för projektet pga 

fördröjning och merarbete.

Ingen konsekvens för Miljö och hälsa

Åtgärden är av större omfattning än 

beräknat, alternativt myndigheterna 

bedömer att arbetets omfattning är så 

stort att det kräver tillstånd hos 

miljödomstol, Vattendom.
2 3 6

En reducering av riskerna av att inte fånga upp behovet 

av tillstånd eller anmälan, görs genom GFS arbetet. 

Tidiga kontakter med Länsstyrelsen om omfattning av 

verksamheten.

Lagkrav Risk för Ekonomisk konsekvens för 

projektet pga anmälan om skador på enskilt 

eller allmänt intresse. Risk för fördröjning och 

merarbete.

Ingen konsekvens för Miljö och hälsa

Intressenter hävdar skada. Anmälan av 

vattenverksamhet har inte samma 

starka skydd som en prövad 

vattendom (miljödomstol).

2 3 6

En reducering av riskerna av att inte fånga upp behovet 

av tillstånd eller anmälan, görs genom GFS arbetet. 

Tidiga kontakter med Länsstyrelsen om omfattning av 

verksamheten.

Lagkrav Risk för lagföring. 

Ekonomisk konsekvens för projektet pga 

miljöböter.

Ingen konsekvens för Miljö och hälsa

Anmälan eller tillståndsansökan har 

inte gjorts. Eller arbete har påbörjats 

innan tillstånd meddelats.

1 3 3

En reducering av riskerna av att inte fånga upp behovet 

av tillstånd eller anmälan, görs genom GFS arbetet. 

Störning Arbetsmoment som medför buller och 

vibrationer. Konsekvens blir störning för 

allmänhet/närboende och störning för djurliv 

(tex häckande fåglar).

Ihållande och uttdraget buller från 

entreprenadarbete - arbetsmaskiner, 

pålning, rivningsarbeten, transporter 

och konstruktionsarbeten.

2 2 4

Störande arbeten förläggs till arbetstider när risk 

för störning ar låg. Minimera transportarbetet till 

och från arbetsplatsen. Undvika tomkörning.

Störning Kraftigt buller/bullerstötar kan medföra 

störning för allmänhet med konsekvenser som 

tex hörselskador hos förbipasserande och 

störning för djurliv (tex häckande fåglar).

Höga ljudstötar från sprängning, 

arbetsmaskiner, pålning, 

rivningsarbeten och 

konstruktionsarbeten, transporter.

2 2 4

Tydliga riktlinjer för ljudnivåer och information 

till boende och verksamheter i området om när 

höga ljudnivåer tillåts.  Kontrollprogram.

Störning Arbetsmoment som medför buller och 

vibrationer. Konsekvens blir störning för 

allmänhet/närboende och störning för djurliv 

(tex häckande fåglar).

Arbetet kan endast utföras kvälls och 

nattetid 

1 2 2

Information till boende och verksamheter i 

området i god tid innan arbetet påbörjas. 

Använd bullerdämpande maskiner. Störande 

arbeten förläggs till arbetstider när risk för 

störning ar låg. Minimera transportarbetet till 

och från arbetsplatsen. Undvika 

tomkörning.Kontrollprogram

Störning Entreprenadarbeten medför störning i 

framkomlighet - allmänheten

Entreprenadarbetet blockerar 

hamnområdet, tillgänglighet till 

sopstaioner, småbåtshamn etc 3 1 3

Plan för omdirigering av trafik, tillgänglighet till 

specifika funktioner etc 

Störning Entreprenadarbeten medför störning i 

framkomlighet - yrkestrafik

Entreprenadarbetet blockerar 

hamnområdet, tillgänglighet till 

hämtning vid sopstationer, anläggning 

av persontrafik etc 3 1 3

Trafikplanering görs i samråd med 

yrkestrafikbolag

Störning Damm sprids till omgivningen och påverkar 

luftkvaliteten och därmed människors hälsa. 

Skador på egendom. 

Damm från sprängning, schakt, rivning 

och konstruktionsarbeten 

2 2 4

Normal skyddsåtgärder - Dammbindande 

medel, vattenbegjutning vid torr väderlek. 

Information till boende. Kontrolprogram

Mark Förorenade massor. Spill från arbets-  

/transportfordon kan leda till att föroreningar 

når recipient. Påverkan på miljö och hälsa.

Lakvatten från förorenade massor , 

förorenat material sprids utanför 

arbetsområdet.

1 1 1

Normal skyddsåtgärder. Hantering vid 

transporter av massor till/från området. 

Bilaga 4. Riskanalys miljö och hälsa



Mark Förorenade massor, blöta förorenade massor 

sprids till omgivningen (dammspridning se 

störning) från förorenade massor leder till 

oönskad spridning av föroreningar. Påverkan 

på miljö och hälsa.

