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Abstract
When there is an accident with chemicals and contaminated fire fighting water, the 
rescue leader has to make rapid decisions to prevent the chemicals to be spread to the 
ground and the groundwater. The steps that have to be taken can be expensive and it 
can be difficult to decide what to do in the initial stage. Therefore, the municipal 
rescue service needs clear and easily accessible information about the sensitive 
interests in nature in their district. That would help them in their work and to plan 
different protective measures.

The public environmental health office in Umeå, the municipal rescue service and 
FOA have made an environmental sensitivity map for Umeå municipality. The 
purpose is to make the existing information about the sensitive environmental areas 
more easily accessible for the rescue service. The pilot study is presented as an 
environmental sensitivity map, both as a computer-based model and as a report.

Public environmental health offices and county administrative boards have lists of 
sensitive interests in nature, groundwater sources, rare species and other sensitive 
areas in the environment. The information can be found in maps, in digital format 
(GIS format) and in different reports. Many municipalities are trying to make the 
environmental information more easily accessible in their systems of maps and 
models. Much work has been done to investigate how to connect the environmental 
sensitivity map with the existing systems and materials.

This is a pilot study that is supposed to give suggestions for a model to be used for 
demonstration and testing of the sensitivity of the environment at an accident. The 
study has been initiated and financed by the Swedish Rescue Service Agency in 
Karlstad.
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1. Sammanfattning
I en olyckssituation med kemikalier och släckvatten måste räddningsledaren fatta 
snabba beslut om ibland kostsamma åtgärder för att förhindra spridning av kemikalier 
till mark och grundvatten. Olika miljöer är olika känsliga för påverkan och det kan 
vara svårt att i insatsskedet bedöma hur känsligt olycksområdet och dess omgivning är 
samt vilka åtgärder som är mest lämpliga. Det finns därför ett behov av en översiktlig, 
lättillgänglig information om kommunens känsliga naturintressen och som kan 
användas av räddningstjänsten, dels i insatsplaneringen, dels i planering för olika 
skyddsåtgärder.

I nära samarbete mellan Umeå kommuns miljökontor, Räddningstjänsten, 
Länsstyrelsen i Västerbottens län och Försvarets Forskningsanstalt (FOA) har en 
miljökänslighetskarta upprättats för Umeå kommun. Syftet har varit att göra befintlig 
information om kommunens känsliga områden lättillgänglig för räddningstjänsten. 
Pilotstudien redovisas som en s k miljökänslighetskarta, dels i form av en 
datormodell, dels i pappersformat.

Vid miljökontor och länsstyrelser finns idag förteckningar över skyddsvärda områden, 
grundvattentäkter, sällsynta arter och andra känsliga miljöer. Informationen kan 
finnas i kartformat, i digitalt format (GIS format) och i olika rapporter och 
utredningar. I flertalet kommuner pågår idag utvecklingsarbeten med att göra 
miljöanknuten information tillgänglig i olika kart- och modellsystem. Stor vikt har 
lagts vid att utreda hur miljökänslighetskartan skall kunna kopplas till de varierande 
typer av befintligt material som kan finnas i olika kommuner.

Arbetet är en pilotstudie som skall ge förslag till en modell för demonstration och test, 
där en kommuns miljökänslighet ses ur ett olycksperspektiv. Studien har initierats och 
finansierats av Statens räddningsverk, Risk- och miljöavdelningen i Karlstad.

Nyckelord: olyckor, kemikalieolyckor, bränder, miljökänslighet, miljöpåverkan, 
naturintressen, insats, planering, GIS, kartmaterial
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2. Syfte
Miljökänslighetskartan skall visa inom vilka områden som en olycka med kemikalier 
och släckvatten kan fa särskilt allvarliga konsekvenser på miljön. Kartan skall vara ett 
underlag för räddningsledaren för att kunna fatta beslut om det hotade intressets vikt 
och att kunna vidta riktiga åtgärder för att skydda miljön. Miljökontorets bidrag till 
projektet innehåller förslag till prioriteringsordning samt uppgifter avseende 
geografisk utbredning av känsliga områden.

3. Bakgrund
Olyckan inträffade inom det inre skyddsområdet för kommunens grundvattentäkt. Vid 
räddningsinsatsen lät man därför släckvatten avrinna till en mindre bäck som inte riskerade att 
påverka grundvattentäkten. I efterhand visade det sig att bäcken utgjorde kommunens enda 
naturliga föryngringsområde för ädelfisk.

Det är inte ovanligt att flera olika skyddsvärda intressen påträffas på en och samma 
plats. Det finns alltså risk för att en olycka kan påverka flera olika miljöintressen på 
samma gång. Det är därför av stor vikt att räddningstjänsten och miljökontor så snabbt 
som möjligt får en överblick över vilka olika intressen som hotas.

Enligt räddningstjänstlagen skall vaije kommun svara för räddningstjänsten inom 
kommunen. Med räddningstjänst avser lagen de insatser som kommunen skall svara 
för vid olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser för att hindra 
eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Vid bedömning om det är 
räddningstjänst skall fyra kriterier uppfyllas för att kommunen skall vara skyldig att 
göra sådana räddningsinsatser:

1. behov av ett snabbt ingripande
2. det hotade intressets vikt
3. kostnaden för insatsen
4. de fall där omständigheterna i övrigt påkallar att kommunen svarar för insatsen

Det är räddningsledaren som själv avgör om det är räddningstjänst.

I räddningstjänstlagen anges också att kommunens räddningstjänstplan i före
kommande fall skall innehålla uppgifter om vattentäkter och andra områden där en 
olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön.

Räddningstjänsten har lång erfarenhet av insatser som förhindrar eller begränsar 
skador på människor eller egendom, men inte lika stor erfarenhet av miljöskyddande 
insatser. Med dagens miljödebatt och de risker som finns för att miljön skall skadas 
blir det allt viktigare att finna hjälpmedel som underlättar för att utföra riktiga 
miljöskyddande insatser efter olyckor eller för att förhindra olyckor.
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4. Avgränsning
Miljökänslighetskartan visar

• de områden i kommunen som ur miljösynpunkt bedömts som speciellt känsliga 
för påverkan vid olyckor

• en prioritering i fyra klasser där nivåerna skall ge en signal om miljöintressets 
skyddsvärde

Miljökänslighetskartan beskriver idag inte

• inom vilka tider som åtgärder måste vidtas, dvs behov av ett snabbt ingripande, 
utan redovisar enbart en bedömning av hur känsliga områden är för skador 
respektive dess naturvärde.

