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Förord 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av förstudien ”Banretur – återvinning 
av banvallsmassor och betongsliprar”. Projektet har finansierats med FoU-medel 
från Banverket. Kontaktperson för Banverket har varit Anders Boëthius, sektionen 
för vidmakthållande inom avdelningen Banförvaltning. Projektet har genomförts 
inom FoU-enheten Drift & underhåll vid Statens väg- och transportforsknings-
institut, VTI i Linköping, med undertecknad som projektledare och som även 
skrivit rapporten.  

Återvinning av banvallsmassor är omgärdat av ett flertal bestämmelser och för-
ordningar men någon djupare genomgång av dessa krav görs inte i föreliggande 
rapport. För utförligare information om gällande regler och förordningar hänvisas 
i huvudsak till Banverkets handbok BVH 585.85, utgåva remissversion 3. Be-
träffande sådana riktvärden som är framtagna av bl.a. Naturvårdsverket hänvisas 
till de dokumentreferenser som görs i löpande text.  

Vidare gäller att de referensprojekt som studerats inom ramen för detta projekt 
har avidentifierats så långt detta varit möjligt.  

Ett varmt tack riktas i första hand till Roland Bång, Industridivisionen, och min 
tidigare kollega på VTI, Hans G Johansson vars kunskaper och erfarenheter varit 
ett värdefullt stöd för projektets genomförande. Ett varmt tack riktas även till alla 
övriga som medverkat till projektets genomförande.  
 
Linköping i november 2002 
 
 
Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Banretur – Återvinning av banvallsmassor och betongsliprar. En förstudie 
 
av Ragnar Hedström 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Det råder oklarhet om hur banvallsmassor och betongsliprar skall om-
händertas i samband med ballastrening, bankettrensning och spårbyte. 
Nödvändig kunskap saknas på sina håll inom järnvägssektorn, vilket med-
fört svårigheter att säkerställa ansvarsfrågan. 

Frågan inkluderar både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det finns 
sannolikt ett ekonomiskt värde i att återvinna/återanvända materialet, något 
som understryks av det intresse som framkommit i inledande diskussioner 
med aktörer inom återvinningsbranschen. 
 
Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte varit att utveckla rutiner för hur fri-
gjorda banvallsmassor och betongsliprar skall hanteras ur ett tekniskt/ekonomiskt 
perspektiv kopplat till inblandade aktörers ansvar och roller utifrån Miljöbalkens 
krav. Rapporten bygger i första hand på den information som inhämtats från ett 
antal studerade referensprojekt.  

Även om det inom ramen för projektet inte varit möjligt att ge en heltäckande 
bild av rådande förhållanden kan följande noteringar göras: 
 

• I samband med ballastrening och bankettrensning frigörs stora mängder 
banvallsmassor. Vid ballastrening frigörs ca 0,3–1 m3/spårmeter och ca 0,5–
1,5 m3/spårmeter vid bankettrensning. Behovet av ballastrening respektive 
bankettrensning ligger i storleksordningen 15–20 mil/år. Med en medel-
volym på 0,5 m3/spårmeter för ballastrening motsvarar det ca 75 000–
100 000 m3 per år. Motsvarande volym för bankettrensning blir ca 150 000–
200 000 m3/år vid en medelvolym på ca 1 m3/spårmeter. Antalet sliprar som 
frigörs i samband med spårbyte uppgår till ca 1 500 stycken/spårkilometer.  

 
• Miljöbalkens införande 1999 har medfört skärpta krav bl.a. beträffande hur 

överskottsmassor i samband med bankettrensning och/eller ballastrening 
skall omhändertas. Resultaten från de bankettrensnings- och ballastrenings-
projekt som studerats inom ramen för detta projekt indikerar dock att det 
fortfarande råder oklarhet om hur denna typ av projekt skall genomföras 
med hänsyn till hur det frigjorda materialet skall omhändertas. Avsaknaden 
av tydliga hanteringsrutiner är en anledning till detta faktum vilket medfört 
onödiga störningar med irritation och ökade kostnader som följd.  

 
• Banverket har i egenskap av förvaltare det yttersta ansvaret för att över-

skottsmassorna omhändertas på sätt som är förenligt med Miljöbalkens krav 
och Banverkets egen miljöpolicy. Banverket måste därför ha nödvändig 
kunskap om bl.a. materialets föroreningshalt, vilka materialmängder det är 
frågan om och Miljöbalkens krav. I vissa fall har det dock visat sig att 
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nödvändig kunskap inte finns vilket medfört svårigheter att säkerställa 
ansvarsfrågan. I rapporten föreslagna hanteringsrutiner bör därför vidare-
utvecklas och implementeras i Banverkets organisation. 

 
• Frigjorda banvallsmassor är mer eller mindre förorenade. Detta faktum indi-

kerar nödvändigheten av att på ett mycket tidigt stadium initiera ett för-
projekt vars huvudsakliga syfte är att via materialprover analysera mate-
rialets föroreningshalt. Inledningsvis rekommenderas att materialprover tas 
var 500:e meter. Syftet med förprojektet är även att kartlägga vilka volymer 
(banvallsmassor och sliprar) det är frågan om samt lokalisera i banvallen 
förekommande kablar. Den information som inhämtas i förprojektet utgör i 
sin tur ett viktigt beslutsunderlag för den fortsatta hanteringen av över-
skottsmassorna. 

 
• Omhändertagande av frigjorda banvallsmassor inkluderar både miljömässiga 

och ekonomiska aspekter. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det dels frågan 
om att minimera kostnaderna för ett omhändertagande, dels se värdet av vad 
en förädling av materialet kan innebära i ekonomiska termer. Att det 
sannolikt finns ett ekonomiskt värde i att återvinna/återanvända materialet 
understryks av det intresse som framkommit i inledande diskussioner med 
aktörer inom återvinningsbranschen. Hur samarbetsformer och incitaments-
avtal skall utformas i den praktiska verksamheten måste dock vidareut-
vecklas. Det är därför angeläget att pilotförsök initieras av Banverket i syfte 
att bygga upp ytterligare kunskap och erfarenhet om hur ett långsiktigt sam-
arbete kan ske med aktörer i återvinningsbranschen.  

 
Avslutningsvis kan konstateras att återvinning/återanvändning av banvallsmassor 
är ett komplext område där många parter (beställare, spårentreprenörer, åter-
vinningsentreprenörer, miljökontor, etc.) är inblandade. Ansvar och roller mellan 
inblandade parter måste därför vidareutvecklas för att säkerställa en teknisk och 
miljömässig riktig hantering av frigjort material. 
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Recycling of ballast material and concrete sleepers. A pilot study 
 
by Ragnar Hedström 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
There is uncertainty regarding the way ballast material and concrete sleepers 
are to be disposed of in conjunction with ballast cleaning, banquette cleaning 
and track renewal. Those engaged in certain areas of the railway sector do 
not have the necessary knowledge, and this has made it difficult to determine 
spheres of responsibility. 

The issue has both environmental and economic aspects. It is probable 
that financial gains can be made by recycling/re-using the material, and this 
is borne out by the interest shown by the players in the recycling industry 
during introductory discussions. 
 
This report refers to a project whose objective was to develop procedures for the 
way surplus ballast material and concrete sleepers shall be dealt with from the 
technical/economic standpoint, in view of the responsibilities and roles of the 
players involved with regard to the requirements of the Environmental Code. The 
report is mainly based on the information gained from a number of studied 
reference projects. 

Even though it has not been possible to make a full review of the relevant 
conditions within the framework of this project, the following observations can be 
made: 
 

• In conjunction with ballast and banquette cleaning, large quantities of ballast 
material are removed. The quantity removed in ballast cleaning is ca 0.3–1 
m3/track metre and in banquette cleaning ca 0.5–1.5 m3/track metre. The 
need for ballast and banquette cleaning is of the order of 150–200 km 
annually. With a mean volume of 0.5 m3/track metre for ballast cleaning, 
this comes to ca 75,000–100,000 m3 annually. The similar volume for 
banquette cleaning is ca 150,000–200,000 m3 annually at a mean volume of 
ca 1 m3/track metre. The number of sleepers which become surplus when 
tracks are renewed is ca 1500/track km. 

 
• The introduction of the Environmental Code in 1999 resulted in a tightening 

of requirements with regard to e.g. the way in which surplus material in 
conjunction with banquette cleaning and/or ballast cleaning projects is to be 
disposed of. The results of the banquette cleaning and ballast cleaning 
projects which have been studied in this project indicate, however, that there 
is still uncertainty as to how this type of project is to be carried out with 
regard to the disposal of the surplus material. The absence of clear handling 
procedures is one reason for this uncertainty which has caused unnecessary 
disruptions, with irritation and cost increases as a result. 
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• In its capacity as track operator, Banverket, the Swedish National Rail 
Administration, has the ultimate responsibility for disposal of the surplus 
material in a way that is compatible with the requirements of the 
Environmental Code and the environmental policy of the administration 
itself. The national rail administration must therefore have the necessary 
knowledge concerning the pollutant content of the material, the quantities of 
material in question, and the requirements of the Environmental Code. In 
certain cases it has however been found that those concerned do not have the 
necessary knowledge, which has made it difficult to establish spheres of 
responsibility. The handling procedures proposed in this report should 
therefore be developed and implemented in the organisation of the rail 
administration. 

 
• The ballast material that is removed is polluted to a lesser or greater extent. 

This fact indicates the necessity of initiating, at a very early stage, a pilot 
project whose main objective is to analyse the pollutant content of the 
material by sampling. The preliminary recommendation is that samples 
should be taken every 500 metres. It is also the aim of the pilot project to 
survey the volumes (ballast material and sleepers) that are involved and to 
locate the cables laid in the ballast. In turn, the information collected in the 
pilot project will constitute an important decision base for continued 
handling of the surplus materials. 

 
• Disposal of the surplus ballast material includes both environmental and 

economic aspects. From the economic standpoint, the issue is to minimise 
the costs of disposal and also to find what value the material would have 
after being processed. That there is probably a financial gain to be made 
from recycling/re-using the material is borne out by the interest shown in 
preliminary discussions with the players in the recycling sector. Further 
work is however necessary to determine how the forms of cooperation and 
target cost contracts will be formulated in practice. It is therefore important 
that the Rail Administration should initiate a pilot study in order to build up 
further knowledge and experience regarding the way long term cooperation 
with the players in the recycling sector can take place. 

 
In conclusion, it must be said that recycling/re-use of ballast material is a complex 
area involving many interested parties (clients, rail contractors, recycling 
contractors, environmental agencies, etc.). Further work must therefore be done 
regarding the spheres of responsibility and roles among the parties involved in 
order to ensure that the surplus material is dealt with correctly from the technical 
and environmental standpoints. 
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1 Inledning 
Banverkets sektorsansvar innebär bl.a. att skapa förutsättningar för en konkur-
renskraftig tågtrafik. Detta kan t.ex. göras via nyinvesteringar och olika typer av 
underhållsåtgärder. Med tanke på de begränsade ekonomiska resurserna för 
underhållsverksamheten är det viktigt att de underhållsåtgärder som ger den bästa 
effekten ur ett såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv genomförs. Ur ett för-
valtarperspektiv är det angeläget att ha kunskap om vilka underhållsåtgärder som 
ger vilka effekter. Ballastrening och bankettrensning är exempel på underhålls-
åtgärder som förbättrar spårstabiliteten och därmed möjliggör ökade axellaster. 
När det gäller bankettrensning är detta en relativt ny underhållsåtgärd i syfte att 
förbättra spårstabiliteten där inledande försök har gjorts på bl.a. Malmbanan med 
mycket gott resultat.  
 
1.1 Bakgrund och syfte 
I samband med underhållsåtgärderna ballastrening och bankettrensning frigörs 
stora mängder banvallsmaterial. Omhändertagande av dessa material har inte alltid 
skett på ett riktigt sätt bl.a. på grund av bristfälliga hanteringsrutiner och otydliga 
miljökrav. I samband med Miljöbalkens införande 1999 har ansvaret för 
omhändertagandet av dessa material tydliggjorts vilket ökat Banverkets ansvar för 
att materialen omhändertas på ett ur miljö- och kretsloppsperspektiv riktigt sätt.  

För Banverkets vidkommande är det frågan om att till rimlig kostnad bli av 
med det material som ej kan återanvändas inom den egna verksamheten alternativt 
kan återvinnas inom andra verksamhetsområden samt att säkerställa att eventuellt 
förorenat banvallsmaterial omhändertas på ett riktigt sätt. Hur materialet skall 
omhändertas och vilka hanteringsrutiner som skall säkerställas med avseende på 
exempelvis förorenat material, transporter, återanvändning respektive återvinning 
måste därför beaktas både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Kretslopps- 
och miljötänkandet måste förankras på alla nivåer i hela processkedjan och det är 
viktigt att tydliggöra varför materialet skall omhändertas. 

Flera parter är inblandade i hanteringsprocessen och för att den skall fungera 
krävs ett nära samarbete mellan inblandade parter i denna process. Beställare, ut-
förare och återvinningsentreprenör är exempel på några av de inblandade parterna. 
Andra icke ovidkommande aktörer är Miljödomstolen, länsstyrelser och kom-
muner som bl.a. handhar tillståndsprövningar för upplagsplatser och förädlings-
ställen för frigjort material. 

Återvinningsentreprenören ser en potential i att omhänderta material som med 
ekonomisk vinning kan avyttras på den öppna marknaden. För att det ur åter-
vinningsentreprenörens perspektiv skall vara intressant måste det finnas en viss 
framförhållning så att han vet vad han har att räkna med, vilken ersättning han kan 
få från Banverket som komplement till de intäkter som erhålls från en försäljning 
av materialet. Hur transporter från arbetsställen till upplagsplatser/förädlings-
stationer skall ske är av intresse att klargöra. 

Syftet med detta projekt är att utveckla rutiner för hur frigjort material skall 
hanteras ur ett tekniskt/ekonomiskt perspektiv kopplat till inblandade aktörers 
ansvar och roller utifrån Miljöbalkens krav.  
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1.2 Metod och avgränsning 
Inom ramen för projektet har ett antal ballastrenings- och bankettrensningsprojekt 
studerats där intervjuer har genomförts med berörda platschefer och arbetsledare 
inom Banverket. Kontakter har även tagits med miljömyndigheter och åter-
vinningsentreprenörer. Kontinuerliga kontakter har genomförts med Statens 
Geotekniska institut med anledning av projektet ”Miljökarakterisering av ballast-
reningsmassor” (SGI 2002) vilket genomförts parallellt med föreliggande projekt. 
Vidare har information inhämtas i samband med genomförda projektmöten.  

Projektet har avgränsats till att i huvudsak analysera hanteringsprocessen från 
det att materialet har tagits ut ur anläggningen och fram till det att materialet 
omhändertas av en återvinningsentreprenör. Detta innebär att någon djupare ana-
lys av vad materialet med hänsyn till dess tekniska egenskaper i slutänden kan 
användas till inte har gjorts i detta projekt.  
 
1.3 Förklaring av några aktuella begrepp 
För att underlätta den fortsatta läsningen redogörs i detta avsnitt för några begrepp 
som används i efterföljande text. En del begrepp är allmänt vedertagna medan 
andra enbart gäller för detta dokument.  

Begreppen återanvända respektive återvinna definieras enligt Banverkets 
handbok ”BVH 809.1 Slipershantering” som: 
 

– ”Att återanvända en produkt är att använda den till samma sak som den ur-
sprungligen använts till. Att lägga ut en begagnad spårduglig sliper på ett 
lågtrafikerat spår är att återanvända”. 

– ”Att återvinna en produkt är att använda materialet i produkten till något 
annat. Att krossa betongsliprar och använda betongmaterialet till 
fyllnadsmaterial i en vägkropp är att återvinna”. 