Vid markarbeten och vid eventuell 

lagring av massor på 

mellanlager/omlastningsplats finns risk 

för spridning dels genom lakvatten dels 

av förorenade finpartiklar genom 

damning, främst vid torr och blåsig 

väderlek. 1 2 2

Normal skyddsåtgärder. Hantering vid 

transporter av massor till/från området. Inga 

massor lagras utan körs bort direkt. Om 

mellanlagring är nödvändig används täckt 

container. 

Mark Förorenade massor. Okända förekomster 

sprids vid schaktning. Påverkan på miljö och 

hälsa

De har missats i tidigare inventeringar 

t.ex. för att vägar och anläggningar 

täcker området. Arbetsområdet är 

ändrat.
1 2 2

Om rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet 

används är sannolikheten mycket liten att detta 

går fel. 

Mark Konstruktioner orsakar sättningar/skred. 

Direktpåverkan på miljö och hälsa, dels 

genom föroreningar dels genom ras/skred.

Marken klarar inte last. 

1 2 2

Inventeringar, undersökningar genomförs i 

erfoderlig omfattning.

Mark Tjärasfalt riskerar att spridas vid schaktning 

eller hamna på oönskat ställe vid 

borttransport. 

De har missats i tidigare inventeringar 

t.ex. för att vägar och anläggningar 

täcker området. Arbetsområdet är 

ändrat. 1 2 2

Inventering gjord. Rutinerna för att hantera 

tjärasfalt korrekt är väl kända av 

byggleare/entreprenörer. 

Mark Eventuella föroreningar i betongrester vid 

bilning (sexvärt krom) sprids vid bilning av 

ädre betongkonstruktioner.

De har missats i tidiga inventeringar 

och provtagningar. Otillräckliga 

skyddsåtgärder vid bilningsarbeten.

1 2 2

Provtagning av betongkonstruktioner. 

Skyddsåtgärder så som uppsamling av rester 

och siltgardiner.

Olycka/ skada Stenskott sprids vid sprängning med 

olycksrisker som följd. Risk för hälsa och 

materialskador egendom tredje part.

Otillräckligt skydd. 

1 3 3

Med säkerhetsrutiner se till att arbetet kan 

utföras utan risk för omgivningen. 

Olycka/ skada  Läckage, materialskador tredje part, 

personskador

Olyckor under entreprenadarbete. 

Otillräckligt säkerhetsnivå och 

skyddsåtgärder 1 3 3

Med rutiner se till att arbetet kan utföras utan 

risk för omgivningen. 

Kemikalier Läckage av farliga ämnen vid påkörning av 

uppställningsplats eller fordon leder till att 

föroreningar riskerar att skada mark och 

vatten.

Påkörning av uppställda kemikalier 

med följande läckage. Svetsgas, diesel 

etc. 

1 2 2

Tydligt markerade uppställningsområden (APD-

plan och AF-del) och beroende på de förvarade 

ämnenas farlighet överväg påkörningsskydd.  

Ev. stängsel för uppställda arbetsfordon/ 

överväg bevakning. Tillgång till 

saneringsutrustning. Genomgång av de ämnen 

som hanteras och genomgång av deras 

farlighet. Kunskap om sanering och tillgång till 

saneringsutrustning. Krav på mindre miljöfarliga 

kemikalier.

Kemikalier Exponering för farliga ämnen som 

hanteras/lagras. Risk för skada på miljö och 

hälsa. 

Farliga ämnen hanteras eller lagras 

vårdslöst eller felaktigt. Få farliga 

ämnen hanteras i arbetet. Främst 

drivmedel.

1 3 3

Kunskap ska finnas om de ämnen som hanteras 

och deras farlighet. Nödvändigt skyddsmateriel 

ska finnas på arbetsplatsen. Nya farliga ämnen 

som ska användas ska godkännas innan de tas 

i bruk. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. 

Provtagning ska göras och skyddsåtgärder för 

Kemikalier Läckage av kemikalier når vattendrag leder till 

skada på miljö- och hälsa.

Trasiga behållare, oaktsam hantering. 

Kväveläckage vid sprängning.
1 2 2

Lämplig och säker uppställningsplats för 

kemikalier. Krav på mindre miljöfarliga 

kemikalier.

Kemikalier Slangbrott med utsläpp av hydraulolja  leder 

till skada på miljö- och hälsa.

Slitage på arbetsfordon.

2 2 4

Rutiner och kunskap kring sanering och tillgång 

till saneringsutrustning inkl. länsar. Användning 

av nedbrytbar/miljöanpassad hydraulolja.

Natur Skyddsvärda arter påverkas (vatten) De har missats i tidigare inventeringar. 

Arbetsområdet är ändrat.