• spridningsförhållandena på olycksplatsen
• hur känsliga skyddsvärda områden är för olika typer av kemikalier
• hur risken för skador varierar med olika årstider
• hur stor den faktiska miljöpåverkan blir

5. Arbetsmetod
Vid insatsen vid en olycka eller brand med risk för spridning av kemikalier (direkt 
eller via släckvatten), kan snabba beslut om kostsamma insatser och saneringsåtgärder 
krävas. Miljökänslighetskartan skall kunna fungera som ett av flera beslutsunderlag i 
planerings- och insatsskedet. Det är därför mycket viktigt att kartans klassning av 
olika områdens känslighet och skyddsvärdhet har en bred politisk förankring. Arbetet 
genomförs i två steg enligt

Fas 1 Miljökänslighetskarta - arbetsversion
- Sammanfattning av kommunens miljökänsliga områden på en karta
- Preliminär “klassning” av de olika områdenas känslighet

Fas 2 Förankring av miljökänslighetskarta
Utvärdering av preliminär klassning
Val av referensgrupp för politisk förankring av klassning/kartan 

Denna rapport omfattar Fas 1.
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5.1 Val av kommun och sammansättning av 
styrgrupp

Pilotkommun för arbetet är Umeå, Västerbottens län. Kommunen valdes dels på 
grund av det pågående arbetet kring frågeställningen som sedan en längre tid sker vid 
Brandförsvaret Umeå, dels på grund av att Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
under 1998 påböljat en så kallad sårbarhetskarta över kommunen. Genom att göra 
Miljökänslighetskartan i samband med SGUs fältarbeten kan stora 
samordningsvinster fas för de båda projekten.

En styrgrupp på 7 personer och en arbetsgrupp på ca 15 personer har deltagit i 
projektet. Inledningsvis har det ingått representanter från enheter som direkt berörs av 
frågor kring miljöpåverkan vid olyckor

• Brandförsvaret, Umeå
• Miljökontoret, Umeå
• Tekniska kontoret VA
• Tekniska kontoret
• Miljöplanavdelningen, Länsstyrelsen
• FOA
• Räddningsverket
• Umeå universitet, Naturgeografiska inst.

Styrgruppen har inledningsvis sammanträtt ca två gånger i månaden och senare ca en 
gång i månaden. Såväl kartans uppbyggnad och användarsnitt som de prioriteringar av 
vilka områden som är “känsliga”, är ett resultat av arbets- och styrgruppens åsikter. 
De avgränsningar och definitioner som redovisas i rapporten är resultat av diskus
sioner som förts i grupperna. Framtida diskussioner och utvärderingar kan leda till att 
slutresultatet avviker från de förslag som beskrivs i denna lägesrapport.

5.2 Underlagsmaterial
Som utgångspunkt i diskussionerna har arbetsgruppen vält ett underlagsmaterial som i 
grova drag motsvarar de frågeställningar som skall belysas i en miljökonsekvens
beskrivning (MKB). Följande intressen har beaktats genom att inhämta information 
från kommunens och länsstyrelsens inventeringar och utredningar

• Naturintressen (“Översiktlig naturinventering”, Miljökontoret Umeå)
• Grundvattentäkter (underlag från Tekniska kontoret)
• Ytvattentäkter (underlag från Tekniska kontoret)
• Jordbruk / skogsbruk
• Naturgeografiska intressen
• Friluftsliv / bad
• Turism
• Fiske
• Fornlämningar och kulturminnen
• Avlopp/reningsverk (underlag från Tekniska kontoret)
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De olika utredningarna har egna system för att klassa sina intressen (ofta mellan 1 -3 
eller 1 -4 där 1 anger högsta “skyddsvärde” och 4 lägsta). Klassningama har genom
förts av olika slags experter som t ex biologer, naturgeografer, samhällsplanerare m fl 
för de olika intresseområdena.

5.3 Arbetsmetodik
Ett förslag till arbetsmetodik har vuxit fram ur diskussionerna i styrgruppen. Synsättet 
är inte självklart, och olika tankar och idéer kring hur en Miljökänslighetskarta bör 
vara utformad, dess innehåll och hur den i praktiken skall kunna användas har 
värderats. Det skall betonas att klassningsarbetet skall fördjupas och förankras 
utanför arbetsgruppen i Fas 2 vid utvecklingen av Miljökänslighetskartan.

Den metodik som använts vid framtagande av Miljökänslighetskarta Umeå finns 
beskriven (Liljedahl, 1997) och kan sammanfattas:

1. Val av vilka intressen som kommer “till tåls ”
Utgångspunkt har tagits i checklista för intressen vid MKB.

2. Val av underlagsmaterial
Arbetsgruppen har utgått från kommunens och länsstyrelsens befintliga, digitala, 
utredningsmaterial, rapporter etc.

3. Sållning av vad som bör vara med i Miljökänslighetskartan
- Bedömning av vilka områden / intressen som kan påverkas av en akut olycka
- Lägre prioritet av övriga intressen.

4. Prioritering
Kvarvarande intressens känslighet prioriteras med utgångspunkt från tidigare 
gjorda klassningar i t ex naturinventeringar, grundvattenskyddsutredningar mm

Röd klass Mycket skyddsvärt område
Orange klass Område med högt skyddsvärde
Gul klass Skyddsvärt område
Grön klass Ej utredd mark/ordinär mark

5. Klassning
Materialet presenteras i kartformat med 4 olika “känslighetsklasser”

6. Digitalisering i GIS-format
Digitaliserat material sållas och modifieras i GIS-miljö

7. Användarsnitt
Användarsnittet för GIS-versionen utformas mycket enkelt och är anpassat till den 
tänkta användaren.

8. Uppdatering
En version för uppdatering och eventuell utveckling utformas. Denna version 
handhas av utbildad personal.
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5.4 Definitioner
Följande definitioner har formulerats i arbetsgruppen och används i rapporten

Tabell 5.4.1. Definitioner.

Naturintressens klasser Olika intressens känslighetsklasser är hämtade direkt från
befintliga naturinventeringar och underlag 

Risk Sannolikhet x konsekvens
Reservation: I Miljökänslighetskartan värderas inte 
sannolikheten för att en viss olycka händer på en viss plats. 
Sannolikheten kommer att vägas in då information om 
transportvägar för farligt gods och industrier med 
kemikaliehantering kopplas till arbetet.

Allvarlig Då ett skyddsvärt område får en störning som inte är av tillfällig
miljöpåverkan/konsekvens och övergående art (exempelvis påverkan på grundvattentäkt

kvarstår efter flera månader eller år / påverkan på naturintresse 
kvarstår mer än en tillväxtsäsong)

5.5 Kriterier - anpassning till olycksscenario

Olyckan inträffade vid en känd kulturlämning. Fanns det risk för påverkan?
Frågan hade redan tidigare diskuterats mellan Räddningstjänst och kulturansvariga 
inom kommunen, i samband med utformningen av Miljökänslighetskartan.