 
ÅV-entreprenör: Förkortning av återvinningsentreprenör, dvs. aktör som om-

händertar och förädlar frigjort material. 
Frigjort material: Avser i detta sammanhang betongsliprar respektive banvalls-

massor som plockats ut ur anläggningen. 
Banvallsmassor: Samlingsnamn på i bankroppen förekommande jord- och 

ballastmaterial som erhålls i samband med ballastrening, 
bankettrensning samt mekanisk vegetationsbekämpning. 
Även det material som uppkommer i samband med dikes-
rensning längs banvallen inkluderas i detta begrepp.  

Järnvägsområde: Område där järnvägsverksamhet i någon form sker, har skett, 
eller där sådan verksamhet kan ha skett.  

Miljömyndighet: Avser i detta dokument samlingsnamn på miljöaktörer inom 
exempelvis kommunen och/eller länsstyrelsen. 
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Underballast 

Bankropp:  Den generella uppbyggnaden av bankroppen framgår av figur 
1.1. 

 
 

 
Figur 1.1  Schematisk bild på bankroppens uppbyggnad.  
 
Normal ballastrening utförs på en bredd av ca 2.1 m från spårmitt och till ett djup 
på ca 30 cm underkant sliper vilket normalt omfattar överbyggnadens totala tjock-
lek. 
 

 
Figur 1.2  Schematiska bild på det område som omfattas av ballastrening. 
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2 Ballastrening/bankettrensning – syfte och inne-
börd 

Banverkets roll är att utifrån tillgängliga resurser underhålla spåret på ett så 
effektivt sätt som möjligt. I sin tur är detta kopplat till typ av underhållsåtgärd 
(t.ex. ballastrening och/eller bankettrensning) och vilka effekter detta kan för-
väntas få för tågtrafiken, se figur 2.1. På en övergripande nivå gäller att effekterna 
av genomförda underhållsåtgärder förväntas medföra dels ökad konkurrenskraft 
för tågtrafiken gentemot andra transportslag, dels minskade underhållskostnader. 
Ökad säkerhet är en annan effekt av underhållsåtgärder. 
 

 
Figur 2.1  Schematisk bild för att illustrerar nyttan av ballastrening/bankettrens-
ning. 
 
Inledande försök med bankettrensning har genomförts på ett flertal bandels-
sträckor, bl.a. Malmbanan. Det har vid dessa försök visat sig att bankettrensning 
är en mycket effektiv metod för att åstadkomma ett stabilare spår och därmed 
möjlighet till ökad axellast vilket även innebär en förbättrad transportekonomi.  
 
2.1 Bankettrensning 
Bankettrensning görs i syfte att öka spårets dräneringsförmåga och på så vis 
reducera mängden vatten som kan lagras i bankroppen. Detta innebär i sin tur att 
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spårets stabilitet och bärförmåga ökar och att axellasten kan ökas. Bankettrensning 
innebär att överflödigt banvallsmaterial ca 1 meter från rälskanten och utåt 
plockas bort. Det är med andra ord frågan om att återställa spårets normalsektion 
och därmed minska ”övervikten” på bankroppen. Detta görs med en bankettrens-
ningsmaskin som tar upp materialet via två stycken elevatorgrävarmar, en på 
vardera sidan av spåret, se figur 2.2 
 

 
Figur 2.2  Bankettrensningsmaskin i arbete. 
 
Maskinen arbetar som en hyvel med 80 cm bredd på var sida om spåret. Räck-
vidden på grävarmarna är ca 4,5 meter från spårmitt och kapaciteten är ca 250 m3 
per timme. Antalet överfarter med bankettrensningsmaskinen är beroende på hur 
mycket material som skall plockas bort. 

Det färdiga resultatet från bankettrensningen framgår av figur 2.3. 
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Figur 2.3  Färdig spårprofil efter bankettrensning. 
 
Volymen banvallsmaterial som plockas bort i samband med bankettrensning är ca 
0,5–1,5 m3/spårmeter.  
 
2.2 Ballastrening 
Ballastrening görs i syfte att rena ballasten från finmaterial. Ballastrenings-
maskinen plockar upp all överballast för att avskilja klass 1 makadam genom torr-
siktning från övriga massor. Normalt arbetar ballastrenaren på en bredd av 4,2 m 
och ner till 30 cm under slipers underkant men med olika grävbalkar kan bredden 
justeras från 3,7 m till 4,5 m. Den renade makadamen, 32–64 mm (klass I), åter-
förs i spåret medan det övriga materialet, 0–32 mm, lastas upp på ballastsilo-
vagnar som sedan töms på förutbestämd tipplats. Mängden finmaterial  
(0–32 mm) som uppkommer vid ballastrening uppgår till ca 0,3–1 m3/spårmeter. I 
medeltal ca 0,5 m3/ spårmeter. En dagsetapp omfattar ca 1 km vilket motsvarar ca 
500–1 000 m3 massor. 
 
2.3 Mekanisk vegetationsbekämpning 
Arbetsmetoden är identisk med bankettrensning förutom att i detta fall tas bara 
själva vegetationstäcket på 10–15 cm upp. Maskinenheten klarar mycket hög 
vegetation och arbetet behöver inte föregås av någon buskröjning. Metoden för-
hindrar återväxt under betydligt längre tid än vanlig buskröjning och förbättrar 
dessutom hela spårets dräneringsförmåga. Materialet som frigörs i samband med 
mekanisk vegetationsbekämpning innehåller ett mycket blandat material, se figur 
2.4. 
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Figur 2.4  Frigjort material i samband med mekanisk vegetationsbekämpning. 
 
2.4 Genomförandeprocessen 
Den ideala arbetsgången är att ett förprojekt genomförs. Syftet med förprojektet är 
att med hjälp av lasrar lokalisera de kablar som förekommer i banvallen och 
scanna in det material som skall tas bort med bankettrensningsmaskinen. Där-
igenom inhämtas information om vilka volymer som i ett senare skede skall 
hanteras samt vilka åtgärder som måste vidtas med hänsyn till förekommande 
kablar.  

I nästa moment görs bankettrensning som innebär att överskottsmaterialet från 
normalsektionen och upp till 4,5 m från spårmitt plockas bort. Materialet lastas på 
ett antal vagnar som vardera rymmer ca 40–60m3 vilket innebär en totalmängd på 
ca 350 m3. Vagnarna fylls på ca 1,5 timmar och körs sedan till lämpligt ställe för 
tömning, figur 2.5. Tömningen av vagnarna tar totalt 6–7 minuter.  
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Figur 2.5  Tömning av banvallsmassor. 
 
Därefter byts räler och sliprar med hjälp av en spårbytesmaskin. De gamla 
sliprarna lastas upp på spårbytesmaskinen medan de gamla rälerna läggs på sidan 
av spåret. Rälsen kapas i lämpliga längder och läggs upp vid sidan av spåret i av-
vaktan på vidare borttransport för återanvändning eller skrotning.  

Efter spårbytesmaskinen görs ofta ballastrening. Finmaterialet som frigörs i 
detta moment läggs som en sträng längs med spåret. Strängen läggs på den 
terrassyta som bankettrensningsmaskinen tidigare iordningställt. Materialsträngen 
läggs på den stolpfria sidan av spåret för att underlätta för bankettrensnings-
maskinen att ta hand om materialet, figur 2.6. Förfaringssättet innebär att ballast-
renaren inte behöver extra vagnar för lastning av det finkorniga materialet. Det 
åtgår heller ej någon tid för att åka och tömma det finkorninga materialet vilket 
var nödvändigt innan bankettrensningsmaskinen började användas.  

När ballastreningen är utförd kommer bankettrensaren ytterligare en gång för 
att ta upp den sträng som ballastrenaren lagt vid sidan av spåret. Vid detta tillfälle 
är bankettrensaren ensam på spåret och någon konfliktsituation med andra spår-
maskiner uppstår därför inte. Materialet som bankettrensaren tar upp läggs slut-
ligen på lämpligt ställe för vidare omhändertagande.  
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Figur 2.6  Materialsträng från ballastrening upplagd längs spåret för vidare 
omhändertagande av bankettrensaren. 
 
2.5 Problemställning 
Det övergripande problemet i samband med bankettrensning/ballastrening är att 
stora mängder material frigörs som måste omhändertas på ett lämpligt sätt. I och 
med att beslut om bankettrensning/ballastrening tagits har även ett ansvar (kopplat 
till Miljöbalkens krav) tagits beträffande omhändertagandet av frigjort material. 
Bankettrensning/ballastrening måste därför ses i ett vidare perspektiv vilket kan 
illustreras enligt figur 2.7. 
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Figur 2.7  Schematisk illustration av övergripande problemstruktur. 
 
Svaret på frågan i översta boxen i figur 2.7 har tidigare diskuterats. Det över-
gripande problemet är att det saknas tydliga rutiner för hur frigjort material skall 
omhändertas, speciellt med avseende på ett kretslopps- och miljötänkande. Hur 
materialet kan återanvändas/återvinnas finns det kunskap om men inte hur det 
skall hanteras från arbetsstället till upplagsplatser och förädlingsställen.  

Omhändertagandet av det frigjorda materialet är starkt kopplat till miljöbalkens 
krav. Detta ställer olika krav på de aktörer som är inblandade i denna process. 
Aktörer i detta sammanhang är beställare, utförare och återvinningsentreprenörer. 
Ansvar och roller mellan inblandade parter måste tydliggöras för att säkerställa en 
tekniskt och miljömässigt riktig hantering av frigjort material. Frågeställningar 
som måste belysas är bl.a. 

− Vilka tillstånd som krävs för eventuella upplagsplatser och förädlingsställen 
− Transporter till och från upplagsplatser/sorteringsanläggningar  
− Hantering av materialet beroende på eventuella föroreningar  
− Kompetens/resurser/kapacitet – vad krävs av olika aktörer 
− Provtagningsbehov i olika skeden  
− Gränsvärden för materialets eventuella föroreningshalt 

 
Vidare kan konstateras att för vissa aktörer kommer miljöarbetet att kosta pengar 
medan andra aktörer kan se en ekonomisk vinning i ett miljöarbete. För 
Banverkets del finns ett intresse av att till rimlig kostnad säkerställa att materialet 
omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Samtidigt ser återvinningsentrepre-
nören en möjlighet till ekonomisk vinning av att omhänderta det frigjorda mate-
rialet. Frågan är alltså hur ett samarbete mellan beställare och återvinnings-
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entreprenör skall utformas för att båda parter skall tjäna på verksamheten utan att 
miljöaspekterna åsidosätts. 
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3 Typ av omhändertagande 
En mycket viktig del i hela processen är omhändertagandet av materialet. Hur 
materialet skall omhändertas är beroende på materialets föroreningsgrad och där-
med dess användbarhet. Eftersom det är frågan om stora volymer finns även en 
positiv ekonomisk aspekt på omhändertagandet av såväl sliprar som banvalls-
massor. Det primära är dock att omhändertagandet sker på ett sätt som är förenligt 
med Miljöbalkens krav och andra krav enligt gällande förordningar. Omhänder-
tagandet i detta fall avser såväl sliprar som banvallsmassor. Ur ett miljöperspektiv 
är omhändertagandet av sliprar enklare jämfört med vad som är fallet med ban-
vallsmassor. När det gäller omhändertagande av spårodugliga träsliprar finns 
redan utarbetade rutiner. Beträffande betongsliprar har det konstaterats (Scandia-
consult, 2002) att dessa inte innehåller några föroreningshalter av sådan karaktär 
att det medför några speciella restriktioner med hänsyn till återvinning/återan-
vändning. 

Hur omhändertagandet skall ske är även beroende av om det är frågan om 
frigjort material från ballastrening eller bankettrensning. Som tidigare nämnts är 
det frågan om betydligt större mängder frigjort material i samband med bankett-
rensning (ca 0,5–1,5 m3/spårmeter) jämfört med om det är från ballastrening (ca 
0,3–1 m3/spårmeter). En annan generell aspekt när det gäller banvallsmassor är 
materialets föroreningsgrad. Även om materialet inte är förorenat över gällande 
riktvärden som tagits fram av Naturvårdsverket är det inte självklart att materialet 
bör läggas var som helst. Eftersom det material som skall återanvändas inte skall 
ge en förhöjd föroreningsgrad på den plats där materialet skall läggas måste den 
tänkta platsen (t.ex. för utfyllnad eller där tryckbankar skall anläggas) analyseras 
med tanke på befintlig föroreningshalt.  

Flera olika lösningar kan vara tänkbara och omhändertagandet kan diskuteras i 
termer av nedanstående förslag vilka grundar sig på tankar och erfarenheter från 
de studerade referensprojekten: 

− på plats  
− lokalt/regionalt  
− centralt 

 
Vilket alternativ som är fördelaktigast beror på ett flertal faktorer. Sliprar och 
banvallsmaterial omhändertas på olika sätt. Banvallsmaterialets föroreningsgrad, 
möjligheten att på ett rimligt sätt kunna avyttra materialet, tillgång på lämpliga 
upplagsplatser, möjligheten att få nödvändiga tillstånd från tillsynsmyndigheter, är 
några exempel på faktorer som måste beaktas vid val av alternativ.  
 
3.1 Olika typer av upplagsplatser 
Beroende på vilket sätt omhändertagandet sker krävs någon form av upplags-
platser. Olika typer av upplagsplatser kräver olika typer av tillstånd. I BVH 585.85 
ges en utförligare redogörelse för vilka tillstånd som krävs och vilka förordningar 
dessa är kopplade till. Nedanstående redogörelse för olika lagringsformer är 
hämtade ur BVH 585.85 och är endast ämnat som översiktlig information. För 
mer ingående förklaring av innebörden av dessa begrepp hänvisas till BVH 
585.85. 
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Tillfällig lagring: Tillfällig lagring är lagring på den plats där avfallet 
uppkommit och lagras i väntan på bortforsling eller när det lagras på behand-
lingsanläggning i väntan på behandling. Detta gäller även farligt avfall. 
 
Mellanlagring: Med mellanlager avses yrkesmässig insamling och lagring av av-
fall på en plats där avfallet inte har uppkommit och där avfallet inte heller skall 
återvinnas eller bortskaffas. 
 
Deponering: Enligt avfallsförordningen avses med deponering ett bortskaffnings-
förfarande som innebär att avfall läggs på en deponi. Med deponi avses en upp-
lagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall: 
– omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall 

återvinnas, behandlas eller bortskaffas, 
– lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare 

period än tre år, eller, 
– lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år. 
 
Enligt förordningen om deponering av avfall är huvudregeln att endast avfall som 
behandlats får deponeras.  
 
I BVH 585.85 görs även följande notering: Observera att ballastrening eller 
utsortering av jordmassor i olika fraktioner torde kunna betraktas som behand-
ling.  
 
De upplagsplatser som kan vara aktuella för att ta hand om frigjort material i sam-
band med bankettrensning, ballastrening och/eller spårbyte torde inskränka sig till 
upplagsplats för tillfällig lagring.  

Med tanke på att det finns tolkningsutrymme med vad som avses bör en 
generell regel vara att kontakter tas på ett mycket tidigt stadium med berörda 
miljömyndigheter för att säkerställa en riktig hantering och därmed undvika fram-
tida störningar i det planerade projektet. Detta gäller oavsett om det är frågan om 
hantering av sliprar eller banvallsmassor.  
 
3.2 Sliprar 
Omhändertagande av sliprar är kopplat till om det är träsliprar eller betongsliprar 
samt om dessa är spårdugliga eller spårodugliga. Spårdugliga betongsliprar kan 
återanvändas internt inom Banverket eller avyttras till andra externa spårentrepre-
nörer. Spårodugliga betongsliprar kan krossas och återanvändas som exempelvis 
vägbyggnadsmaterial.  
 