1 2 2

En reducering av riskerna av att inte fånga upp 

skyddsvärda miljöer eller arter görs genom GFS 

arbetet. Naturvärdesinventering görs i tidigt 

skede.

Natur Skyddsvärda arter påverkas (land) De har missats i tidigare inventeringar. 

Arbetsområdet är ändrat.

1 2 2

En reducering av riskerna av att inte fånga upp 

skyddsvärda miljöer eller arter görs genom GFS 

arbetet. Naturvärdesinventering görs i tidigt 

skede.

Natur Skyddsvärt område påverkas (biotoper) De har missats i tidigare inventeringar. 

Arbetsområdet är ändrat.

1 3 3

En reducering av riskerna av att inte fånga upp 

skyddsvärda miljöer eller arter görs genom GFS 

arbetet. Naturvärdesinventering görs i tidigt 

skede.

Landskapsbild Landskapsbilden påverkas. Åtgärder görs som 

i väsentlig mån skadar upplevelsen och 

förståelsen av landskapet. 

Anläggning och utförande avviker 

väsentligt från områdets karaktär. 

Hindrar utsikt och påverkar allmäna 

upplevelsen.

1 2 2

Landskapet är präglat av mänsklig verksamhet. 

Arbetet görs för att förbättra föutsättningarna i 

hamnområdet för framför allt passagerartrafik 

genom en upprustning av en äldre, sliten och 

dåligt fungerande anläggning. En estetisk 

bearbetningsgrad innefattas i projektutförandet 

genom att utförandet så mycket som möjligt 

anpassas för att harmoniera med landskapet. 

Byggnader och konstruktioner så som bryggor 

och andra anläggningar har en medveten 

gestaltning

Riksintresse 

naturvård

Anläggningen påverkar riksvärden för 

landskapstypen eller värdekärnan för 

riksintresse naturvård

Arbeten utförs på ett sätt som medför 

att påtaglig skada uppstår på 

riksintresse naturvård.

1 3 3

Inga höga naturvärden, avgörande riksvärden 

för landskapstypen eller värdekärnan för 

riksintresse naturvård finns på ett avgörande 

sätt inom aktuellt område. Ett normalt 

hänsynstagande till miljöaspekter enligt ovan 

och åtgärder för att skydda naturmiljön gör att 

denna risk blir försumbar.



Sannolikhet

1 liten Risken att händelsen inträffar är obefintlig, liten.

2
måttlig Risken att händelsen inträffar är måttlig.

3
stor risk Risken att händelsen inträffar är stor. 

Konsekvens

1

obetydlig 

påverkan på 

hälsa och/eller 

miljö

Inga eller obetydliga konsekvenser för miljö. Eventuell påverkan 

har liten utbredning och är mycket kortvarig. Ingen sanering är 

nödvändig.

2

måttlig påverkan 

på hälsa 

och/eller miljö

Höga naturvärden påverkas negativt och återhämtar sig på längre 

sikt. Enkel sanering och stor utbredning alternativt svår sanering 

och liten utbredning.

3

stor påverkan på 

hälsa och/eller 

miljö

Höga naturvärden förstörs eller skadas för lång tid framåt. Stor 

utbredning och svår sanering.

Riskpoäng
1 obetydlig risk

2 obetydlig risk

3 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör

4 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör

6 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. 

Kontinuerlig uppföljning krävs

9 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. 

Kontinuerlig uppföljning krävs

Riskanalys miljö och hälsa ska göras med utgångspunkt i de arbetsmoment som genomförs i projektet 

samt de arbetsområden som arbete utförs i. Även påverkan på människor och miljö i närliggande områden 

ska identifieras. Tänk på att det är omgivningspåverkan enligt miljöbalken. Underlag för att identifiera risker 

kan vara projektriskdokument,historisk inventering av markanvändningen, skyddsvärda naturområden, 

närhet till vatten, diskussioner med teknikansvariga samt erfarenheter från liknande byggprojekt - se bilagt 

exempel i fliken "exempel". Lägg in de risker som är aktuella i aktuellt projekt.                                                                                                                 

Sannolikheten att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om det är liten 

sannolikhet (1), måttlig sannolikhet (2) eller stor sannolikhet (3) att händelsen inträffar. Konsekvensen av 

att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om konsekvensen är obetydlig (1), 

måttlig (2) eller stor (3). En sammanvägd riskbedömning görs genom att multiplicera sannolikheten med 

konsekvensen. 

Endast risker som bedöms vara obetydliga (summa 1-2) anses vara acceptabla. Mot övriga risker 

måste åtgärder vidtas. Risker med en sammanvägd riskpoäng mellan 6 -9 ska kontinuerligt följas 

upp och utvärderas i projektets egenkontrollarbete. Risklistan ska kontinuerligt uppdateras under 

projektets gång. 