En viktig uppgift i arbetet har varit att anpassa det omfattande informationsmaterialet 
till “olycksscenario”, dvs att “rensa bort” sådana intressen som mte förväntas 
påverkas vid en olycka. Eftersom räddningsinsatsen innebär arbete under hård 
tidspress är det värdefullt ju fler diskussioner och bedömningar som klarats av och 
förankrats redan i planeringsskedet.

Områden kan vara skyddsvärda av en råd olika anledningar. Så kan till exempel 
jordbruksmark vara skyddsvärd ur exploateringssynpunkt (marken skall inte användas 
till bostadsbyggande utan förbli jordbruksmark), utsiktspunkter kan vara skyddsvärda 
ur tillgänglighetssynpunkt (vägar far ej stängas av för turister som vill nå utsikts
punkten) osv. Det är därför inte självklart att alla skyddsvärda områden i en kommun 
kan förväntas skadas eller mista sitt värde vid ett utsläpp. I “gallringen” för att lyfta 
fram de skyddsvärden som är relevanta för Miljökänslighetskartan, har arbetsgruppen 
använt följande kriterier för att ett objekt skall finnas med

• Vid en olycka med ett spill/utsläpp kan området eller objektet riskera att påverkas 
negativt så att skyddsvärdet minskar

• Området har klassats som skyddsvärt i tidigare inventeringar
• Objektet/området kan akut eller på sikt skadas om utsläppet far ligga kvar
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Observera att områden som idag inte är utforskade kan fa ett högt skyddsvärde vid en 
ny inventering. Det är därför viktigt att kartan uppdateras löpande och att 
“Outvärderad mark” (se nedan) behandlas med snabbt ingripande och stor aktsamhet. 
Dessa områden är markerade med GRÖN klass på kartan.

Gallringen har genomförts av en expertgrupp vid miljökontoret. Vid gallringen 
gjordes en genomgång dels av intresseområdena (tabell 5.5.1) dels av de drygt 600 
enskilda skyddsvärda objekt som beskrivits i kommunens naturinventering. I tabell 
5.5.1 ses resultatet av de inledande diskussionerna över vilka områden som särskilt 
kan påverkas vid kemikalieolyckor. I fördjupade diskussioner kan bilden eventuellt 
ändras, och Miljökänslighetskartan enkelt uppdateras. Det av miljökontoret 
tillhandahållna material som återfanns i digital form framgår av Johanson (1998). En 
uppdatering sker successivt.

Tabell 5.5.1. Diskussion om olika miljöintressens känslighet för allvarlig påverkan 
vid akut olycka.

Intressen Påverkan av kemolycka [Kommentar
Naturintressen Ja Vissa objekt kan strykas!
Grund/Ytvattentäkter Ja
Jordbruk/skogsbruk Nej (enstaka fall ja) - Skyddsvärda områden 

säkras via naturintressen
- Kondenserad gas kan slå 
ut skogsbestånd och ge 
stor ekonomisk förlust
- Toxiska ämnen i 
åkerbruksmark kan 
påverka skörd

Intressen 1 Påverkan av kemolvcka Kommentar
Naturgeografiska objekt Nej (enstaka fall ja) T ex kan

skalgruslämningar tvingas 
schaktas bort p g a 
oljeutsläpp

Friluftsliv Nej (enstaka fall ja) Sammanfaller med 
bad/naturintressen

Bad Ja
Turism Nej (enstaka fall) Sammanfaller med 

naturintressen
Fiske Ja Särskilt

reproduktionsområden
Renings/avloppsverk Ja
Fornlämningar,
kulturminnen

Nej (enstaka fall ja) - om schaktarbeten i 
saneringsskedet förstör 
lämningen - daterings- 
problem
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5.6 Kartans känslighetsklasser

Olycksplatsen låg inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt och var samtidigt en mycket 
känslig lokal för sällsynta växtarter - Räddningstjänsten måste därför ta flera olika miljö
hänsyn i insatsarbetet...

Indelningen i känslighetsklasser innebär ett flertal antaganden och värderingar. Frågan 
fördjupas ytterligare under Fas 2, medan denna rapport beskriver ett arbetsförslag som 
använts i den inledande Fas 1 för Miljökänslighetskarta Umeå. Diskussioner mellan 
miljökontoret, länsstyrelsen, räddningstjänsten och FOA har lett fram till följande 
preliminära förslag till indelning:

Tabell 5.6.1 Förslag till klassindelning för Miljökänslighetskarta

Klass Innebörd - förslag
Rött Risk för påverkan på dokumenterat

Mycket skyddsvärt område
Orange Område med Högt skyddsvärde
Gult Område med Skyddsvärde
Grönt Outvärderad mark

Där klasserna grovt har indelats i

• Rött område Samtliga riksintressen
“Mycket skyddsvärt ” Inre skyddsområde för grundvattentäkt

Yttre skyddsområde för grundvattentäkt 
Naturvärdesobjekt klass 1 
Reproduktionsområden för fisk

• Orange område 
“Högt skyddsvärde ”

Rinnande vattendrag med skyddsklass
Naturvärden av klass 2
Bad
Allmänt fiske

• Gult område
“Skyddsvärt område ”

Sjöar, våtmarker, vattendrag och skogar klass 3

• Grönt område
“Outvärderad mark”

Övrig mark (här kan skyddsvärda områden som 
ej inventerats påträffas i framtida 
undersökningar)

De olika “klasserna” (1-3 ovan) hänvisar till befintliga klassningssystem i de olika 
utredningarna i underlagsmaterialet och är egentligen inte direkt jämförbara med 
varandra. I Fas 1 har ingen “viktning” gjorts för att hitta en gemensam “klassnings- 
mall” som direkt jämför t ex skog, sjöar, naturobjekt, våtmarker och åkermark. Denna 
mycket viktiga frågeställning behandlas i arbetets Fas 2.
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Ibland kan ett och samma område innehålla flera skyddsvärda intressen på samma 
gång. En känslig vägsträckning inom Umeå kommun berör exempelvis inte mindre än 
tre “röda områden” - mycket skyddsvärda intressen - nämligen grundvatten, sällsynta 
artbiotoper och ett skyddsvärt vattendrag. Hur skall detta klassas? Två synsätt har 
diskuterats

1. Skyddsvärdet hos det “viktigaste” intresset anger vilken klass som blir aktuell för 
hela området

2. Många “mindre” intressen kan vägas samman så att ett område blir mer 
skyddsvärt - läs “rott”- i slutändan

Ett förslag till metod för att väga samman olika skyddsvärden har på försök använts 
för Umeåkartan och finns beskrivet i “Miljökänslighetskarta - en GIS-applikation i 
Umeå kommun” (Johanson, 1998). Frågan kommer att fördjupas i Fas 2.