3.3 Banvallsmassor 
När det gäller omhändertagande av banvallsmassor är förutsättningarna något 
annorlunda jämfört med omhändertagande av sliprar eftersom det är frågan om 
betydligt större mängder jämfört med sliprar. Vidare kan, som en första ansats, 
alla banvallsmassor antas vara mer eller mindre förorenade. Om de frigjorda ban-
vallsmassorna kommer från bankettrensning eller ballastrening är av betydelse för 
den fortsatta hanteringen även om de från början består av fraktionen  
0–64 mm. I samband med ballastrening siktas dessa massor i fraktionerna  
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32–64 mm som sedan återanvänds direkt i spåret. Resterande material med 
fraktionen 0–32 mm kan under vissa förutsättningar i princip vara återanvändbart 
utan ytterligare siktning, alternativt siktas ytterligare. Bankettrensningsmassor 
siktas inte i samband med upptagningen och måste sannolikt efterbehandlas på ett 
annat sätt för att kunna återanvändas. Bankettrensningsmassor innehåller också 
ofta organiskt material i större utsträckning än ballastreningsmassor. 

 
Omhändertagande på plats  
Förutsättningen för att banvallsmassor skall kunna omhändertas på plats är att de 
inte är förorenade. Det får således inte föreligga några restriktioner för att åter-
använda material. Vidare krävs att det finns ett avsättningsbehov av materialet i 
nära anslutning till den plats där uttaget av banvallsmassorna sker. Behovet kan 
vara anläggandet av tryckbankar, som utfyllnad, för anläggande av skogsbilvägar. 
Avsättningsmöjligheten styrs således av vilket behov som finns samt vilka 
volymer det är frågan om. Intressenter i detta fall är Banverket internt, markägare 
eller skogsbolag.  

Kontakter med berörda miljökontor måste tas för att dels klargöra att materialet 
kan återanvändas på plats utan restriktioner. Kontakter måste tas med berörda 
markägare och/eller skogsbolag för att utreda vilket materialbehov som finns från 
deras sida. Vidare måste berörda miljökontor ge klartecken på att de tänkta åter-
vinningsplatserna är lämpliga. Vid lokalt omhändertagande kan det vara aktuellt 
att hitta flera olika platser där det är aktuellt att tippa mindre volymer på 
respektive plats. 

Skriftlig information måste ges till mottagarna av materialet liksom kvittens på 
att de informerats om materialets beskaffenhet och att de mottagit materialet. 

Under förutsättning att frigjorda banvallsmassor inte är förorenade och att det 
inte är frågan om allt för stora volymer är enkelheten den stora fördelen med ett 
omhändertagande på plats.  
 
Lokalt/regionalt omhändertagande 
Med lokalt/regionalt omhändertagande menas i detta sammanhang att materialet 
omhändertas av lokal/regional återvinningsentreprenör för vidare förädling och 
avyttring. Detta alternativ kan vara aktuellt då det inte finns avsättning för det 
frigjorda materialet i direkt anslutning till det aktuella arbetsområdet även om 
materialet inte är förorenat. Lokalt/regionalt omhändertagande kan även vara 
aktuellt i det fall massornas föroreningshalt ligger på sådan nivå att någon form av 
efterbehandling måste ske. Det kan exempelvis vara frågan om att genom siktning 
separera det material där huvuddelen av föroreningarna finns, dvs. fraktionen  
0–8 mm.  

Valet av återvinningsentreprenör är beroende på vilken kompetens och vilka 
resurser han har för att omhänderta eventuellt förorenat material. Återvinnings-
entreprenörens möjlighet att få avsättning för materialet och därmed hans vinst-
intresse är också av betydelse liksom transportavståndet från arbetsområdet till 
återvinningsentreprenörens anläggning. 

Lämpliga platser för tillfällig lagring av materialet måste kartläggas på ett tidigt 
stadium och utredas i nära samråd med berörda miljökontor och berörda 
markägare.  

Återvinningsentreprenörens intresse att medverka bygger på ett vinstintresse 
från hans sida. En kalkyl måste därför göras för att se vilka vinstmarginaler som 
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finns i ett omhändertagande. Detta och ansökan om erforderliga tillstånd tar tid 
varför förutsättningarna måsta vara klara innan arbetet med ballastrening/bankett-
rensning påbörjas.  

Förarbetet i samband med lokalt omhändertagande av banvallsmassor är sanno-
likt en process som tar längre tid än vad som är fallet vid omhändertagande på 
plats. Vidare gäller att samarbetsform och samarbetsavtal mellan berörda parter 
måste styras upp på ett tydligt sätt för att därigenom minimera eventuella framtida 
konfliktsituationer. 
 
Centralt omhändertagande 
Det finns ett antal leverantörer av järnvägsballast med vilka Banverkets olika 
regioner har samarbetsavtal. Leverantörerna är geografiskt spridda över landet och 
i viss mån anpassade till de olika regionernas arbetsområden vilket innebär ett 
transportavstånd på ca 12–15 mil. Varje region har avtal med dessa makadam-
leverantörer där Banverket åtar sig att köpa en viss mängd ballast under en 
specifik avtalsperiod. Mängden ballast som Banverket skall köpa är reglerad med 
en viss procent plus/minus en normalkvantitet. Banverkets inköpspris är kopplat 
till om man köper mer eller mindre än avtalad normalkvantitet.  

Dessa makadamleverantörer skulle kunna utnyttjas för att även ta hand om de 
banvallsmassor som frigörs i samband med ballastrening eller bankettrensning. En 
förutsättning för att makadamleverantören skall få sälja/leverera makadamballast 
till Banverket är att han även tar hand om överblivet material, dvs. någon form av 
motåtgärd skulle vara utgångsläget i en affärsuppgörelse. Upplägget skulle vara att 
banvallsmassorna tillfälligt lagras på lämplig plats i anslutning till arbetsområdet. 
Varje gång makadamtåget levererar ny ballast till det aktuella arbetsstället tar det 
med sig frigjorda banvallsmassor i retur till makadamleverantörens anläggning. 
Centralt omhändertagande innebär ett långsiktig åtagande från inblandade parter 
och säkerställer därmed ansvars- och rollfördelningen mellan dessa. 

Poängen med att hantera banvallsmassorna hos makadamleverantören är att det 
finns upplagsyta för dessa massor liksom att det finns utrustning i form av siktar 
och tvättanläggningar. Vidare kan man misstänka att makadamleverantören har ett 
väl upparbetat nätverk som kan utnyttjas för att finna avsättning för de fraktioner 
som Banverket inte är intresserad av. Vidare kommer detta upplägg sannolikt att 
ske under mer kontrollerade förhållanden på grund av storskaligheten. En annan 
aspekt är att makadamleverantörerna redan har nödvändiga tillstånd för sin verk-
samhet vilket reducerar behovet av att söka tillstånd för varje enskilt ballast-
renings- eller bankettrensningsprojekt.  

Det kan dock bli aktuellt att söka tillstånd för att hantera förorenat material. Det 
bör dock vara lättare att få ett sådant tillstånd för makadamleverantörens 
anläggning jämfört med om man skall ha mobila anläggningar i nära anslutning 
till arbetsställena. 
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4 Beskrivning av några referensprojekt 
I detta avsnitt redovisas några praktikfall där bankettrensning/ballastrening 
genomförts och där det varit aktuellt att omhänderta frigjort material.  
 
Referensprojekt 1 
Den aktuella sträckan utgjordes av 11 kilometer enkelspår med träsliprar där 
bankettrensning, ballastrening och spårbyte skulle genomföras. Resultatet efter 
genomförd bankettrensning framgår av figur 4.1. 

På grund av diverse omständigheter genomfördes detta projekt under mycket 
kort tidsperiod. Projekteringsarbetet påbörjades i april 2001 och spårbytet var 
färdigt i månadsskiftet september/oktober 2001. Beslut om spårbyte hade dock 
funnits sedan tidigare men problemet var att ekonomiska resurser saknades för att 
genomföra projektet.  
 

 
Figur 4.1  Resultatet efter genomförd bankettrensning. 
 
Antalet träsliprar som plockades bort ur spåret var ca 17 000 stycken. Av dessa 
återanvändes ca 5 000 internt inom Banverket. Resterande träsliprar gick till IQR:s 
anläggning i Trollhättan för destruktion. 

I samband med projektet har ca 17 000 m3 banvallsmassor hanterats, där ca 
8 000 m3 frigjordes i samband med ballastreningen och ca 9 000 m3 i samband 
med bankettrensningen. I det ”förarbete” som genomfördes innan projektet 
startade togs information fram med avseende på vilken volym banvallsmaterial 
som skulle hanteras. Denna ”förhandsuppskattning” visade sig, när projektet var 
genomfört, stämma bra överens med det verkliga utfallet.  
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Beställaren skötte alla kontakter med myndigheter och övriga aktörer. 
Inledningsvis togs kontakt med Miljökontoren i berörda kommuner (2 st.) till 
vilka anmälan gjordes. I detta skede hade inga provtagningar gjorts vilket innebar 
att förnyad kontakt skulle tas då prover på banvallsmaterialet tagits.  

En första provtagning genomfördes av entreprenören vilken innebar att på den 
aktuella bansträckan togs totalt 5 prover på ett djup av 0–3 dm i närheten av 
sliprarna. Proverna visade på för höga halter av bl.a. PAH vilket i princip med-
förde att alla massor skulle till deponi eftersom de gränsvärden som tagits fram av 
Naturvårdsverket var överskridna. Provtagningen ifrågasattes av beställaren och 
ny provtagning gjordes. Vid denna provtagning togs hela volymer ut och det grova 
materialet krossades vilket innebar att det skedde en viss utspädning och att 
materialet blev blandat. Det togs 3–4 prover och analysresultaten låg under 
gällande gränsvärden. I och med detta fanns inga restriktioner för att återanvända 
materialet.  

Av det frigjorda banvallsmaterialet användes ca 5 000 m3 för att fylla ut en 
skogssänka, figur 4.2. Att skogssänkan skulle användas som tipplats avgjordes 
genom inventering av Banverket och i samråd med markägaren. Det slutliga 
färdigställandet av den utfyllda skogssänkan genomfördes av markägaren.   
 

 
Figur 4.2  Lossning av banvallsmaterial i samband med utfyllnad av skogssänka. 
 
Utfyllnaden av skogssänkan medförde att även diket parallellt med banvallen fyll-
des igen med banvallsmassor. Det blev därför nödvändigt att i efterhand göra en 
dikesrensning vilket framgår av figur 4.3. 
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Figur 4.3  Dikesgrävning intill banvallen. 
 
Volymen på det material som grävdes upp i samband med dikesrensningen var ett 
100-tal m3, figur 4.4, som tillfälligt lades upp på den utfyllda skogssänkan men 
som sedan användes till ytterligare utfyllnad.  
 

 
Figur 4.4  Uppgrävda massor i samband med dikesrensning. 
 
Resterande material, dvs. ca 12 000 m3 var planerat att användas till tryckbankar. 
När projektet genomfördes var inte projekteringen färdig beträffande tryck-
bankarnas placering utmed den aktuella bansträckningen. Detta medförde att valet 
av tillfälliga upplagsplatser för de frigjorda banvallsmassor som skulle användas 
till tryckbankar inte kunde kopplas till tryckbankarnas placering. Materialet till 
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tryckbankarna lades därför på tillfälliga upplag på tre olika platser där exempel på 
en sådan plats framgår av figur 4.5. På detta upplag ligger ca 5 000 m3 och på de 
två övriga platserna lades ca 3 200 m3 vardera. Valet av dessa platser styrdes av 
lämpligheten av att vid ett senare tillfälle kunna transportera massorna till de 
platser där tryckbankarna kommer att vara placerade.  

Om tryckbanksprojekteringen hade varit färdig innan hela projektet startade 
hade det varit möjligt att tömma materialet på den plats där tryckbankarna skulle 
anläggas. Några tillfälliga upplagsplatser hade då inte behövts anordnas liksom ett 
extra hanteringsmoment av massorna hade kunnat elimineras.  
 

 
Figur 4.5  Upplagsplats för frigjort banvallsmaterial. 
 
I samband med spårarbetena gjordes även mekanisk vegetationsbekämpning, se 
figur 4.6. Som framgår av figuren innehåller detta material ett betydande inslag av 
organiskt material.  
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Figur 4.6  Frigjort material i samband med mekanisk vegetationsbekämpning. 
 
Referensprojekt 2 
I detta projekt genomfördes upprivning av en 15 km lång enkelspårssträcka som 
ursprungligen bestod av 7,5 km träsliperspår med SJ50 räler och 7,5 km 
betongsliperspår med UIC60 räler. I samband med rivningen omhändertogs 
förutom räler, sliprar och kontaktledningsstolpar även ballastmaterialet, figur 4.7.  
 

 
Figur 4.7  Det gamla spåret efter upprivning och bortforsling av ballastmate-
rialet. 
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Spårrivningen inkluderade även ett återställande av det upprivna spårområdet. 
Den inledande fasen i återställningsarbetet framgår av figur 4.8 och som framgår 
av figuren var det inte möjligt att omhänderta allt ballastmaterial.  
 

 
Figur 4.8  Påbörjat återställande av det gamla spåret efter upplastning av 
ballastmaterialet. 
 
Totala antalet träsliprar som togs upp var ca 11 000 st. och i stort sett kunde alla 
träsliprar återanvändas i ett annat anläggningsobjekt. I avvaktan på vidare bort-
forsling lades träsliprarna upp på lämpliga upplagsplatser i närheten av spårom-
rådet, figur 4.9. Relativt omgående transporterades sliprarna till en upplagsplats i 
närheten av det objekt i vilket de skulle återanvändas. För den senare upplags-
platsen krävdes tillstånd från Miljökontoret i berörd kommun. Det var även nöd-
vändigt att täcka över slipersupplaget med presenning. De träsliprar som inte 
kunde återanvändas transporterades på järnväg till IQR:s anläggning i Trollhättan 
för destruktion.  
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Figur 4.9  Upplagda träsliprar i närheten av rivningsplatsen i avvaktan på vidare 
hantering. 
 
Totala antalet betongsliprar, ca 11 000 st. som togs upp var utrustade med 
Pandrolbefästning och återanvändes i ett annat anläggningsobjekt i närheten av 
rivningsplatsen. Betongsliprarna lades upp på tillfälliga upplag i avvaktan på att 
de skulle återanvändas, figur 4.10. Eftersom det vara frågan om betongsliprar och 
tillfälligt upplag krävdes inga andra tillstånd än från berörda markägare.  
 

 
Figur 4.10  Tillfälligt upplag av betongsliprar som skall återanvändas.  
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I samband med att spårrivningen skulle genomföras togs inledande kontakter med 
Miljökontoret i berörd kommun. Beställaren beslutade att prover skulle tas ute på 
linjen när man tagit beslutet om att riva spåret. Enligt beslut från aktuellt 
Miljökontor togs även prover på finsiktat material. Analysen av proverna visade 
att gränsvärdena för att kunna använda materialet på ”övrig mark” ej överskreds.  

I samband med okulärbesiktning av arbetsområdet noterades att spårområdet 
var förorenat i kurvor där smörjapparater (Clickomatic) varit installerade. För-
oreningarna härrörde från den vegetabiliska oljan som använts i Clickomatic-
apparaterna. Den totala mängden förorenat material var ca 50 m3 vilket grävdes 
upp och placerades på, av Miljökontoret anvisad plats. 

Totala mängden ballastmaterial som omhändertogs i samband med spårriv-
ningen uppgick till ca 35 000 m3. Tanken var att materialet skulle siktas och 
återanvändas. Omhändertagandet av det ”gamla” ballastmaterialet klassades som 
miljöfarlig verksamhet eftersom det förväntades ge upphov till damm- och buller-
störningar i samband med siktningen. Beställaren sökte och erhöll tillstånd från 
berört Miljökontor för att sikta materialet.  