5.7 Några andra svenska arbeten
En viktig fråga har varit att utforma Miljökänslighetskartan så att den skall kunna 
utnyttja / komplettera redan befintligt material ute i kommuner och på länsstyrelser. 
Forskning och utveckling avseende miljörelaterad GIS-användning bedrivs vid 
flertalet högskolor, universitet och forskningsinstitutioner i Sverige. Flera av dessa 
arbetar också med riskanalyser, sårbarhetsklassificeringar och modellstudier av mark 
och grundvatten. Ofta är arbetet inriktat mot miljökonsekvensanalyser, väg- och 
vattenbyggande, hushållning av naturresurser, markanvändning, vattenförsöijning, 
förorenad mark etc.

Nedan redovisas exempel på några pågående arbeten inom GIS, modellering, risk
analys och miljökonsekvenser som har någon form av koppling till miljökänslighets
kartan, framförallt olyckshändelser som berör mark och grundvatten.

Miliöatlas
De flesta kustlänen har helt eller delvis tagit fram miljöatlaser som på regional nivå 
dokumenterar kustområden och större sjöar ur olycksperspektiv, som t ex att ett 
oljebälte driver in mot kusten (Cronert, 1995). Exempel på Miljöatlas i inlandsområ- 
den är exempelvis Jönköpings Miljöatlas.

I områden där miljöatlaser genomförts, bedöms det som särskilt intressant att se hur 
en koppling till GIS-modellen av Miljökänslighetskartan skulle kunna underlätta 
insatsarbetet vid olyckor.

Chalmers, sektionen för Väg- och vattenbyggnad
Sektionen har för svenska förhållanden provat och utvecklat metoder enligt 
amerikansk förebild för riskbedömningar av grundvattenpåverkan. För klassning av 
grundvattnets sårbarhet för infiltration av föroreningar har bl a systemen DRASTIC 
och LeGrand använts. Metoderna har t ex använts för lokalisering av avfallsdeponier 
och för sårbarhetsklassificering av kommuner. DRASTIC har även använts för 
riskbedömningar relaterade till kostnad för olika föroreningssituationer.
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Exempel på publikationer är ”Sårbarhetsklassificering av grundvatten” (Rosén, 1991) 
och ”Estimation of hydrogeological properties in vulnerability and risk assessments” 
(Rosén, 1995).

KTH, institutionen för Anläggning och miljö
Institutionen arbetar bl a med riskbedömningar och sårbarhetsklassificering av mark 
och grundvatten. Ett datorbaserat beslutstödssystem för sårbarhetsanalys av grund
vattentillgångar har utvecklats. GIS och grundvattenmodeller används integrerat för 
simulering, analys och visualisering av flöde och grundvattentransport. Systemet har 
prövats på kommunala vattentäkter som påverkas av jordbruksverksamhet.

Exempel på senare publikationer är ”Bedömning av grundvattnets sårbarhet - 
Utvecklingsmöjligheter” (Johansson och Maxe, 1998).

Vägverket
Vägverket har med stöd av SGI och J&W tagit fram publikationen Yt- och 
grundvattenskydd (Vägverket, 1995). I denna redovisas en metodbeskrivning för 
konsekvens- och riskanalys som underlag för skyddsåtgärder längs vägar.

Sveriges geologiska undersökning. SGU
SGU har erfarenhet av och även utvecklade mtiner för sårbarhetsklassificering av 
mark och grundvatten. Kartläggning av grundvattnets sårbarhet för infiltration av 
föroreningar har bedrivits i ett 15-tal av landets kommuner, flertalet producerade i 
GIS-miljö. Arbetet görs normalt i anslutning till den hydrogeologiska kartläggning 
som SGU genomför i landets kommuner och i nära samarbete med de olika 
förvaltningarna.

SGU arbetar också med hydrogeologiska konsekvensbeskrivningar för väg- och 
järn vägsprojekt samt utredningar avseende skydd av kommunala grundvattentäkter. 
Vid konsekvensanalyser enligt Vägverkets publikation ”Yt- och grundvattenskydd” 
kopplas SGUs geologiska information till övrig objektspecifik information i GIS- 
miljö. Framtagande av skyddsområden med föreskrifter görs enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer. Även i detta arbete är GIS, grundvatten- och spridningsmodeller viktiga 
verktyg.

Ett exempel där arbetet med olycksperspektivet bedrivs är Haninge kommun.
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6. Miljökänslighetskarta - 
insatsplanering vid olyckor

6.1 Vad skall kartan visa?

• När det är räddningstjänst enligt lagens mening tas alla spill 
upp, oavsett om olycksområdet är markerat på olika typer av 
känslighetskartor

• Räddnings ledaren avgör när det är räddningstjänst

Även om spill, om möjligt, snarast bör omhändertas av räddningstjänsten, finns ett 
behov av ökad kunskap om vilka områden i den egna kommunen som är särskilt 
känsliga för miljöpåverkan vid olyckor.

Poängen med Miljökänslighetskartan är att den skall fungera som ETT gemensamt 
underlag som Räddningstjänst och miljöpersonal snabbt kan använda för konstruktiv 
planering.

Vid diskussionerna i arbets- och styrgruppen har några huvudfrågor för Räddnings
tjänst och Miljökontor utkristalliserats. Miljökänslighetskartan Umeå har byggts upp 
för att kunna svara på dessa frågor.

Miljökänslighetskartan ger en lättöverskådlig bild över särskilt känsliga miljöintressen 
som kan påverkas vid en kemikalieolycka i kommunen. Kartan visar fyra klasser där 
klass 1 (rött) anger områden med mycket höga skyddsvärden - som kommunala 
grundvattentäkter och riksintressen för naturvård - medan klass 4 (grönt) anger 
områden av mer ordinär typ vilka i hittills genomförda inventeringar inte bedömts 
som extra skyddsvärda. Områden som idag tecknas klass 4 kan dock eventuellt hamna 
i “känsligare klasser” då nya naturinventeringar genomförs. Hur klassningen är 
genomförd har beskrivits i kapitel 5.6 och diskuteras mer ingående i “Miljökänslig
hetskarta - en GIS-applikation i Umeå kommun” (Johanson, 1998).

6.1.1 Räddningstjänstens intressen
Miljökänslighetskartan skall visa inom vilka områden som en kemikalieolycka kan fa 
allvarliga konsekvenser på miljön. Kartan skall vara ett underlag som hjälper 
räddningsledaren att fatta beslut om det hotade intressets vikt för att därefter kunna 
vidta riktiga åtgärder för att skydda miljön.

Inom kommunen finns ett stort antal olika “intressen”. Ett större område kan t ex vara 
skyddsvärt ur “exploateringssynpunkt” (t ex olämpligt för utbyggnad till industri
område) men inte speciellt känsligt för påverkan från spill och läckage. Miljökänslig-
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hetskartan for insatsplanering skall i första hand visa sådana områden som av 
Miljökontoret bedöms som känsliga för påverkan vid OLYCKOR.

Kartan har en mycket viktig funktion i det förebyggande arbetet

• planering för skyddsåtgärder
• för planering av insats/sanering före en olycka

men även som

• arbetsunderlag vid insats

6.1.2 Vad är skyddsvärt? Miljökontorets intressen
För att modellen ska innehålla relevant och aktuell information om känsliga områden 
har miljökontoret bistått med digitalt kartmaterial som beskriver dessa. Det gäller i 
första hand skyddsområden, riksintressen och områden med höga naturvärden. Nedan 
följer en kort beskrivning av de olika områdestyperna.

Skyddsområden utgörs av officiellt naturskyddade områden som, beroende på sin 
unika karaktär, anses behöva ett starkare skydd. Dessa skydd utgörs vanligen av 
naturreservat, naturvårdsområden eller djurskyddsområden men kan även gälla 
enstaka objekt, som t ex naturminnen. De olika formerna av naturskydd varierar i 
styrka och bör därför prioriteras därefter.

Riksintressen är ett skydd som upprättas av staten genom Naturvårdsverkets försorg. 
Skyddet är till för att bevara områden som p g a sin unika karaktär eller sitt unika 
växt- och djurliv är värdefulla för naturvård och för friluftsliv. Man skiljer på 
riksintressen för naturvård och friluftsliv då de delvis har olika syften. Riktlinjer för 
upprättande av riksintressen ligger ofta i de internationella konventioner som Sverige 
vält att ratificera.

Naturvärdesbedömda områden (Sporrong, 1992) har inget lagstadgat skydd utan 
utgör ett underlag för planering av markanvändning. I detta fall ligger en översiktlig 
naturinventering av Umeå kommun till grund för indelningen av olika naturvärdes- 
klassade områden. De är indelade i tre klasser: I - Högsta naturvärde (t ex mycket 
stora opåverkade områden, mycket artrik flora/fauna eller områden med starkt hotade 
arter), II - Mycket högt naturvärde (t ex stora, lite påverkade områden, artrik 
flora/fauna eller områden med hotade arter), III - Högt naturvärde (t ex mindre, 
tämligen påverkade områden, intressant flora/fauna eller områden med smärre 
förekomster av hotade arter). Det bör dock nämnas att värderingen utgör en relativ 
jämförelse mellan olika naturområdena inom Umeå kommun.

Skyddsområden för vattentäkter är av intresse då det gäller att skydda grundvatten
reservoarer som är tänkta att användas för dricksvatten eller annan verksamhet där 
vattenkvaliteten har stor betydelse. Här skiljer man på yttre och inre skyddsområden. 
Det yttre skyddsområdet har ett lägre skydd än det inre (dock inte i Miljökänslighets- 
kartan).
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Känsliga vattendrag utgörs av områden som ligger i nära anslutning till de vattendrag 
som miljökontoret specifikt vält ut med tanke på dess känslighet eller förbindelse med 
känsliga objekt.

Natur geografiskt värdefulla områden är områden som har geovetenskapligt 
intressanta bildningar. Dessa utgörs i regel av välutbildade terrängformer (Sporrong, 
1992).

6.2 Användarformat - papperskartor eller datorer?
Det är viktigt att Miljökänslighetskartan kan redovisas i olika användarformat 
beroende på resurserna hos användaren. I vissa kommuner är en arbetskarta i 
pappersformat mest användbar, medan andra kommuner hellre arbetar i datormiljö 
med GIS.

6.2.1 Papperskarta
Ett förslag till miljökänslighetskarta presenteras i form av papperskarta. Kartan är 
utformad så att den skall kunna användas i det praktiska arbetet, i brandbilar och 
insatsfordon och på miljökontor. Vilken storlek på kartan som är mest lämplig kan 
avgöras från kommun till kommun. För Umeås Miljökänslighetskarta har A2 format 
valts. Kopplad till kartan finns ett pärmsystem där information om de olika känsliga 
miljöintressena enkelt kan slås upp. Utdrag från pappersversionen visas i bilaga 1. På 
förslag kommer kartan inledningsvis placeras

• permanent på väggen vid Brandförsvaret samt Miljökontoret m fl
• i plastad version i insatsfordonen

6.2.2 GIS databas
Umeås Miljökänslighetskarta har byggts i en datoriserad GIS-version. Baskartan ses i 
bilaga 2. Som stöd till baskartan finns en orienteringskarta i Bilaga 3. Stor vikt har 
lagts vid användarvänligheten på basnivå. Kartan skall vara enkel att använda. 
Samtidigt måste materialet löpande kunna uppdateras med ny, ibland avancerad 
information. Kartan är därför utformad dels som “Användarmodell”, dels som en 
separat “ProgrammeringsmodeH” som den dagliga användaren inte behöver komma i 
kontakt med. Några viktiga frågeställningar som kommer att behandlas vidare i Fas 2 
är bland annat

• olika nivåer skall finnas för olika användare. En mycket enkel version som är 
direkt användbar i det dagliga arbetet för räddningstjänst, miljökontor med flera

• en mer avancerad version kommer att krävas för bland annat den löpande 
uppdateringen av kartan. Ansvarsfrågan för uppdatering skall belysas i Fas 2

• materialet skall kunna samordnas med andra projekt, såsom SGUs sårbarhetskartor

I denna översiktsrapport behandlas i första hand användarsnittet för Miljökänslighets
kartan. En mer detaljerad beskrivning av Miljökänslighetskartan kan fas i “Miljökäns
lighetskarta - en GIS-applikation i Umeå kommun” (Johanson, 1998).
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Modellen tillämpas med hjälp av en applikation som är uppbyggd i GIS-programmet 
ArcView 3.0a®. ArcView är ett verktyg för hantering och presentation av geografisk 
information. Presentationen sker i kartform och informationen förmedlas via en karta 
med olika “teman”. (Då modellen är färdigutvecklad kommer användaren inte att 
behöva denna typ av datorprogram, utan skall kunna använda kartan direkt via en CD- 
skiva.)