Totalt siktades 35 000 m3 ballastmaterial varav 30 000 m3 siktades i fraktionen 
32–64 mm, se figur 4.11 respektive figur 4.12. Resterande material, fraktion  
0–32 mm, uppgick till 5 000 m3 vilket kunde användas som väggrus, se figur 4.13.  
 

 
Figur 4.11  Upplag av ca 30 000 m3 siktat material i fraktionen 32–64 mm. 
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Figur 4.12  Detaljbild av siktat material i fraktionen 32–64 mm. 
 

 
Figur 4.13  Detaljbild av siktat material i fraktionen 0–32 mm. 
 
Av fraktionen 32–64 mm återanvändes ca 10 000 m3 på en enkelspårsträcka där 
spårbyte skulle göras. I ett annat anläggningsobjekt återanvändes 12 500 m3 av 
fraktionen 32–64 mm. Utlastningen av den siktade ballasten på järnvägsvagnar 
skedde i direkt anslutning till upplagsplatsen, se figur 4.14.  
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Figur 4.14  Utlastningsplats för makadamballast. 
 
Ballastmaterialet som siktades i fraktionen 32–64 mm motsvarar ett totalt värde av 
4,5 miljoner kr. Det material på 5 000 m3 som siktades i fraktionen 0–32 mm 
såldes till extern intressent till ett pris av 30 kr/m3 motsvararande ett totalvärde på 
150 000 kr.  

Kostnaden för siktning inklusive upplastning från ”gamla” linjen, transport till 
upplag och lagerhållning blev ca 55 kr/m3 vilket gav en total hanteringskostnad på 
1,9 miljoner kr (35 000 m3 * 55 kr/m3). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ”förtjänsten” av att omhänderta 
ballastmaterialet i samband med den genomförda spårrivningen uppgår till  
2,75 miljoner kr när kostnaden på 1,9 miljoner kr för siktningen av materialet är 
avdragen.  
 
Referensprojekt 3 
Detta projekt innebar spårbyte, bankettrensning och ballastrening på en 25 km 
lång dubbelspårssträcka. Det var dock bara på det ena spåret som nämnda åtgärder 
genomfördes. Anledningen till detta var att på det andra spåret hade spårbyte och 
ballastrening genomförts i början av 1990-talet och det fanns därför inget behov 
av att göra någon åtgärd på detta spår i samband med det nu planerade spårbytet. 
Arbetet pågick under veckorna 12–21 år 2001 och genomfördes som en total-
entreprenad.  

Spåret som skulle åtgärdas bestod ursprungligen av betongsliprar med FIST- 
och Pandrolbefästningar. Övervägande delen av sliperbeståndet var dock med 
FIST-befästningar. Totalt var det knappt 39 000 betongsliprar som skulle bytas. 
Av dessa transporterades vid ett senare tillfälle ca 33 000 sliprar till Tekniska 
Verken i Linköping för krossning (se vidare referensprojekt 4 i efterföljande text). 
Resterande, ca 6 000 sliprar med Pandrolbefästning planerade man att återanvända 
i ett annat spårobjekt. I avvaktan på att de skulle återinläggas under våren 2002 
lades sliprarna på en tillfällig upplagsplats. Tillstånd för detta upplag erhölls av 
berörd markägare.  
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Provtagning av banvallsmaterialet initierades av beställarens projekterings-
kontor. För att kartlägga själva markstrukturen med avseende på marklagertyper 
togs prover med en spårburen markundersökningsmaskin försedd med skruvborr. 
Kontakter togs med Miljökontoret i berörd kommun för att informera om proverna 
som inte visade på några föroreningshalter.  

Den totala mängden banvallsmaterial, från såväl ballastreningen som bankett-
rensningen, som frigjordes i samband med detta spårbyte uppgick till ca  
20 000–25 000 m3. Finmaterialet från ballastreningen och allt material från 
bankettrensningen bedömdes inte innehålla sådana kvantiteter makadam att en 
ytterligare siktning av materialet skulle vara motiverad.  

Kontakter togs med berörda markägare för att hitta lämpliga upplagsplatser för 
det frigjorda banvallsmaterialet. Intresserade markägare fick materialet från både 
ballastreningen och bankettrensningen gratis av Banverket. Markägarna fick dock 
själva transportera bort de aktuella massorna så att de inte låg kvar på Banverkets 
område. En del, ca 9 000 m3 lades på upplag vid närliggande bangård varifrån 
intresserade markägare kunde hämta materialet. I samband med att Banverket 
överlät det frigjorda materialet till berörda personer fick dessa kvittera att de 
mottagit materialet och fått information om resultatet från aktuella provtagningar.  
 
Referensprojekt 4 
I detta projekt genomfördes krossning av ca 33 000 stycken spårodugliga betong-
sliprar vilket motsvarar slipersbeståndet på en ca 20 km lång spårsträcka. Om-
räknat motsvarar detta ca 7 200 ton sliprar (4,6 sliprar/ton). Projektet genomfördes 
i samarbete mellan Banverket och återvinningsföretaget IQR i Trollhättan. Syftet 
med projektet var att i lite större skala kartlägga vilka kostnader som uppstår i 
samband med omhändertagande och krossning av kasserade betongsliprar. 
Krossningen genomfördes under vecka 33 hösten 2001.  

Sliprarna transporterades av Banverket per järnväg till Mjölby där de låg 
upplagda på tillfälligt upplag ca 1 månad. Därefter transporterades de vidare i 
IQR:s regi per lastbil till Gärstad återvinningscentral som är Tekniska Verkens 
anläggning i Linköping. Anledningen till att transporten skedde med lastbil var att 
det var brist på lämpliga järnvägsvagnar vid det aktuella tillfället. Sliprarna 
krossades i en mobil käftkrossanläggning, figur 4.15.  
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Figur 4.15  Krossning av kasserade betongsliprar med mobil käftkross vid 
Gärstadverken i Linköping.  
 
En anledning till att Gärstadverken valdes som arbetsområde för krossningen var 
att det redan fanns tillstånd (med tanke på buller, damm etc.) för sådan verksamhet 
vilket kunde utnyttjas av IQR. En annan anledning var att det på Gärstadverken 
fanns stora utrymmen för att genomföra detta försök. Dels var det frågan om 
utrymme för att lagra sliprarna (fig. 4.16) dels krävdes utrymme för att lagra det 
krossade materialet (figur 4.17).  
 

 
Figur 4.16  Kasserade betongsliprar upplagda i avvaktan på krossning. 
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Figur 4.17  Upplag av krossade betongsliprar. 
 
Sliprarna krossades i fraktionen 0–90 mm (figur 4.18) som sedan användes som 
förstärkningslager i en ca 2 km lång cykelbana till ett bostadsområde i närheten av 
krossningsplatsen. Volymen på det krossade materialet uppgick till ca 3 000 m3 
vilket motsvarar ca 6 000 ton. 
 

 
Figur 4.18  Slutprodukten av de krossade betongsliprarna. 
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Ett problem i samband med krossningen var armeringsvajrarna i betongsliprarna 
som vid ett flertal tillfällen satte igen krossen och orsakade driftstörningar. 
Ansvariga för krossningen menade att armeringsproblemet skulle kunna reduceras 
om sliprarna delades i två delar innan krossningen utfördes. Detta hade inneburit 
ytterligare ett arbetsmoment men sannolikt hade antalet driftstörningar minskat. 
Ett annat problem i sammanhanget var att armeringen inte blev helt fri från 
betongrester, figur 4.19. De vita ”prickarna” på bilden är kvarvarande betong-
rester. Kvarvarande betongrester på armeringsvajrarna resulterade i att stålmaterial 
inte kunde säljas till skrotåtervinning utan man fick istället betala för att bli av 
med stålmaterialet. För att få ett renare vajermaterial än vad som var fallet i detta 
försök krävs att krossen stängs så mycket att den slår loss betongen till 98 % vilket 
i sin tur minskar krosskapaciteten. Detta faktum gör det angeläget att en för 
uppgiften lämplig krossanläggning väljs.  

Mängden vajerarmering är ca 6 kg per sliper vilket innebär att den totala 
mängden vajerarmering som frigjordes i detta försök blev ca 198 ton.  
 

 
Figur 4.19  Vajerarmering från krossade betongsliprar. 
 
I samband med krossningen förekom stundtals en omfattande dammbildning 
vilket framgår av figur 4.20. Med tanke på att detta var ett försök var det inte 
aktuellt med vattenbegjutning. Om krossningen hade genomförts i ett känsligare 
område, t.ex. i närheten av bostadsområde hade en liknande dammbildning inte 
varit acceptabel. 
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Figur 4.20  Dammbildning i samband med krossning av betongsliprar. 
 
Det ekonomiska utfallet av detta försök framgår av tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1  Kostnadssammanställning. 
Aktivitet Kostnad i kr/ton 
Transport av slipers inkl. lossning 
av vagnar samt omhändertagande av strö 

44,71 

Krossning med mobil käftkross 101,25 
Omhändertagande av stålskrot.  
Negativ pga. betongrester på vajrar 

5,60 

Summa 151,60 
  
Aktivitet Intäkt 
Betalning från Banverket 21,5 kr/st. * 4,6 st./ton 99 
Försåld vara 35 
Summa 134 
  
Nettoförlust 17,6 kr/ton ( 3,82kr/styck) 

 
Som framgår av tabellen blev det en kostnad för omhändertagandet av arme-
ringsmaterialet eftersom detta inte var rent från betongrester. Detta faktum är värt 
att observera med tanke på hur betongsliprar skall krossas, i mobila eller stationära 
anläggningar.  

Vidare kan man konstatera att den totala förlusten för återvinningsföretaget 
blev i detta försöksprojekt ca 126 000 kr (33 000 st. * 3,82 kr/st.). För Banverkets 
del gäller att det pris man fick betala för att entreprenören skulle ta hand om 
sliprarna motsvarar ca 100 kr/ton. Om sliprarna istället deponerats skulle detta, 
beroende på vilken deponianläggning som anlitats, innebära en avsevärt högre 
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kostnad för Banverkets del (jämför figur 6.1, kapitel 6). Förutom deponerings-
kostnaden skulle även kostnaden för krossning och transport ha tillkommit.  
 
Referensprojekt 5 
I detta projekt genomfördes ströbyte av träsliprar, bankettrensning samt ballast-
rening på en ca 5 km lång spårsträcka. Antalet träsliprar som byttes var drygt  
2 000 st. som transporterades till IQR:s anläggning i Trollhättan för destruktion. I 
samband med bankettrensningen frigjordes ca 4 700 m3 banvallsmaterial. I detta 
fall gjordes bankettrensningen närmare slipersändarna än vad som annars är 
brukligt. Anledningen var att försöka reducera den mängd ballast som senare 
skulle ballastrenas.  

Provtagning initierades av beställare på försommaren 2001. Med ett intervall 
på ca 500 meter längs den aktuella spårsträckan togs prover med en spårburen 
markundersökningsmaskin försedd med skruvborr. Från borrkärnan togs prover ut 
där det okulärt bedömdes vara mest förorenat. För enstaka prover visade analysen 
på lite förhöjda arsenikhalter jämfört med de gränsvärden som tagits fram av 
Naturvårdsverket. Resultaten redovisades för miljökontoret i berörd kommun som 
trots att enstaka provsvar överskred de rekommenderade gränsvärdena gav klar-
tecken till att påbörja arbetet med bankettrensningen. Berörd entreprenör som 
utförde bankettrensningen fick i detta skede inte någon information om analys-
resultaten från beställaren.  

De massor som frigjordes vid bankettrensningen lades på, av beställaren, an-
visad plats. När bankettrensningen var klar fick entreprenören information om 
analysresultaten. Ny provtagning (ca 10 prover) genomfördes på det frigjorda 
materialet. Det visade sig dock senare att det utspädda materialet inte innehöll 
några föroreningar. De massor som hade lite föroreningar transporterades till 
deponi och de rena massorna användes till uppbyggnaden av en skidbacke i när-
heten.  

I detta skede stoppades också den planerade ballastreningen. Anledningen till 
detta var att miljökontoret i den aktuella kommunen hade fått kännedom om att 
”gammalt” banvallsmaterial i angränsande kommun höll på att utredas med av-
seende på eventuella föroreningar. I avvaktan på att denna utredning skulle slut-
föras blev därför den planerade ballastreningen framskjuten till våren 2002.  

Under våren 2002 genomfördes den tidigare stoppade ballastreningen. Innan 
detta arbete startades togs ytterligare prover längs den aktuella spårsträckan. Det 
var därigenom möjligt att kartlägga vilka föroreningshalter som förekom var längs 
den aktuella spårsträckan. Denna information utnyttjades sedan för att redan på 
plats sortera materialet i tre olika högar med hänsyn till föroreningshalten. Avslut-
ningsvis transporterades materialet (totalt ca 8 000m3) med lastbil till olika typer 
av deponi beroende på föroreningshalten i respektive materialhög.  
 
Referensprojekt 6 
Inledningsvis skall nämnas att redovisningen av detta referensprojekt har en något 
annan karaktär jämfört med tidigare redovisade referensprojekt. Syftet är att på ett 
påtagligt sätt visa hur det kan gå till i den praktiska verksamheten.  

Avsikten med detta projekt var att genomföra räls- och slipersbyte på en 4 km 
lång sträcka inom ett bangårdsområde där delar av området var beläget inom inre 
skyddsområde för grundvattentäkt. I samband med förbesiktning bedömdes det 
vara ett lämpligt tillfälle att även göra ballastrening på den aktuella sträckan. Den 
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utökade omfattningen av arbetsinsatsen innebar att tidsperioden mellan beställning 
och då arbetet skulle påbörjas blev tre veckor. Arbetet var planerat att påbörjas 
fredagen den 20 oktober 2000 och avslutas den 28 oktober veckan därpå. Den 
totala volymen på frigjort banvallsmaterial i samband med ballastreningen 
uppgick till ca 3 000 m3.  

Anmälan angående spårarbeten på den aktuella bangården lämnades den  
5 oktober av beställaren till Miljökontoret i berörd kommun. I samband med 
denna anmälan redovisades resultaten av de två inledningsvis tagna proverna. 
Resultatet av dessa provanalyser visade att värdena för koppar och arsenik över-
steg Naturvårdsverkets riktvärden.  

Efter kontakt med beställaren begärde Miljökontoret enligt en skrivelse den  
17 oktober kompletterande uppgifter eftersom den första anmälan inte innehöll 
tillräcklig information för Miljökontorets tillsynsarbete. De uppgifter Miljö-
kontoret, senast 17 november, ville ha svar på avsåg: 

− Rådande marktyp på den aktuella platsen 
− Hur provtagningen har skett 
− Vilka analysmetoder som har använts 
− Totala halten av kolväten i massorna 
− Halten klorerade kolväten i massorna 

 
I samband med denna skrivelse påpekades bland annat att Banverket, enligt för-
ordningen om farligt avfall, var skyldig att föra anteckningar om det farliga avfall 
som uppkommer i Banverkets verksamhet. Anteckningarna skulle omfatta mängd 
och typ av farligt avfall samt de anläggningar som avfallet kommer att transpor-
teras till. Anteckningarna behövde inte skickas in till Miljökontoret men de skulle 
kunna visas upp vid en framtida inspektion. Anteckningarna skall bevaras i minst 
fem år. Dessutom påpekades att Banverket är skyldig att utöva egenkontroll enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Den 20 oktober genomfördes ett möte mellan Banverket och Miljökontoret där 
det ursprungliga förslaget om att mellanlagra massorna på intilliggande fastighet 
inte bedömdes vara lämpligt. I stället skulle massorna användas som förstärkning 
av banvallen söder om bangårdsområdet, utanför skyddsområde för vattentäkt. 
Flera prover hade tagits och dessa värden överlämnades till miljökontoret vid 
mötet. På grund av relativt höga halter av arsenik samt bristen på uppgifter om 
kolvätehalten i massorna bedömde Miljökontoret att ett beslut om upplag av 
massorna inte kunde fattas. Miljökontoret gav dock godkännande för att tillfälligt 
lägga upp massorna utanför skyddsområde för vattentäkt i väntan på ytterligare 
provresultat och beslut om slutgiltigt omhändertagande av massorna. 