Användaren har inledningsvis hela kommunkartan framför sig på skärmen. Vid en 
olycka är det sedan tänkt att man ska ”zooma” in platsen för utsläppet och därifrån 
göra vidare bedömningar om hur akut läget är. Miljökänslighetskartan ska ge infor
mation om vilken typ av område det rör sig om och hur känsligt detta är. Det ska även 
vara möjligt att inhämta ytterligare, mer detaljerad, information om platsen vad gäller 
dess karaktär i olika avseenden. Detta görs genom att länka textdokument, bilder eller 
annan information till de olika områdena på kartan.

7. Pilotprojekt Umeå Miljökänslighets- 
karta

Kapitlet ger ett exempel på användarformatet för pilotprojektet “Umeås Miljökänslig- 
hetskarta för insatsplanering”

7.1 Hur kartan används
Ledordet för framställandet av Miljökänslighetskartan och dess användarmodell har 
varit enkelhet. Detta har lett fram till en användarmodell där allt arbete görs enbart 
med datoms musverktyg.

Att se olycksplatsen i önskad skala

Då Miljökänslighetskarta har startats upp och visas på skärmen är “identifieringsverk- 
tygef ’ automatiskt aktiverat och Miljökänslighetskartan visas i sin helhet.
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1. Med hjälp av musen förs markören till det tänkta olycksområdet.
2. Då höger musknapp trycks in och hålls kvar dyker en popup-meny upp (Fig. 

7.1.1).

Skala 1 :| 750,000 1 754 428 98 
7,084.642.18

1 •»'
J -r Sf,

Nuvarande Skala

1:10 000

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Full Skala

Mai Information

AicView Glii Version J.Ua wnc

O llmeK.iil.r KR Cl

1:250 000

Figur 7.1.1. Val av område samt skala ur popup-meny.
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3. I popup-menyn väljs önskad skala och då höger musknapp släpps ändras kartans 
centrering och skalning (figur 7.1.2).

Skäls lfzsööä) Ho4:?50:55

9W

* I]

• C

AicView GIS Version "J.Oa BOG

HHEÖ, llineKditd

Figur 7.1.2. Miljökänslighetskartan centrerad över norra Holmöama i skala 
1:250 000. (Om olycksområdet syns tydligt redan vidförsta skalan så förs markören 
direkt till olycksplatsen).
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AicView Glii Veision 'J.öa

Skala 1:| 250.000

v:

PIRE3

Skärgård, Våtmark och Naturskogar. Naturinventeringen klass 1. +■

Riksintresse för friluftsliv 
Riksintresse för naturvård.
Skyddat område
Skärgårdsarkipelag. Naturgeografiskt intresse.

Figur 7.1.3. Textruta med information om utvalt område. Textrutan visas 
efter klick med vänster musknapp.

4. Ett klick med vänster musknapp på olycksplatsen tar fram en textruta 
innehållande grundläggande information om områdets naturintressen 
(Fig. 7.1.3)

5. Textrutan placeras centrerat i Miljökänslighetskartan och avlägsnas genom klick 
på knappen markerad OK (Fig. 7.1.3).
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... „
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Mer Information

Figur 7.1.4. Popup-meny med val av mer information.

6. När textrutan med den grundläggande informationen har stängts ned framträder 
Miljökänslighetskartan enligt figur 7.1.4. Det är då möjligt att göra nya val av 
skala eller söka information om andra områden.

7. Längst ned på popup-menyn finns tillvalet Mer Information (Fig. 7.1.4). Om 
användaren önskar detaljerad kunskap om området, så väljs detta på samma vis 
som för önskad skala (se ovan). Textfilen visas i en centrerad informationsruta 
(Fig. 7.1.5).
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[2507Skala 1
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Dufiv
Holmoarnas storlek, och störa variation, med havs- och kustmijoer, 
spår, myrar, vattendrag och sparsamt påverkade skogar ger 
förutsättningar för ett mycket rikt djurliv. Viltstammarna är stora, 
vilket gäller bl a älg och rådjur men även småvilt och skogsfågel 
finns i stort antal.

Fascinerande är de ovanliga kombinationerna av nordliga och 
sydliga fågelarter - en konsekvens av Holmoarnas strategiska läge i 
Kvarken Nordliga arter som trana, videsparv och tretåig hackspett 
förekommer sida vid sida med t ex nattskärra, mindre flugsnappare 
och lundsångare Kustfågelfaunan är också rik, med bl a stora 
populationer av svärta och tobisgrissla och ovanligare häckfå
gelarter som bl a labb, grågås och bergand. Det mycket sparsamma 
skogsbruket har gjort hela ögruppen mycket värdefull för 
rovfåglarna, med höga tätheter av t ex fiskgjuse

ön stora Fjäderägg har de senaste åren allt mer framstått som ett 
verkligt Mekka för den fågelintresserade allmänheten 1984 
startades här en av Sveriges senaste fågelstationer, med ring
märkning av flyttande tättingar och forskning kring fåglarnas 
flyttningsvägar som viktigaste ippgifter Fågelstationen fick snabbt 
ett mycket gott rykte, inte minst med anledning av de många östliga 
rariteter som mer eller mindre regelbundet fastnar i fångstnäten om 
höstarna. Stationen är i regel bemannad under hela perioden från 
april - oktober.

Påverkan/ingrepp
Hela Holmöarkipelagen är mycket Ste påverkad av mänsklig 
aktivitet.

Bebyggelsen är koncentrerad til Holmö by på nordvästra Holmön. 
Enstaka fritidshus finns också vid Bergudden och längs ogruppens 
enda väg ner till Ängesöns södra del.

Figur 7.1.5. Textdokumentet med utförligare information efter val av Mer Information i 
popup-menyn.

8. Textdokumentet stängs ned genom att man vänsterklickar med musen på ikonen 
3Ul i informationsrutans övre högra hörn.
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8. Tre olycksscenarier i Umeå 
kommun

Nedan beskrivs tre olycksscenarier vilka har använts som diskussionsunderlag i 
arbetsgruppen under projektets gång. Olyckorna har ej inträffat, men beskriver 
tänkbara scenarier i områden med t ex omfattande transport av farligt gods. Frågor om 
framtida infrastruktur kan också belysas med kartan som underlag. Vilka konsekven
ser får man om den planerade Botniabanan tar en östlig respektive västlig sträckning? 
Vilka intressen kommer då i konflikt med de tunga farligt godstransporter som går via 
järnväg?

8.1 Planering av ny järnvägsträckning - vilka
skyddsvärda intressen kan påverkas vid olyckor 
i samband med transporter av farligt gods?