Den 23 oktober 2000 fick Banverket ett beslutsbrev rörande föreläggande om 
provtagning av de frigjorda banvallsmassorna i samband spårarbetet där det fram-
kom att:  

 
1) De massor som uppkommit vid spårarbeten läggs upp tillfälligt i 500 m-

strängar utanför skyddsområde för vattentäkt på den av Banverket anvisade 
plats som delgivits miljökontoret. 
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Vidare skulle Banverket lämna uppgifter om massorna med avseende på: 
 

2) Halter av följande ämnen: arsenik, kadmium, kobolt, koppar, krom total, 
krom sexvärt, kvicksilver, nickel, vanadin, zink, total PAH samt total halt 
klorerade kolväten. 

3) Mängden massor angivet i ton. 
 

Med avseende på den mark där massorna tillfälligt skulle läggas upp samt den 
mark där massorna eventuellt planerades att läggas upp som förstärkning av ban-
vallen skulle information lämnas angående: 

 
4) Marktyp 
5) Halter av samma ämnen som uppges i punkt 2 

 
Antal prover och provtagningsintervall skulle följa nedanstående rekommen-
dationer och förfarandet och redovisas till miljökontoret: 
− Provtagning massor: Provtagning var 20 meter i de strängar där massorna 

tillfälligt lagts upp. Totalt antal prover ca 10 stycken.  
− Provtagning på omgivande mark: Provtagning på närliggande mark, dock inte 

längre från massorna än 10 meter. Jämnt utspridda prov längs strängarna. 
Totalt antal prover 3 stycken.  

− Provtagning banvall: Provtagning där massorna eventuellt kommer att läggas 
upp permanent. Intervall: Jämnt utspritt längs banvallen. Totalt antal prover  
5 stycken.  

 
Uppgifterna skulle vara Miljökontoret tillhanda senast den 24 november samma 
år.  

I beslutsbrev daterat 2000-12-05 beslutade miljökontoret att: Utifrån analys-
resultat från de provtagningar som miljökontoret förelagt gjordes bedömningen att 
massorna inte var att betrakta som farligt avfall och att de därför kunde användas 
som förstärkning av banvallen förutsatt att det skedde på tidigare angiven plats 
utanför grundvattenskyddsområde. Miljökontoret förelade Banverket att ta prover 
på de uppgrävda massorna efter att spårarbetena utförts. Analysresultat av dessa 
inkom den 30 november 2000. Resultaten av dessa provtagningar visade att låga 
värden av samtliga analyserade ämnen, undantaget arsenik där halterna var något 
högre. Halterna låg dock omkring det riktvärde som rekommenderas av 
Naturvårdsverket för mindre känslig mark med grundvattenskydd och under det 
riktvärde som rekommenderas för mindre känslig markanvändning.  
 
Referensprojekt 7 
I detta projekt planerades spårbyte och ballastrening på en ca 2,5 km lång spår-
sträcka. Anmälan om att ballastrening skulle utföras gjordes till Miljökontoret i 
berörd kommun med hänsyn till att arbetet skulle ske under nattetid. Miljökontoret 
informerades även om att provtagning skulle ske. 

Vid besök i spåranläggningen gjordes en okulär bedömning av att det var 
förorenade massor i spåret. Beställaren ville då att markprover skulle tas. Analys-
svaren indikerade på föroreningar och beställaren beslutade att inga ballastmassor 
fick slutförvaras i närliggande slänter utan massorna skulle omhändertas enligt 
gällande lagstiftning. Vidare beslutade beställaren att massorna skulle samlas på 
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godkänd deponi. Entreprenören beslutade enskilt om lämplig upplagsplats utan att 
kontakter togs med beställaren.  

När ballastreningen hade påbörjats konstaterades stora mängder förorenade 
massor efter 400 meter. Det visade sig även att den plats där entreprenören hade 
valt att lägga massorna låg inom vattenskyddsområde varför det togs beslut om ny 
deponeringsplats. Efter att detta hade konstaterats och beslut tagits om ny depone-
ringsplats kontaktade entreprenören beställaren. Vid detta tillfälle hade redan 
800 m3 förorenade massor lagts på denna plats. Även denna upplagsplats var 
olämplig eftersom den var belägen inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt. 
Detta framkom i samband med att entreprenören kontaktade ett återvinnings-
företag för att hitta en ny plats där samtliga massor kunde mellanlagras.  

Återvinningsföretaget kontaktade Miljökontoret och fick ett muntligt tillstånd 
att mellanlagra samtliga massor. Entreprenören kontaktade då beställaren och 
föreslog den nya lösningen. Beställaren krävde att skriftliga tillstånd för att 
transportera och hantera farligt avfall skulle visas upp. Därefter kontaktade 
beställaren återvinningsföretaget och beordrade att massorna på de två tidigare 
upplagsplatserna skulle flyttas till den av Miljökontoret godkända upplagsplatsen 
på återvinningsföretagets område. Totalt rörde det sig om ca 1 400 m3.  

Vid detta tillfälle stoppade beställaren den fortsatta ballastreningen och kallade 
till möte för att diskutera igenom de tekniska och miljömässiga problem som upp-
stått. Beträffande ytterligare provtagningar togs beslut om att entreprenören skulle 
ta prover på banvallen med ett intervall av ca 500 meter och att beställaren skulle 
ta prover på olika fraktioner av det deponerade materialet. Analyser skulle göras 
med avseende på tungmetaller, kreosot, dioxiner och besprutningsmedel.  

Framkomna analysresultat visade att Naturvårdsverkets riktvärden överskreds 
för ett flertal ämnen, bl.a. bly, kadmium, koppar samt cancerogena PAH. 
Föroreningsgraden för flertalet av analyserade ämnen bedömdes som mycket 
allvarlig–allvarlig enligt Naturvårdsverkets bedömningsskala i enlighet med 
nedanstående tabell: 
 
Tillstånd Halt i förhållande till riktvärde 
Mindre allvarligt < riktvärde 
Måttligt allvarlig 1–3 ggr riktvärdet 
Allvarlig 3–10 ggr riktvärdet 
Mycket allvarlig >10 ggr riktvärdet 

(Källa: Naturvårdsverket 1999: Metodik för inventering av förorenade områden Rapport 4918) 
 
Avfallet från ballastreningen innehöll för höga halter av föroreningar för att kunna 
återanvändas i områden med känslig markanvändning, t.ex. vid bostäder eller 
odlingsmarker. Halterna av ett antal ämnen överskred även riktvärdena för åter-
användning i t.ex. vägar (järnvägar) eller som fyllnadsmassor på t.ex. industri-
mark. Återanvändning av massorna som täckmaterial av tippar var olämpligt med 
tanke på föroreningsinnehållet. Det obehandlade avfallet från ballastreningen 
borde deponeras i celler med kontrollerad avrinning. Återanvändning av av-
fallsmassor kunde enbart bli aktuellt om materialet på något sätt renades från de 
föroreningar som överskred riktvärdena. Kostnaden för en sådan rening skulle 
dock vägas mot nyttan och risken med att återanvända massorna.  
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4.1 Sammanfattning av referensprojekten 
Man kan konstatera att de redovisade referensprojekten har genomförts på 
varierande sätt. Detta beror på att det fortfarande råder oklarheter om hur denna 
typ av projekt skall/bör genomföras, bl.a. på grund av att det saknas tydliga 
hanteringsrutiner för omhändertagandet av frigjort banvallsmaterial. Miljöbalkens 
införande 1999 har inneburit förändrade krav på denna typ av verksamhet. Kraven 
i Miljöbalken kan i vissa avseenden vara svårtolkade vilket ställer till problem för 
såväl beställare och utförare som inblandade Miljökontor. I många av referens-
projekten har ett stort ansvar lagts på enskilda projektledare. Vidare kan man 
konstatera att utarbetandet av riktlinjer för denna typ av verksamhet inte hunnit 
ifatt verkligheten. Detta faktum understryks av de utredningsprojekt (t.ex. 
Banverket (2002), Banverket (1999), SGI (2002), SWECO (2001)) som genom-
förts i syfte att öka kunskapen om hur frigjorda banvallsmassor bör omhändertas.  

Problemet är att alla de förordningar och miljökrav som skall styra verksam-
heten är omfattande och det kan vara svårt för den enskilda projektledaren hos 
såväl beställare som utförare att sätta sig in i de regelverk som gäller. Detsamma 
gäller för berörda Miljökontor som varit involverade i de studerade referens-
projekten. Miljökontorens agerande har varierat mellan olika kommuner bl.a. 
beroende på att det inte funnits tillräcklig kunskap om vad ballastrening/bankett-
rensning egentligen innebär. I en del fall har detta medfört att Miljökontoren inte 
förrän i efterhand varit på det klara med vilken information de behövt för att 
kunna fatta nödvändiga beslut vilket orsakat onödiga och irriterande störningar. 
Otillräcklig kunskap från Miljökontorens sida har även inneburit att information 
av betydelse, t.ex. känsliga områden olämpliga som upplagsplatser, inte delgivits 
Banverket. 

Utifrån redovisade referensprojekt kan man konstatera att hanteringen av trä- 
och betongsliprar inte inneburit några större problem. I en del fall har såväl trä- 
som betongsliprar återanvänts internt inom Banverket i andra fall har återvinning 
av betongsliprar skett genom krossning i lämpliga fraktioner för att sedan an-
vändas som exempelvis vägbyggnadsmaterial.  

De träsliprar som inte varit möjliga att återanvända internt inom Banverket har 
skickats till IQR i Trollhättan för förbränning. Här kan man konstatera att det 
finns ett etablerat samarbete som förefaller gynnsamt för såväl Banverket som det 
anlitade återvinningsföretaget.  
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5 Miljöaspekter – klassificering och provtagning 
Hur banvallsmassor skall hanteras är beroende på föroreningsgraden hos mate-
rialet och därför är provtagning och analys av materialet en viktig del i 
hanteringsprocessen. Föroreningshalten ger i sin tur underlag för klassificering av 
materialet och därmed på vilket sätt det kan återanvändas. Det är dock inte själv-
klart hur materialet skall klassificeras och inte heller hur provtagningen skall 
genomföras.  
 
5.1 Klassificering av massorna 
Klassificeringen och hanteringen av banvallsmassor är som tidigare nämnts 
beroende på materialets föroreningshalt. Enligt Miljöbalken är det i första hand 
avfallsinnehavaren (i detta sammanhang Banverket) som är ansvarig för att av-
fallet får rätt klassificering. För att skaffa information om att avfallet får rätt 
klassificering måste prover tas och analyser utföras.  

I rapporten ”Miljökarakterisering av ballastreningsmassor”, (SGI, 2002), på-
pekas att ballastreningsmassor från gamla banvallar med träslipers inte generellt 
kan friklassas från föroreningar. Av rapporten framgår även att förorenings-
koncentrationerna av främst arsenik, koppar och cancerogena PAH har varierat 
mellan olika bansträckor och inom respektive delsträcka. I en tidigare undersök-
ning (SGI, 2000) dras också slutsatsen att äldre banvallar inte generellt kan 
friklassas. Speciellt är förekomsten av arsenik, koppar och cancerogena PAH:er i 
banvallsmassor av betydelse. Resultaten i förstnämnda rapporten (SGI, 2002) 
visade att föroreningarna främst sitter koncentrerat till partiklar <0,063 mm. 
Vidare visade resultaten att föroreningen i de grövre fraktionerna, 16–63 mm, inte 
är helt obetydliga. Bedömningen är dock att föroreningen främst sitter i de 
finpartiklar som suttit på de grövre fraktionerna. 

Beroende på massornas föroreningsgrad kan klassificering göras med avseende 
på avfall eller farligt avfall. Enligt BVH 585.85 gäller att de massor som genereras 
vid arbeten inom järnvägsområden är i de flesta fall att betrakta som avfall. I vissa 
fall kan massorna vara så förorenade att de skall betraktas som farligt avfall. En 
bedömning av om ett avfall är farligt eller ej bör baseras på en utredning i varje 
enskilt fall. 
 
Avfall 
Av BVH 585.85 framgår att jordmassor som tas ut är att betrakta som avfall om 
uttaget sker i annat syfte än att massorna återanvänds inom samma anläggnings- 
eller byggnationsprojekt. Att massorna betraktas som avfall utesluter inte att de 
kan ha ett ekonomiskt värde. Inte heller innehavarens avsikt att låta andra överta 
avfallet för att ekonomiskt kunna utnyttja det innebär att restprodukten skulle falla 
utanför avfallsbegreppet. Huruvida massorna är att betrakta som avfall är alltså 
oberoende av massornas föroreningsnivå. 
 
Farligt avfall 
Enligt förordningen om farligt avfall är uppgrävda jordmassor farligt avfall om de 
är så förorenade att särskilda krav ställs vilket innebär att jord och sten, mudder-
massor och spårballast kan definieras som farligt avfall om de innehåller farliga 
ämnen. Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att jordmassor som saknar 
farliga egenskaper eller om särskilda skäl föreligger inte ska anses som farligt 



 

VTI meddelande 935 45 

avfall. I det enskilda fallet ska avfallsinnehavaren föreslå för länsstyrelsen om ett 
avfall är att betrakta som farligt avfall. Länsstyrelsen har sedan att besluta om så är 
fallet. Länsstyrelsen har också möjligheten att förelägga avfallsinnehavaren om att 
jordmassor är farligt avfall. Det är dock i första hand avfallsinnehavaren som är 
ansvarig för att avfallet får en korrekt klassificering. 
 
5.2 Provtagning på banvallsmassor 
Kunskap finns således om att banvallsmassor är förorenade och vilka ämnen det är 
frågan om. Detta understryks av vad som står i BVH 585.85 där det framgår att 
”Vid val av analysomfång kan verksamhetsbeskrivningen i bilaga 2 (i BVH 
585.85) användas som stöd. Dock bör alltid följande ämnen och ämnesgrupper 
övervägas vid val av analysomfång: 

Tungmetaller, speciellt arsenik, kadmium, krom, koppar, bly och zink. 
Polyaromatiska kolväten, inklusive cancerogena (PAH och PAHc). 
Alifatiska och aromatiska kolväten.” 

 
Det stora problemet är hur provtagningen skall genomföras och i vilken omfatt-
ning detta skall ske för att kunna ge en så bra bild som möjligt av förorenings-
situationen i den aktuella banvallen. Som nämnts tidigare finns inga klara rikt-
linjer för hur provtagningen skall genomföras vad gäller antalet prover. Det för-
slag som diskuteras nedan bygger dels på vad som står i BVH 585.85 dels på de 
provtagningar som genomförts i de studerade referensprojekten. 

Utifrån de referensprojekt som studerats kan man konstatera att provtagningen 
på banvallsmassorna har skett på varierande sätt. Antalet prov som tagits per kilo-
meter bansträcka, varierar mellan 0,8 och 2,5. Resultaten av inledningsvis tagna 
prover har i vissa fall visat på för höga föroreningshalter jämfört med 
Naturvårdsverkets riktvärden. Förnyade prover i form av samlingsprover har visat 
på föroreningshalter som legat under Naturvårdsverkets riktvärden vilket gjort det 
möjligt att återanvända massorna utan restriktioner. Vidare kan man notera att i 
något fall har aktuellt Miljökontor begärt in kompletterande uppgifter enligt 
specificerade krav. I detta fall angav Miljökontoret på vilket sätt och i vilken 
omfattning kompletterande provtagningar skulle genomföras.  

I något fall fanns det inte tillräcklig kunskap om materialets föroreningshalt 
innan projektet startade vilket medfört tillfälligt stopp i avvaktan på förnyade 
provtagningar och analyser. I något fall visade det sig att redan upptagna massor 
var förorenade vilket medförde att de inte kunde ligga kvar på den plats det från 
början var planerat.  

Ovanstående iakttagelser understryker vikten av att kartlägga materialet 
föroreningshalt innan projektet startar. Detta understryks även av vad som framgår 
av BVH 585.85 där det anges att ”Syftet med provtagningen är att tillsammans 
med analysresultaten utgöra underlag för hur jordmassor skall klassificeras och 
hanteras”. 

Av BVH 585.85 framgår att ”Naturvårdsverket anger som ett riktvärde för 
översiktliga undersökningar att fem enskilda prover uttas per 10 000 m2 och 
jordlager om marken är heterogen”. 

Under antagande att den nämnda arean på 10 000 m2 är en kvadrat med sidan  
100 meter skulle det i princip innebära att ett prov tas i varje hörn och ett i 
kvadratens mittpunkt. Avståndet mellan de prover som tas i hörnen blir då ca  
100 meter. Avståndet mellan provpunkten i kvadratens centrum och prov-
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punkterna i hörnen uppgår då till ca 70 meter eftersom diagonalen i den tänkta 
kvadraten har en längd på ca 140 meter.   

Om samma area på 10 000 m2 översätts till att gälla för provtagning i banöver-
byggnaden och under antagande att ballastbredden är ca 4 meter motsvara detta en 
ca 2,5 km lång bansträcka. Om fem prover tas på denna sträcka blir avståndet 
mellan varje provpunkt ca 500 meter.  

Enligt Kemakta 2001 föreslås följande beträffande provtagning på banvall: ”Ett 
prov på ballasten var hundrade meter i längdled. Prov skall även tas i banvallen 
där föroreningar kan misstänkas från syn- och/eller luktobservationer. På 
laboratoriet uttas material från fem på varandra följande delprover till ett 
samlingsprov.” 

Kemaktas förslag ligger i princip i linje med Naturvårdsverkets rekommenda-
tioner enligt ovan, dvs. ca 100 meter mellan provtagningspunkterna. I Naturvårds-
verkets fall är det dock frågan om översiktlig bedömning. I båda fallen rekom-
menderas att ett samlingsprov görs av fem delprover.  

Om Naturvårdsverkets rekommendationer används på banvallen skulle det 
enligt ovan innebära ett prov per 500 meter, dvs. två prov per kilometer. 
Inledningsvis konstaterades att antalet prover som tagits i de studerade referens-
projekten varierat mellan 0,8–2,5 prov per kilometer. Mot bakgrund av vad som 
framkommit i referensprojekten förefaller denna provtagningsnivå ha varit accept-
abel för berörda miljökontor. Om rekommendationerna ovan följs vad gäller sam-
lingsprov kan ett sådant fås på en sträcka av 2 km om två prov/km tas.  

En aspekt vad gäller omfattningen av nödvändiga provtagningar är vilka kost-
nader detta innebär. Detta kommer i slutänden belasta det planerade spårupprust-
ningsprojektet. Enligt uppgift är kostnaden för provtagning och analys i stor-
leksordningen 3 500–10 000 kr/prov. Under antagande att medelkostnaden är 
5 000 kr/prov kommer Kemaktas förslag på ett prov var hundrade meter att kosta 
50 000 kr/kilometer. Till detta kommer kostnaden för rekommenderade två sam-
lingsprov per kilometer. Kostnaden för det antal prover som föreslås i före-
liggande rapport, dvs. två prov per kilometer kommer att innebära en kostnad på 
10 000 kr per kilometer. Till detta kommer dessutom en kostnad för ett sam-
lingsprov per 2,5 kilometer bansträcka.  

Skulle det visa sig att två prov per kilometer inte bedöms vara tillräckligt be-
dömningsunderlag för berörd miljömyndighet kan kompletterande provtagning 
göras på var 250:e meter. Detta skulle då innebära totalt 5 prov per kilometer till 
en kostnad av 25 000 kr/km. 

Sett i ett vidare perspektiv torde inte alltför stor vikt läggas på kostnaderna för 
provtagning och analys av materialets föroreningshalt. Ett ”snåltänkande” vad 
gäller provtagningskostnaderna måste ställas i relation till kostnader för störningar 
i projektet på grund av att materialets föroreningshalt inte har kartlagts i nöd-
vändig omfattning.  

Vidare gäller enligt Kemakta 2001 att ”Provtagning av ballastreningsmassor 
skall ske på de upplagda massorna efter transport till mellanlager. Lämpligt antal 
prover är 1 samlingsprov per 500 m3 jord, där varje samlingsprov utgörs av  
5 delprov. Prov bör tas en bit in i upplaget på olika nivåer för att de skall bli 
representativa”. 

Denna rekommendation indikerar att Kemaktas rekommendationer enligt ovan, 
dvs. ett prov var hundrade meter inte säkerställer en fullvärdig föroreningsanalys 
av materialet. Om den enligt ovan föreslagna omfattningen av provtagning anses 
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tillräcklig torde provtagning på upptagna massor vara en onödig åtgärd. De 
referensprojekt som studerats och tidigare redovisats indikerar att det är av stor 
betydelse att materialets föroreningshalt är kartlagd innan arbetet startar för att 
därmed undvika onödiga och kostsamma störningar i ett senare skede av projektet. 
Även mot den bakgrunden förefaller förslaget om provtagning i efterhand som 
något märklig. Om föroreningshalten inte är känd innan massorna läggs upp blir 
det sannolikt svårt att göra en bedömning av lämpliga upplagsplatser. 

Omfattningen av den provtagning för analys av föroreningshalten i såväl 
ballastreningsmassor som bankettrensningsmassor som föreslås, dvs. ett prov per 
500 meter (två prov per kilometer), skall ses som en första ansats utifrån den 
kunskap och erfarenhet som framkommit inom ramen för detta projekt. Det är 
dock angeläget att betona vikten av samråd med berörda miljömyndigheter. 
Därigenom ökar möjligheten att få ökad kunskap om hur olika miljömyndigheter 
hanterar frågeställningar vad gäller omhändertagande av banvallsmassor. Vidare 
ger det kunskap som på sikt kan utgöra underlag för revidering av det föreslagna 
provtagningsförslaget. 
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6 Ekonomiska aspekter 
En allmän uppfattning är att miljöarbete medför ökade kostnader och därför inte är 
speciellt intressant. Detta kan vara lika sant som felaktigt, dvs. all miljöverk-
samhet behöver inte kosta pengar om det hanteras på ett riktigt sätt. En annan 
aspekt är att initialt kanske det kostar men vid en jämförelse med vad det skulle 
kosta att i efterhand ta kostnaden för ett eventuellt saneringsarbete kanske kost-
naden blir betydligt högre. Problemet är att det kan vara svårt att i början av ett 
projekt göra bra kalkyler vad gäller miljökostnaderna.  

När det gäller den ekonomiska aspekten i samband med ballastrening och 
bankettrensning förefaller det finnas vissa farhågor att även denna typ av verk-
samhet miljömässigt kostar pengar. Det har dock visat sig i de referensprojekt som 
studerats att det inte självklart behöver vara så. Naturligtvis finns det en koppling 
mellan ekonomi och vilka volymer det är frågan om samt även på vilket sätt det 
hela planeras. En bra planering ger sannolikt en större ekonomisk potential 
jämfört med en dålig planering med avseende på hur materialet skall omhändertas. 

Rent generellt är det frågan om i vilken utsträckning materialet kan användas 
internt inom Banverket. Detta gäller såväl sliprar som banvallsmassor. Intern 
återanvändning inom Banverket innebär att frigjort material från ett projekt kan 
återanvändas i andra projekt inom Banverkets organisation. Därigenom kan 
lågprioriterade projekt tidigareläggas eftersom det finns begagnat material att 
tillgå. Hur detta tankesätt påverkar den totala kalkylen för inblandade projekt 
beror på hur den interna debiteringen utformas.  

Det finns sannolikt även en koppling mellan kostnad och det sätt på vilket 
materialet omhändertas, dvs. på plats, lokalt eller centralt. Oavsett på vilket sätt 
materialet omhändertas måste materialet analyseras med avseende på förorenings-
halten och måste därför beaktas i den totala kalkylen. Kostnaderna för provtagning 
ligger i storleksordningen 3 500–10 000 kr/prov. 
 
6.1 Kostnader/intäkter – inget omhändertagande av frigjort 

material 
Om det frigjorda materialet inte omhändertas på annat sätt än att det skickas på 
deponi kommer inga intäkter att genereras. De kostnader som kommer att uppstå 
är transportkostnader från arbetsplats till deponianläggning och deponeringskost-
nader. Transportkostnaderna är beroende på transportavståndet mellan arbetsplats 
och deponianläggning vilket varierar från fall till fall. Kostnaderna är även 
beroende av om transporten sker med lastbil eller per järnväg och om materialet 
klassas som avfall eller farligt avfall. Transport av farligt avfall innebär att den 
aktuella transportören måste ha speciellt tillstånd och sannolikt är transport-
kostnaden för farligt avfall högre jämfört med om det klassas som avfall. 

Deponeringskostnaderna är beroende på om materialet klassas som avfall eller 
som farligt avfall vilket i sin tur är beroende av materialets föroreningshalt. 
Deponeringskostnaden för förorenade massor kan i dagsläget uppgå till ca  
1 000 kr/ton vilket motsvarar ca 500 kr/m3 (Sweco, 2001). Klassas materialet som 
farligt avfall kan kostnaden vara högre och i vissa fall kan kostnaden för 
deponiskatt tillkomma.  

Beträffande betongsliprar har det konstaterats (Scandiaconsult, 2002), att 
föroreningshalten i betongsliprar inte överskrider tillämpade riktvärden eller andra 
jämförelsevärden och att krossade betongsliprar därmed kan återanvändas som 
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t.ex. vägbyggnadsmaterial utan ökad risk för människor eller miljö. Eftersom 
betongsliprar har en mer homogen materialsammansättning jämfört med banvalls-
material är det inte lika aktuellt att ta prover för analys av betongsliprars 
föroreningshalt. Detta innebär i sin tur att inga kostnader för provtagning och 
analys uppkommer vad gäller betongsliprar.  

Kostnaderna för deponering av betongavfall framgår av figur 6.1. I diagrammet 
redovisas en sammanställning av deponikostnaden för ren betong respektive 
betong med armeringsjärn. Sammanställningen är gjord av IQR i oktober 2001.  
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Figur 6.1  Deponeringskostnad för ren betong (tegelstens storlek) respektive 
betong med armeringsjärn. Avser situationen i oktober 2001.   
 
Av figur 6.1 framgår att den lägsta kostnaden för att deponera betong med arme-
ringsjärn är 200 kr/ton. Förutom enstaka fall gäller att kostnaden för att deponera 
betong utan armeringsjärn ligger på en nivå mellan 100–400 kr/ton. De i diagram-
met redovisade kostnaderna gäller för krossad betong. Detta innebär att förutom 
deponeringskostnaden tillkommer en kostnad för att krossa betongsliprarna. Om 
inget omhändertagande av betongsliprarna sker innebär det således att den totala 
kostnaden skall inkludera kostnader för krossning och deponering. Detta faktum 
skall ställas i relation till vad Banverket kan vara beredd att betala för att 
överlämna materialet till en återvinningsentreprenör som i sin tur via krossning 
och eventuell siktning förädlar betongsliprarna för att därefter avyttra det 
förädlade materialet.  

Under antagandet att inget material omhändertas, oavsett om det gäller ban-
vallsmassor eller betongsliprar, kommer detta att innebära ett behov av nytt 
material som måste köpas in till gällande marknadspris.  
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6.2 Kostnader/intäkter – omhändertagande av frigjort 
material 

Om frigjort material återanvänds och/eller återvinns kan man räkna med någon 
form av intäkt genom att materialet kan avyttras internt eller externt. En förut-
sättning är dock att banvallsmaterialets föroreningshalt ligger på en sådan nivå att 
det utan allt för stora restriktioner kan återanvändas eller återvinnas. En analys av 
materialets föroreningshalt måste dock föregås av provtagning och analys vilket 
innebär en kostnad. Generellt gäller att förtjänsten av att omhänderta materialet 
ligger i det faktum att volymen material som eventuellt behöver deponeras kan 
reduceras avsevärt vilket påverkar kostnaden för deponi. Vidare att det material 
som frigörs via bankettrensningen kan avyttras internt eller externt. 

Vilka intäkter det kan bli frågan om är beroende av hur avtalen mellan 
Banverket och aktuell återvinningsentreprenör kan utformas. Detta är i sin tur 
beroende av om materialet skall omhändertas på plats, lokalt eller centralt.  

Om materialet omhändertas på plats tillkommer inga transportkostnader. Det 
är ej heller aktuellt att sikta materialet. Förtjänsten ligger i att materialet kan säljas 
till markägare som utfyllnadsmaterial eller till exempelvis skogsbilvägar. Ett annat 
alternativ är att materialet används internt till exempelvis tryckbankar vilket 
innebär att nytt material för detta ändamål ej behöver köpas in. Försäljningspriset 
som skall gälla gentemot markägaren måste ställas i relation till Banverkets 
kostnad för att transportera det till annan lämplig återvinningsentreprenör och 
vilket försäljningspris detta skulle kunna generera. Ett omhändertagande på plats 
förutsätter att materialet kan återanvändas utan restriktioner och att det är frågan 
om relativt små materialmängder. 

Vid ett lokalt omhändertagande kommer transportkostnaderna att vara bero-
ende på transportavståndet till aktuell återvinningsentreprenör. De intäkter som 
genereras vid lokalt omhändertagande är beroende på de avtal som tecknas med 
aktuell återvinningsentreprenör. Här kan man tänka sig att de kostnader, förutom 
provtagningen, som uppkommer betalas av entreprenören. Intäkten för Banverkets 
del kan då utgöra en viss procentuell del av den vinst som återvinningsentrepre-
nören skapar genom att han förädlar materialet och i sin tur säljer det. Ett alterna-
tiv i detta sammanhang är att återvinningsentreprenören siktar materialet till en 
viss kostnad men att Banverket får behålla makadamballasten, dvs. 32–64 frak-
tionen. Övriga fraktioner tillfaller återvinningsentreprenören. Ett annat alternativ 
är att Banverket även får behålla fraktionen 8–32 mm för att använda till tryck-
bankar. Kostnaden i detta fall blir då kostnaden för siktning av materialet och 
deponikostnad för material av fraktionen 0–8 mm. Siktkostnaden är beroende av 
vilka resurser aktuell återvinningsentreprenör har till sitt förfogande. I detta fall 
skall även kostnaderna för transport till eventuellt deponi beaktas vilket är bero-
ende av transportavståndet till aktuell deponi. 

Det tredje alternativet är centralt omhändertagande vilket innebär att 
makadamleverantören tar hand om materialet. I detta fall är det frågan om att upp-
rätta ramavtal med de makadamleverantörer som redan levererar ny makadam till 
Banverket. Vid centralt omhändertagande gäller att returtransport av frigjort mate-
rial kan ske i samband med att makadamtåget går tillbaka till makadamleveran-
tören för påfyllning av ny makadam. Detta innebär att den totala transport-
kostnaden kan fördelas på två transportuppgifter.  
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6.3 Kostnader/intäkter ur ett helhetsperspektiv 
Utifrån tidigare redovisade referensprojekt kan man konstatera att det går att 
bedriva en miljöinriktad verksamhet och att det finns en ekonomisk potential med 
att omhänderta frigjort material antingen via intern återanvändning eller extern 
avyttring av materialet.  