Under projektets gång har i Umeå kommun pågått diskussioner om olika alternativ för 
dragning av en ny jämvägsträckning, den s k Botniabanan. Arbetsgruppen har på 
försök sett hur Miljökänslighetskartan kan fungera som stöd i diskussioner över vilka 
skyddsvärda miljöintressen som i en olyckssituation kan hotas för de olika alterna
tiven till dragning (östliga respektive västliga alternativet).
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Kustdelta Nät urin venteringen klass 1

Riksintresse för naturvård ufitm N
Alvdelta Naturgeografiskt intresse. 
Drumlinområde. Naturgeografiskt intresse

Kustdelta Naturinventenngen klass 1

Ås. Naturgeografiskt intresse. 

Inre skyddsområde för vattentäktRiksintresse för naturvård.
Skyddat område
Älvdelta. Naturgeografiskt intresse

Figur 8.1.1. Vilka känsliga områden hotas vid en tågurspåming? Miljökänslighets- 
kartan visar hur flera alternativ för östlig sträckning av Botniabanan kommer i 
konflikt med känsliga naturintressen.

Koordinater för de olika alternativa sträckningarna har inhämtats från Länsstyrelsen. 
Miljökänslighetskartan har visat sig särskilt lämplig att använda i planeringsskedet då 
koordinatema enkelt kan uppdateras om nya alternativ för sträckningar blir aktuella.
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8.2 Oljeutsläpp vid Holmön - påverkan på Mycket 
Högt Skyddsvärde

Scenario: Oljeutsläpp i Bottenviken hotar att driva in mot kustbandet. Vilka skyddsvärda 
områden hotas? För räddningstjänsten kan olika typer av insats kan krävas på olika platser...

Bilden har hämtats från fritt fotoarkiv på internet

Ett bra exempel på ett område med olika, mycket höga skyddsvärden är Holmön i 
Umeås kustband. Holmön omfattar flera olika skyddsvärda områden. Av de fyra 
skyddsvärda “delområdena” tillhör två klassen “Mycket Högt Skyddsvärde”. Två 
områden i öns nordvästra hörn tillhör klassen Högt Skyddsvärde (Fig. 8.2.1 och Tab. 
8.2.1). Vid oljeutsläppet kan även kustbandet hotas, beroende på vindriktning.
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Figur 8.2.1. Olycksplats med drivande oljebälte som hotar Holmöama och kustbandet. 
Det står snabbt klart att flera känsliga områden hotas.

Genom att “klicka på kartan” (alternativt slå i pärmar) kan räddningstjänst och 
miljöpersonal snabbt få en inblick i varför dessa områden är skyddsklassade och 
diskutera sig fram till lämpliga akuta åtgärder. Figur 8.2.2 visar exempel på fördjupad 
information om det skyddsvärda (orange) området längs kustbandet. Längs kusten kan 
räddningstjänst och miljöpersonal snabbt identifiera känsliga områden för sällsynta 
sjöfåglar. Motsvarande information kan på några sekunder plockas fram över det röda 
området på Holmön.

Tabell 8.2.1. Skyddsområdestyper för områden med Mycket Högt Skyddsvärde på 
Holmön.

Skyddsområdestyper för Holmön
Norra delen Södra delen
Naturinventeringen klass 1 Naturinventeringen klass 1
Riksintresse för friluftsliv Riksintresse för naturvård
Riksintresse för naturvård Skyddat område
Skyddat område Naturgeografiskt intresse
Naturgeografiskt intresse • • • •
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Figur 8.2.2. Genom att klicka på det förväntade “skadeområdet” längs kustbandet, 
kan räddnings- och miljöpersonal på några sekunder få reda på varför området är 
skyddsvärn längs den aktuella kuststräckan häckar flera sällsynta fågelarter.
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8.3 Kemikalieutsläpp vid Sävarån - Högt 
Skyddsvärde

Scenario: En tankbil välter på E4 vid norr om Sävar i Umeå kommun. 
Kemikalier hotar att rinna ner i Sävarån. Vilka känsliga intressen hotas?

I exempel 3 har räddningsledaren klickat fram ett detaljerat utsnitt över Sävar och 
sedan markerat (med musen) dels över olycksplatsen, dels i tre punkter dit utsläppet 
väntas spridas: Sävarån och kustbandet där Sävarån mynnar.
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Figur 8.3.1. En transport med farligt gods har vält på den tungt belastade E4 vid Sävar. 
Utsläppet rinner rakt ner i Sävarån. Vilka intressen hotas?
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Genom att snabbt klicka på kartan kan räddningspersonal och miljöpersonal få fram 
ett gemensamt diskussionsunderlag för räddningsinsatsen (Fig. 8.3.2). Det står snart 
klart att såväl skyddsvärda intressen i ån (bl a flodpärlmussla) som kust- och 
skärgårdsområdet vid Sävaråns mynning måste beaktas i insatsarbetet.
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Figur 8.3.2. Genom att klicka på kartan står det snart klart att flera olika intressen 
hotas såväl i själva Sävarån som i kustbandet.

Genom att på detta vis gemensamt gå igenom olika tänkbara olycksscenarios, kan 
man redan i planeringsskedet skapa sig en uppfattning om känsliga områden i sin 
egen kommun. En mängd frågeställningar kan behandlas med stöd av miljökänslig- 
hetskartan. Bör vissa särskilda riskområden utredas närmare och kanske säkras genom 
åtgärder längs vissa sträckor av vägar där farligt gods transporteras? Vilken betydelse 
har det om det är olika kemikalier som rinner ut i den känsliga Sävarån? Hur snabbt 
måste åtgärder sättas in innan värdena går förlorade? Är särskilda årstider speciellt 
ogynnsamma för kemikal iepåverkan på området?

31



9. ”Konfliktzon” runt vägar med 
transport av farligt gods

En intressant uppgift är att ta reda på hur skyddsvärda områden berörs av de största 
transportvägarna för farligt gods (kan även gälla t ex industriområden med kemikalie
hantering). Transporten av farligt gods genom Umeå är som störst längs väg E4 och 
E12. Tre “konfliktzoner” (eller buffertzoner) om 100,200 respektive 400 m bredd har 
på försök applicerats runt vägarna. I figur 9.1 ses i en principskiss hur vissa delar av 
de skyddsvärda områdena faller inom konfliktzonen. Uppbyggnaden av konfliktzonen 
eller “buffertzonen” finns närmare beskriven ”Miljökänslighetskarta- en GIS- 
applikation i Umeå kommun” (Johanson, 1998).

Urskogsartad
gammelskog

Buffertzonens bredi

Skyddsvärd å med 
flodpärlmussla

Figur 9.1. Schematisk bild av konfliktzon applicerad längs väg E4 och E12 i Umeå 
kommun.
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10. Gemensam utvärdering och 
slutsatser

Kartan kan i sitt nuvarande format användas för gemensam insatsplanering i samband 
med kemikalieolyckor. Modellen är enkel och snabb och lätt att orientera sig utifrån, 
såväl för den som vill ha en översiktlig bild över om detta är ett “högriskområde”, 
som för den som vill gå in i detalj och ta reda på vilka intressen som hotas.

En av de stora fördelama med kartan är att den kan utgöra ETT gemensamt arbets
material för samtliga grupper som arbetar med insatsplanering/insatser vid olyckor.

Kartan har en stor potential för förbättringar, exempelvis då det gäller att koppla 
information om olika typer av spridningsvägar - naturliga i mark och vatten såväl som 
i diken och avloppsledningar - här finns underlag från tekniska kontoret.

Några viktiga frågor som återstår att belysa är
• den politiska förankringen av hur känsliga områden klassas
• vem skall uppdatera kartan?
• då arbetskartan är klar, bör en bredare grupp med representanter från flera 

intresseområden kopplas till gruppen, t ex samhällsplanerare m fl
• i Umeå kommun kommer fokus att läggas på den GIS-anpassade versionen i det 

fortsatta arbetet

Andra exempel på fortsatt arbete anges under kapitel 11.
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11. Fortsatt arbete
Synpunkter från Räddningstjänsten

För att ge ett ännu bättre underlag för bedömning av hur snabbt åtgärder måste vidtas 
innan miljön tar skada, kan kartan kompletteras med uppgifter om

• hur snart åtgärder måste vidtas (t ex timmar / dygn / senare)
Detta kan uppnås genom att koppla en spridningsmodell för grundvatten samt 
digital information om kommunens topografi och jordarter (finns att tillgå vid 
SGU) till en karta. På så vis fås en tidsuppskattning om hur snabb spridningen i 
grundvattnet är från olycksplatsen till närmaste recipient.

Till kartmaterialet kan även någon form av databas kopplas som innehåller uppgifter 
om

• det geografiska området
• hur olika kemikalier uppträder i mark/grundvatten
• hur känsligt området är mot olika typer av föroreningar
• insatsplaner beroende på vilken typ av ämne som kommit lös m m.

En förstudie till ett sådant verktyg har utvärderats på initiativ av SRV under 1998 av 
FOA Umeå (Johanson et al. 1999).

Synpunkter från Miljökontoret

Eftersom användandet av applikationen är i en introduktionsfas, kommer vissa 
detaljer troligtvis att behöva korrigeras för att modellen på sikt ska bli smidig att 
hantera och representativ för verkligheten. Miljökontorets ståndpunkt är att förbätt
ringar kan göras med avseende på prioriteringsordning mellan områden, omfattning 
av skyddsvärda objekt samt konsekvensbeskrivningar/scenarier vid utsläpp i särskilt 
känsliga lokaler.

Det stora antalet småbäckar och diken som finns utspridda över hela kommunen utgör 
ett svårlösligt problem. Anledningen är att ett utsläpp i en liten bäck kan leta sig 
genom vattensystemet ut i ett mera känsligt område. Att ha med vaije vattendrag som 
skyddat område skulle troligen göra att informationsmängden blev alltför omfattande 
och modellen skulle förlora en del av sitt syfte. En eventuell lösning på detta problem 
skulle kunna vara att dela in kommunen i dess avrinningsområden och därigenom få 
en överblick över känsliga områden som ligger i riskzonen för kontaminering.

Vad gäller prioritetsordning av områden har miljökontoret följande förslag:

Områden med mycket högt skyddsvärde (1):
• Kustområden med grundbottnar (0 - 3 meter)
• Grundvattentillgångar (inre skyddsområde samt brunnsområde)
• CW-område
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Område med mycket högt skyddsvärde (la):
• Sjömiljö (sjöar med omgivning)
• Grundvattentillgångar (yttre skyddsområde)

Områden med högt skyddsvärde (2)
• Våtmarker

Områden med skyddsvärde (3)
• Övriga områden med en prioriteringsordning I, II, III

Kompletteringar gällande särskilt känsliga lokaler bör även tillföras modellen. Det 
gäller framför allt viktiga reproduktionsområden för fisk samt lokala förekomster av 
känsliga arter såsom flodpärlmussla. Kompletteringar bör också göras för brunns- 
områden och grundvattenskyddade områden som inte kommit med i denna omgång.

Buffertzoner runt vattendrag och sjöar (om ett utsläpp hamnar inom dessa “zoner” är 
sannolikheten stor att de hamnar i det angivna vattendraget) är en annan faktor som 
behöver preciseras. Ska de vara olika stora beroende på typ av utsläpp ? I så fall, hur 
stora ska de vara ?

Inom tätbebyggt område sker troligen utryckning med full styrka. Trots detta kan det 
var intressant med en kartläggning av dagvattenflöden och utsläppspunkter. Med 
dessa inlagda i modellen torde saneringsarbetet kunna underlättas.

För att ytterligare öka modellens nytta skulle man kunna länka dokument, som 
beskriver tänkta scenarier, till särskilt känsliga platser. Det kan t ex gälla bil- eller 
järnvägsbroar som frekvent nyttjas vid transporter av miljöfarliga produkter. 
Scenarierna och konsekvensbeskrivningarna skulle då innehålla information om vad 
som kan tänkas hända om det råder särskilda förhållanden på platsen. Det kan gälla 
rådande vindförhållanden, vattendragets strömbildning, omsättningstider samt storlek 
och karaktär på utsläppet.
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12. Ordförklaringar och förkortningar

Ar c View

av

GIS

KTH

SGI

Tema

En GIS-programvara som har utvecklats av ESRI™ 
(Environmental Systems Research Institute).

Convention on Wetlands. Konvention till skydd för 
värdefulla våtmarker i världen.

Geografiskt Informationssystem. En metod där olika 
fakta kan knytas till en viss geografisk “punkt” på en 
karta

Kungliga Tekniska Högskolan 

Sveriges Geotekniska Institut

ArcView-datatyp vilket innehåller geografiska data, det 
vill säga information vilken bundits till koordinater. 
Data ligger som objekt till vilka information är knuten i 
attributtabeller. Läggs till och redigeras i vyer. Teman 
består av antingen punkter, linjer eller polygoner (ytor).
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Bilaga 1. Pappersversionen.
I vissa kommuner kan man föredra att hantera kartan i pappersformat istället för via data. Kartan är då 
kopplad till ett pärmverk där de olika känsliga områdena beskrivs under ett löpnummer som återfinns på 
kartan. Nedan ses ett utdrag från pappersversionen av Miljökänslighetskartan för Umeå kommun.
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bilaga 2. Miljokänslighetskarta över Umea kommun.
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Bilaga 3. Orienteringskarta över Umeå kommun anpassad för miljökänslighetskartan. 
De tre olyckscenariema är markerade med 1-3 .
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