Den ekonomiska potentialen av att återanvända material beror naturligtvis på 
ett antal olika faktorer som till viss del diskuterats tidigare. En viktig del kopplad 
till hur det ekonomiska utfallet blir är hur bra planeringen av projektet är. Som 
exempel kan nämnas behovet av tryckbankar. Om inte projekteringen av tryck-
bankar är färdig innan projektet startar kan det vara svårt att veta hur mycket 
massor som kan läggas ut direkt på plats. Planeringen har även betydelse för var 
och på vilket sätt materialet skall omhändertas samt vilka volymer det är frågan 
om, vilket i sin tur är kopplat till transportlogistiken och därmed transport-
kostnaden.  

Om det finns brister i planeringen, t.ex. vad gäller analys av materialets 
föroreningshalt, finns risk för att projektet stoppas vilket innebär onödiga 
stillestånds- och förseningskostnader för projektet.  

En annan aspekt vad gäller det ekonomiska utfallet är hur nödvändiga avtal 
mellan Banverket och berörda avnämare skall utformas. Detta gäller för såväl 
intern som extern återanvändning av materialet. Det finns sannolikt flera olika 
varianter på hur lämpliga avtal kan utformas vilket inte ligger inom ramen för 
detta projekt att utveckla. Generellt gäller dock att huvudsyftet med avtalen skall 
vara att båda parter tjänar på affären och därigenom skapar incitament för ett 
miljöriktigt omhändertagande av frigjort material.  

Banverkets interna förtjänst av att återanvända frigjort material måste ses ur ett 
ekonomiskt helhetsperspektiv. Det material som frigörs på en bandel kan vara 
möjlig att återanvända på en annan bandel. Detta kommer att påverka det ekono-
miska utfallet på de bägge berörda bandelarna. Bandel A kommer att få en intäkt 
för det material som kan avyttras till bandel B. Samtidigt kan bandel B minska 
sina kostnader genom att begagnat material används för den aktuella åtgärden på 
bandel B. Om detta faktum beaktas i en totalkalkyl kan det kanske vara så att åt-
gärden på bandel B kan tidigareläggas eftersom den tidigare planerade budgeten 
kan minskas och därmed göra det möjligt att genomföra projektet. Kostnads-
minskningen ligger i kostnadsskillnad mellan att köpa nytt material jämfört med 
att köpa begagnat material.  
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7 Hanteringsrutiner 
7.1 Syfte och behov 
Det finns två övergripande aspekter som aktualiserat behovet av att utveckla 
tydliga hanteringsrutiner för omhändertagande av frigjorda banvallsmassor. Den 
ena är Miljöbalkens införande som medfört strängare krav vad gäller omhänder-
tagandet av banvallsmassor, speciellt i de fall dessa är förorenade. Den andra 
aspekten är bankettrensning som är en relativt ny underhållsåtgärd och som 
genererar stora mängder frigjorda banvallsmassor. 

Sedan 1987 har i medeltal ballastrening genomförts på en sträcka av ca  
17 mil/år, (Kemakta, 2001). Med en medelvolym på ca 0,5 m3/spårmeter har detta 
givit upphov till knappt 85 000 m3/år vilket motsvarar ca 150 000 ton/år. Inom 
ramen för detta projekt har det framkommit indikationer på att det framtida 
behovet av bankettrensning motsvarar ca 15–20 mil/år under en 20-årsperiod. Med 
en medelvolym på 1 m3/spårmeter motsvarar detta ca 150 000–200 000 m3/år eller 
ca 270 000–360 000 ton/år.  

Banverket har som förvaltare ansvaret för att materialet omhändertas på ett sätt 
som är förenligt med Miljöbalkens krav och riktlinjer och den egna organisa-
tionens miljöpolicy. Ansvaret ställer stora krav på att förvaltaren har nödvändiga 
kunskaper om gällande lagar och förordningar samt håller sig informerad om de 
förändringar som sker. Eftersom det i dagsläget inte finns några tydliga rutiner 
som säkerställer förvaltarens ansvar inom detta område är det angeläget att sådana 
rutiner utvecklas. 

De huvudsakliga syftena med tydligare rutiner för omhändertagande av fri-
gjorda banvallsmassor kan diskuteras utifrån följande aspekter: 

− Säkerställa ett omhändertagande av materialet i enlighet med Miljöbalkens 
krav och Banverkets miljöansvar som förvaltare av anläggningen 

− Reducera antalet störningar så att projekten kan genomföras så smidigt som 
möjligt 

− Skapa incitament och motivation för ett miljötänkande på alla nivåer inom 
Banverkets organisation 

− Ge möjlighet till kontroll och uppföljning av verksamheten 
− Tydligt förfrågningsunderlag är ett måste 
− Alla förutsättningar måste vara klara innan arbetet startar 

 
Avsaknaden av tydliga hanteringsrutiner har som tidigare nämnts, medfört att det 
uppstått en del störningar i flertalet projekt vilket skapat irritation och tidspress 
samt ytterligare påfrestningar på en redan ansträngd projektbudget. Det finns 
därför risk för att situationen förvärras om inte omhändertagandet styrs upp på ett 
bättre sätt än vad som för närvarande sker.  

Hanteringsrutinerna måste utformas på sådant sätt att nödvändig information 
erhålls om dessa rutiner följs. Informationen skall ge svar på ett flertal frågor som 
t.ex. vilka mängder det är frågan om, vilka föroreningar materialet innehåller, hur 
omhändertagandet skall ske med hänsyn till föroreningshalterna, vilken kompe-
tens som skall säkras gentemot återvinningsentreprenörer, vilka myndighets-
kontakter som skall tas i vilket skede av arbetsprocessen, etc. Om så många förut-
sättningar som möjligt är klarlagda redan från början underlättar detta för såväl 
beställare som utförare. Det kan dock vara svårt att utarbeta rutiner som ograverat 
gäller i alla situationer eftersom varje ballastrenings-/bankettrensningsprojekt är 
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unikt på sitt sätt. Detta bör dock inte vara något hinder för att fortsätta den 
påbörjade processen.  

 
7.2 Förslag på hanteringsrutin 
Följande förslag på hanteringsrutiner (figur 7.1) bygger på den kunskap som 
byggts upp inom detta projekt och de tidigare nämnda utredningsprojekt som 
genomförts parallellt. Utvecklandet av rutiner för hantering av frigjorda ban-
vallsmassor måste vara en öppen process där det skall finnas möjlighet till 
kontinuerliga revideringar allt eftersom nya lösningar och erfarenheter dyker upp. 
Det är därför viktigt att erfarenhet och kunskap från så många ballastrenings-
/bankettrensningsprojekt som möjligt samlas in, analyseras och utvärderas. 
Därmed fås en fortlöpande kunskapsuppbyggnad som underlag för framtida för-
bättringar. Det är även viktigt att det från central nivå ges signaler ut i organisa-
tionen som understryker vikten av ett miljötänkande. 



54 VTI meddelande 935 

 
FÖRSLAG PÅ HANTERINGSRUTIN 

Figur 7.1  Flödesschema på förslag till hanteringsrutin. 
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7.3 Verksamhetsplan 
Av verksamhetsplanen framgår bl.a. vilka ballastrenings-/bankettrensningsprojekt 
som kommer att genomföras under den kommande 3-årsperioden. Verksamhets-
planen är ett viktigt underlag eftersom det ger möjlighet till framförhållning med 
avseende på kommande hantering av bl.a. banvallsmassor. I en första fas görs en 
schablonmässig bedömning av kostnaderna för projektet vilket ligger till grund för 
ett första budgetförslag. I detta skede kan det dock vara svårt att uppskatta 
kostnaderna för hanteringen och omhändertagandet av det material (banvalls-
massor och sliprar) som kommer att frigöras i samband med att spårupprustningen 
genomförs. Efterhand som tidpunkten för spårupprustningen närmar sig bör det 
dock vara möjligt att göra en mer exakt uppskattning av kostnaderna för hante-
ringen och omhändertagandet av det material som frigörs. Ett alternativ i 
sammanhanget kan vara att ekonomiska medel för det planerade projektet endast 
beviljas om det finns en plan för omhändertagandet av de banvallsmassor som 
kommer att frigöras.  
 
7.4 Förprojekt 
När beslut om ballastrening/bankettrensning tagits bör ett förprojekt initieras av 
förvaltarsidan. Syftet med förprojektet är att lokalisera kablarnas placering, kart-
lägga volymen frigjort material (sliprar och banvallsmassor) samt att ta prover för 
att analysera föroreningshalten i banvallsmassorna. Med tanke på att informa-
tionen från förprojektet skall utgöra underlag för kommande projektering måste 
förprojektet genomföras i god tid, minst ett år, innan projekteringsarbetet startar.  

Eftersom föroreningshalten i banvallsmassorna är avgörande för den fortsatta 
hanteringen är provtagning och analys av materialet ett viktigt moment i för-
projektet. I dagsläget finns dock inga enhetliga riktlinjer för hur eller i vilken om-
fattning prover skall tas för att analysera föroreningshalten. Därför föreslås att det 
förslag beträffande provtagning som diskuterats i tidigare avsnitt, dvs. ett prov var 
500 meter, tillämpas som en första ansats i kommande projekt där förorenings-
halten i banvallsmassor skall kartläggas.  
 
7.5 Projektering 
Syftet med projekteringen är att ta fram information som skall ligga till grund för 
förfrågningsunderlag, upphandling av projektet samt genomförande av projektet. 

Information om banvallsmaterialets föroreningshalt, vilka mängder (banvalls-
material och sliprar) det är frågan om samt kablarnas placering finns i detta skede 
tillgänglig från det tidigare genomförda förprojektet. Detta ökar möjligheten att ta 
fram ett tydligt förfrågningsunderlag som, för de entreprenörer som skall lämna 
anbud på beslutad spårförnyelse, klargör vilka förutsättningar som gäller. Att i 
förfrågningsunderlaget tydliggöra spelreglerna är viktigt eftersom inkomna anbud 
därmed blir lättare att bedöma och utvärdera. Det är inte självklart att alla 
projekteringskonsulter har kunskap om vilka miljöaspekter som måste beaktas i 
samband med spårupprustningsprojekt där bankettrensning och/eller ballastrening 
ingår. Detta kan då leda till problem i ett senare skede av det aktuella spår-
upprustningsprojekt som skall genomföras.  
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7.5.1 Återanvändning av ej förorenade banvallsmassor  
Den information som inhämtats i förprojektet ligger till grund för att i projekte-
ringsfasen analysera materialets återanvändningsgrad. En kartläggning av tänkbara 
återanvändningsalternativ är angeläget att ta fram med hänsyn till att det skall 
utgöra underlag för kommande diskussioner/samråd med berörda miljö-
myndigheter. Under förutsättning att materialet inte innehåller föroreningar som 
ligger över framtagna riktvärden kan nedanstående funderingar ses som en första 
ansats i den fortsatta diskussionen beträffande återanvändning och/eller åter-
vinning av det frigjorda materialet. 
 
Tryckbankar 
I samband med spårupprustningsprojekt finns ofta ett behov av att anlägga tryck-
bankar och det kan vara lämpligt att projekteringen av tryckbankar görs på ett 
tidigt stadium. Avsikten med att redan i detta skede projektera för eventuella 
tryckbankar är att kunna utnyttja massorna direkt på platsen vilket reducerar den 
övriga mängden banvallsmaterial som måste omhändertas. Om inte detta görs 
finns risk för att det i ett senare skede blir aktuellt att anlägga tryckbankar med 
annat material som måste tas från annat håll. Frågeställningar som i detta 
sammanhang är aktuella att analysera kan exemplifieras med: 
− Finns ett behov av tryckbankar på den aktuella sträckan? 
− Vilka mängder behövs i så fall till planerade tryckbankar? 
− Var skall tryckbankarna anläggas? 
− Kan spårodugliga betongsliprar användas som utfyllnad i tryckbankarna? 
 
Återanvändning i andra spårprojekt 
Möjligheten att återanvända materialet i andra spårprojekt måste kartläggas. De 
aspekter som i detta sammanhang bör beaktas är exempelvis: Vilken typ av 
spårprojekt kan vara aktuella, industrispår, bangårdar, etc. Vad är rimlig ”närhet” 
till andra spårprojekt med hänsyn till transportavstånd och tidsperspektivet? 
Beträffande tidsperspektivet finns det anledning att diskutera eventuella lagrings-
behov av det frigjorda material som är tänkt att användas i andra spårprojekt. 
Material som skall lagras en längre tid innan det återanvänds kräver någon form 
av upplagsplats och i vissa fall kan det vara aktuellt med övertäckning av 
materialet.  
 
Återanvändning i aktuellt spårprojekt 
Under antagande att bankettrensning och ballastrening genomförs i ett och samma 
spårupprustningsprojekt kan ett alternativ vara att det frigjorda materialet från 
bankettrensningen återanvänds som kompletteringsballast i samband med ballast-
reningen. Vad som krävs är att materialet från bankettrensningen siktas i frak-
tionen 32–64 mm. Problemet kan dock vara att hitta lämpliga upplagsplatser där 
siktningen kan ske. Om detta går att lösa på ett smidigt sätt kommer mängden 
kvarvarande material, dvs. fraktion 0–32 mm, som behöver omhändertas att ha 
reducerats avsevärt.  
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Extern avyttring av materialet 
Extern avyttring av materialet är aktuellt då det inte finns något internt behov 
inom Banverket av det frigjorda materialet. Extern avyttring av materialet har 
diskuterats i tidigare avsnitt och då i termer av ett omhändertagande på plats, 
lokalt/regionalt, alternativt centralt omhändertagande.  
 
7.5.2 Hantering av förorenade banvallsmassor 
Är materialet förorenat ställs av naturliga skäl helt andra krav på ett omhänder-
tagande jämfört med om materialet inte är förorenat. Med tanke på de höga kost-
naderna för att deponera materialet finns det all anledning att försöka hitta 
alternativa lösningar till deponering. Vilka alternativa lösningar som står till buds 
är beroende på materialets föroreningsgrad men utgångspunkten bör dock vara att 
så lite som möjligt skall deponeras.  

Som tidigare nämnts visar resultat från andra studier (SGI, 2002) att 
föroreningarna till största delen är bundna till de finare fraktionerna. Detta faktum 
indikerar att förutsättningarna bör vara goda att hitta lösningar som reducerar 
mängden material som måste deponeras.  
 
7.6 Myndighetskontakter 
Redan i projekteringsfasen är det viktigt att kontakter tas med berörd kommuns 
miljökontor för att informera och samråda om den planerade bankettrensning 
och/eller ballastreningen. Avsikten med denna inledande kontakt är att klargöra 
vad det är frågan om så att det på ett tidigt stadium finns möjlighet att hitta lös-
ningar som gör att projektet kan genomföras så smidigt som möjligt inför fram-
tagande av förfrågningsunderlag (FU). En annan anledning till tidig kontakt med 
berört miljökontor är att det ofta är en lång ärendehantering och därför angeläget 
att få igång processen så snart som möjligt. Detta understryks av vad som vad som 
sägs i BVH 585.85: ”Anmälan av anmälningspliktig verksamhet skall ha inkommit 
till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, om inte 
tillsynsmyndigheten medger en kortare tid. Myndigheten kan komma att avgöra 
ärendet även efter det att sex veckor förflutit. Det finns inga krav på att en 
reaktion från myndigheten avvaktas innan verksamheten påbörjas. Då myndig-
heten kan meddela förelägganden eller förbud efter det att sex veckor förflutit 
sedan anmälan inlämnats bör myndighetens besked inväntas innan verksamheten 
sätts igång.” 

Den information som i ett inledande skede är aktuell att förmedla är exempel-
vis: 

− Vilka volymer det är frågan om och analysresultat av från förprojektet tagna 
materialprover 

− Vad materialet är tänkt att användas till 
− När spårupprustningen planeras att genomföras 
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Utifrån denna information kan en diskussion föras beträffande: 
− Om det föreligger några restriktioner, t.ex. med avseende på grundvattentäkter 

och naturskyddsområden 
− Vilka upplagsplatser som kan vara lämpliga med hänsyn till materialets 

föroreningshalt 
− Eventuella tillstånd som behöver sökas för t.ex. mobila kross- och/eller 

siktanläggningar 
− Hur materialet lämpligast skall hanteras om det är förorenat 
 
7.7 Förfrågningsunderlag (FU) 
Den information och de förutsättningar som kommer fram i samband med för-
projekt och projektering skall ligga till grund för utarbetande av förfrågnings-
underlaget. Det finns flera aspekter på varför förfrågningsunderlaget på ett tydligt 
sätt måste klargöra vilka spelregler och förutsättningar som gäller.  

Om inte förprojektet genomförs kommer inte heller förfrågningsunderlaget som 
entreprenören skall lämna anbud på att innehålla någon information om hur stora 
volymer massor som kommer att frigöras, om eventuella kabellägen måste justeras 
eller om materialet är förorenat. Entreprenörens anbud kommer därför av naturliga 
skäl att utgå från den information som finns redovisat i förfrågningsunderlaget. 
Antag att entreprenören på eget initiativ skaffar sig information om det aktuella 
bankettrensnings- och/eller ballastreningsprojektet och gör bedömningen att stora 
mängder material kommer att frigöras som måste omhändertas, att dessa massor 
sannolikt till viss del är förorenade samt att kabelläget måste justeras.  

Utifrån denna förutsättning (dvs. ingen information från förfrågningsunderlaget 
men egen inhämtad information) kan entreprenören välja att agera på två sätt. 
Antingen att i anbudet ange en kostnad för spårbytet baserat enbart på informa-
tionen i förfrågningsunderlaget eller att i anbudet ange en kostnad som bygger på 
hans egen bedömning om en trolig arbetsinsats. Utgår entreprenören enbart från 
förfrågningsunderlagets förutsättningar kan han lägga sig på en för beställaren 
attraktiv nivå och en egen ”nollnivå”, (dvs. med liten vinstmarginal) eftersom han 
vet att det kommer att bli tilläggsbeställningar som han kan ta ”bra betalt” för och 
därmed få en för entreprenadföretaget bra vinst trots lågt ”officiellt” anbud.  

Väljer entreprenören att lämna ett anbud grundat på sin egen bedömning av 
förhållandena kommer detta anbud att ligga på en högre nivå jämfört med anbudet 
baserat enbart på förfrågningsunderlaget. Detta kan i sin tur ha betydelse för 
beställarens handlingsalternativ. Med tanke på att beställaren i detta skede redan 
lagt en budget på det aktuella bankettrensnings- och/eller ballastreningsprojektet 
är ramarna fastlagda innan anbuden kommer att utvärderas. Därför kommer 
sannolikt lägsta anbudet att vara det mest attraktiva ur beställarens perspektiv. 
Detta ställningstagande utgår från det faktum att beställarens förfrågningsunderlag 
inte bygger på en riktig bedömning och information. Risken är således att 
beställaren antar ett anbud som, utan att han själv vet det i detta skede, kommer att 
medföra tilläggsarbeten som i slutänden kommer att spräcka tidigare uppgjord 
budget. När tilläggsbeställningarna väl dyker upp kan det vara svårt, om inte helt 
omöjligt, för beställaren att säga upp ingånget avtal med den aktuella entrepre-
nören.  

En aspekt i sammanhanget är att när beställaren jämför inkomna anbud där 
några anbud antyder om behovet av kabeljustering, massor som måste omhänder-
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tas på grund av föroreningar väcks en fundering hos beställaren. Frågan är dock 
om det då är möjligt för beställaren att acceptera de anbud som beaktar andra än i 
förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar. Överklagan på att lägsta anbud 
inte antagits bör då vara möjligt att göra av de entreprenörer som gett ett lägre 
anbud än det accepterade. Motiveringen skulle vara att förutsättningarna inte 
angetts på ett tydligt sätt från beställarens sida. Om beställaren redan i för-
frågningsunderlaget deklarerat att bedömning av inkomna anbud kommer att göras 
med avseende på miljöaspekten, dvs. föroreningsgrad, omhändertagande av 
frigjort material etc. kan risken för överklagan minimeras.  

Ytterligare en aspekt är att bristfällig information i förfrågningsunderlag kan ge 
problem med avseende på möjligheten att få tillräckligt med arbetstid (disptid) i 
spåret. Det finns därför all anledning att via ett förprojekt ta fram så mycket infor-
mation som möjligt för att därigenom få ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. 
Ett förfrågningsunderlag som bygger på information från förprojektet minskar 
risken för att beställarens budget överskrids. Vidare bör onödiga och irriterande 
störningar i projektet kunna minimeras.  
 
7.8 Slutdokumentation 
Det bör vara ett krav att projektet dokumenteras. Detta krav skall anges redan i 
förfrågningsunderlaget. Projektdokumentation ger förvaltaren möjlighet till upp-
följning och erfarenhetsåterföring som kan vara till nytta i andra projekt.  
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8 Diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt 
arbete 

Mot bakgrund av de inom detta projekt framkomna resultat kan följande 
noteringar göras:  
 
Miljöbalkens införande har skärpt kraven 
Kraven på omhändertagandet av banvallsmassor har ökat sedan miljöbalkens 
införande 1999. Innan dessa fanns inga speciellt uttalade krav på hur banvalls-
massor skulle omhändertas. Omhändertagandet av frigjorda banvallsmassor löstes 
inom ramen för varje enskilt spårupprustningsprojekt där ballastrening genom-
fördes. Detta medförde att föroreningshalten i dessa massor inte beaktades i någon 
större utsträckning och inte heller på vilket sätt man gjorde sig av med de 
överblivna massorna. I samband med ett av Banverket anordnat spårteknikmöte i 
början av 1990-talet väcktes frågan om hur dessa massor skulle omhändertas. 
Redan då var man medveten om att det inte kunde fortsätta på detta viset men 
eftersom det inte fanns några klart uttalade krav eller rutiner var inte motivationen 
att hitta bättre lösningar speciellt stor.  

I och med miljöbalkens införande har dock kraven skärpts och det finns inte 
längre utrymme för att ”dumpa” massorna var som helst. Att i den praktiska verk-
samheten införa förändringar som ligger i linje med miljöbalkens krav är dock en 
process som tar tid. En annan faktor som aktualiserat problematiken är det faktum 
att bankettrensning har börjat införas i stor skala. Denna process genererar som 
nämnts tidigare större volymer än ballastreningsprocessen varför det är än mer 
angeläget att frigjorda banvallsmassor omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

Miljöbalkens införande har för såväl projektledare som beställare medfört ett 
ökat ansvar för att frigjorda banvallsmassor hanteras på sätt som är förenligt med 
miljöbalkens krav. För att kunna ta det ökade ansvaret krävs att det finns 
utarbetade hanteringsrutiner. I samband med att problemet med frigjorda ban-
vallsmassor har aktualiserats har en process startat för att utveckla fungerande 
hanteringsrutiner. Det är dock angeläget att denna process fortsätter för att genom 
ytterligare kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring vidareutveckla hante-
ringsrutiner som kan fungera i den praktiska verksamheten.  
 
Miljökontorens agerande 
Man kan konstatera att även för berörda Miljökontor har problematiken rörande 
omhändertagande av frigjorda banvallsmassor aktualiserats. Tidigare var Miljö-
kontoren inte engagerade, eller rent av medvetna, om problematiken vad gäller 
bankettrensning och/eller ballastrening. Resultaten från denna studie indikerar att 
det fortfarande finns kunskapsbrister hos Miljökontoren med avseende på vilka 
volymer det kan vara frågan om, hur miljöbalkens krav skall tolkas samt behovet 
av att genom provtagning analysera materialets föroreningshalt. Resultatet från de 
studerade referensprojekten visar att Miljökontorens agerande kan vara av stor 
betydelse för genomförandet av ett planerat bankettrensnings- och/eller ballast-
reningsprojekt. Det är därför angeläget att det på ett tidigt stadium sker ett 
informationsutbyte mellan Banverket och berörda Miljökontor för att därigenom 
klargöra gällande förutsättningar. Att detta görs på ett tidigt stadium är även av 
betydelse med hänsyn till den i många fall långa handläggningstiden för eventuella 
tillståndsärenden.  
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Konkurrensutsättning 
Med tanke på neutralitetsskäl vid konkurrensutsättning är det angeläget att det 
finns tydliga hanteringsrutiner för det frigjorda materialet. Avsaknaden av 
hanteringsrutiner innebär risk för att entreprenörerna inte får tillräcklig 
information om vilka förutsättningar som gäller. Detta kan i sin tur innebära att 
entreprenören löser uppgiften på ett sätt som kanske inte alltid är förenligt med 
Miljöbalkens krav och Banverkets miljöpolicy. Banverkets möjligheter till 
kontroll och uppföljning av att miljötänkandet beaktas i verksamheten kan därmed 
försvåras.  

Ett miljömässigt omhändertagande kostar pengar vilket naturligt återspeglar sig 
i inkomna anbud. Ur banregionens och/eller banområdets perspektiv är det 
angeläget att få arbetet utfört på ett bra sätt men så billigt som möjligt med tanke 
på den redan ansträngda budgeten. De entreprenörer som har ett miljötänkande 
kommer sannolikt att ha ett högre pris och blir därmed mindre intressanta som 
utförare om kravbilden är oklar.  
 
Implementering på olika nivåer hos inblandade aktörer 
För att återvinning/återanvändning av frigjorda banvallsmassor och betongsliprar 
skall kunna ske på ett effektivt och miljöriktigt sätt krävs motivation och 
engagemang hos de personer som är involverade i processen. Detta gäller såväl 
beställare som entreprenörer. Det kan dock vara svårt för enskilda personer 
(projektledare, entreprenörer) att hålla sig informerade om gällande lagar och 
förordningar och de eventuella förändringar som sker. Detta motiverar att 
problematiken rörande hanteringsprocessen för frigjort material lyfts upp på en 
mer central nivå inom Banverkets organisation än vad som är fallet i dagsläget. De 
ansatser rörande hanteringsrutiner som föreslagits inom ramen för detta projekt 
måste vidareutvecklas på en central nivå inom Banverket men i nära samarbete 
med personer i den praktiska verksamheten och berörda Miljökontor. En tydligare 
styrning av hanteringsprocessen från centralt håll bör ge tydligare spelregler för 
alla inblandade parter.  
 
Ekonomi 
Resultaten från denna studie indikerar att det finns en ekonomisk potential i att 
återanvända och/eller återvinna banvallsmassor och betongsliprar. Exakt hur stor 
denna potential är har dock inte varit möjlig att analysera fullt ut inom ramen för 
detta projekt. Man kan dock misstänka att den ekonomiska vinningen på ett 
omhändertagande av materialet är betydligt större än vad som har framkommit i 
denna studie. För att kunna utnyttja det ekonomiska värdet som finns i materialet 
krävs information beträffande materialets föroreningshalt och tänkbara avsätt-
ningsmöjligheter antingen internt inom Banverket eller externt. Detta kräver i sin 
tur tydliga hanteringsrutiner som gör det möjligt att skaffa den nödvändiga 
informationen. Tydliga hanteringsrutiner kommer sannolikt även att medföra 
minskade störningar i projekten som i sin tur påverkar det ekonomiska utfallet.  
 
Massmedia 
Ytterligare en aspekt i sammanhanget är massmedias roll med tanke på intresset 
av att bevaka miljöfrågor, speciellt om det uppstår negativa konsekvenser för 
miljön. Anta att ett bankettrensnings- eller ballastreningsprojekt genomförts på 
sådant sätt att det uppstått negativa konsekvenser för miljön. Om anledningen till 
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detta är att det saknats tydliga hanteringsrutiner kan det vara svårt att ”försvara” 
uppkomna miljökonsekvenser. Har negativa miljökonsekvenser uppkommit trots 
att det funnits tydliga hanteringsrutiner är detta lättare att ”försvara” eftersom man 
försökt genomföra det aktuella projektet i enlighet med gällande miljökrav utifrån 
den kunskap och erfarenhet som finns.  
 
Komplext område 
Återvinning/återanvändning av banvallsmassor är ett komplext område där många 
parter (beställare, spårentreprenörer, återvinningsentreprenörer, miljökontor, etc.) 
är inblandade. Det krävs dock att inblandade parter samarbetar utifrån gemen-
samma förutsättningar. Detta kräver i sin tur tydliga hanteringsrutiner som säker-
ställer att nödvändig och tillräcklig information tas fram som underlag för 
gällande förutsättningar. Det finns dock goda förutsättningar utifrån den kunskap 
som har byggts upp och håller på att byggas upp inom detta område, att vidare-
utveckla de tankar och idéer som finns och därmed möjliggöra ett omhänder-
tagande av frigjort material på ett sätt som är förenligt med Miljöbalkens krav och 
Banverkets ansvar som förvaltare.  
 
8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Återvinning och/eller återanvändning av banvallsmassor (i viss mån även betong-
sliprar) är ett komplext område som innefattar såväl miljörelaterade som eko-
nomiska och administrativa aspekter. Inom ramen för detta projekt har det inte 
varit möjligt att ge en heltäckande beskrivning av hur omhändertagandet av 
banvallsmassor och betongsliprar hanteras eller bör hanteras i den praktiska 
verksamheten. Framkomna resultat indikerar dock att det finns ytterligare 
frågeställningar och oklarheter som är angelägna att studeras, varför materialet i 
denna rapport därför skall ses som en plattform inför ett fortsatt arbete. 

Som underlag för ett fortsatt arbete redovisas nedan några projektförslag till 
fördjupad utredning rörande återvinning av banvallsmassor och betongsliprar. 
 
Fullskalestudie 
Det finns ett klart behov av en fortsatt utveckling av hanteringsrutiner vad gäller 
återvinning av banvallsmassor och betongsliprar. Avsikten med detta projekt är att 
följa upp ett planerat spårupprustningsprojekt från början till slut. Tanken är att 
hela kedjan från beslut om spårupprustning, projektering, förarbete, förfrågnings-
underlag, anbudsutvärdering, genomförande och slutdokumentation följs upp, 
analyseras och utvärderas. Därigenom bör det vara möjligt att på ett mycket 
konkret sätt studera vilka faser i kedjan som innehåller vilka problem (men även 
möjligheter) och hur man i kommande projekt skall ta till vara denna erfarenhet.  
 
Kartläggning av återvinningsentreprenörer – upphandling 
Om återvinning av banvallsmaterial skall vara av intresse för återvinnings-
entreprenörer måste dessa se en vinstmöjlighet. Vilken ekonomisk potential som 
finns och hur den värderas bedöms sannolikt olika av olika återvinnings-
entreprenörer. Denna bedömning grundar sig i sin tur på hur avtal mellan 
Banverket och presumtiva entreprenörer utformas för att båda parter skall känna 
motivation för ett djupare engagemang.  
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Miljökontorens agerande 
Det har konstaterats att Miljökontorens agerande har varierat i de referensprojekt 
som studerats i detta projekt. Berörda Miljökontor har i vissa fall begärt 
kompletterande information vilket medfört störningar i projekten. Med tanke på 
att behovet av ballastrening och/eller bankettrensning bedöms öka i framtiden 
kommer det sannolikt även att medföra ökade kontakter med olika Miljökontor. 
För att i framtiden undvika störningar på grund av oklarheter beträffande vilken 
information olika miljökontor önskar bör det vara angeläget att studera 
miljökontorens inställning med avseende på hur ballastmassor skall hanteras.  
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