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Sammanfattning 

 
Soiltech har utfört behandling av uppsopad halkbekämpningssand på uppdrag av 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, i varierande skala, under flera års tid. 
Under sommaren 2003 genomfördes ett fullskaleförsök om ca 3.000 ton. Det 
fullskaleförsök som genomfördes under sommaren 2005 omfattade ca 10.000 ton 
och var i huvudsak inriktat på logistik och utbyte av användbara grus- och 
sandprodukter. Målet var att minst 60 % skulle kunna återanvändas som 
halkbekämpningssand. Sommaren 2006 behandlades drygt 10.300 ton. Uppdraget 
genomfördes på samma plats som året innan.  
Behandlingen skedde på en särskilt iordningställd plats, med hårdgjord yta, 
avgränsad med betongspillkant, avrinning till pumpgropar och sedimentations-
bassänger. I direkt anslutning till behandlingsplatsen fanns en upplagsplats för 
obehandlad sand samt utrymmen för mellanlagring av behandlade grus- och 
sandprodukter i avvaktan på uttransport. 
Behandlingen skedde i en kompakt, i huvudsak eldriven, anläggning som 
designats för just detta objekt. En del modifieringar i utrustningen jämfört med 
föregående år och en helt ny funktion krävde en del intrimning. 
Den inledande avskiljningen av grovt material och sopor, skedde som tidigare i en 
roterande trumsikt utan vätska. Därefter var processen våt. Den egentliga 
tvättningen och avskiljningen av fina partiklar utfördes i en roterande tvättrumma 
med åtföljande trumsikt. Därefter behandlades den blivande 
halkbekämpningssanden i en ny motströms skruvklasserare innan den avvattnades 
och lades för slutavrinning och uttransport. Processvatten recirkulerades och 
slutrenades före utsläpp efter avslutad behandling. 
En tvättad grusfraktion, 8 – 16 mm och en finsandsfraktion (silt, mo) och ett 
täckmaterial togs också fram. Provning och analyser beträffande föroreningshalter 
gjordes, enligt en särskild provplan, på ackrediterat lab. Övriga kvalitetsaspekter 
som kornstorleksfördelningar, kontrollerades också. 
Resultatet mätt ur olika aspekter får anses som mycket gott. Reningsnivån för alla 
specificerade produkter, klarades väl. Trots att kornstorleksintervallet minskats, så 
att det kom att omfatta 0,25 mm – 8 mm och det därmed blev en omfördelning 
från halkbekämpningssand till finsandsfraktionen, minskade utbytet inte mer än 
med ca 10 %-enheter. Utbytet, i termer av användbara grus- och sandprodukter, 
var mycket högt. Det ekonomiska resultatet måste anses vara bra, oavsett vilken 
kalkylmodell eller beräkningsmetod som används. Intresset för projektet, 
processen och resultaten har varit och är, brett. Studiebesök och 
informationstillfällen genomfördes under full produktion. 
En ny, omständlig kvitteringsrutin i samband med utlastningen av färdigbehandlad 
sandningssand, var sinkande. Erfarenheter från detta och annat ger en god grund 
för vidareutveckling. Produktionen var bra under stabila driftförhållanden och med 
de tidsrestriktioner som rådde på platsen. En större ökning av 
produktionskapaciteten per tidsenhet kan medföra negativa konsekvenser för 
produktkvaliteten och logistiken. 
Såväl produktspecifikationer som produktionsprocess och drift kan 
vidareutvecklas. Fasta behandlingsplatser på flera ställen med rörliga 
behandlingsenheter, skulle kunna behandla väsentligt större volymer. 
Flerårsengagemang medför såväl kontinuitet, bra utvecklingsförutsättningar som 
god investeringsgrund för anläggningsanskaffningar.  
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Rapport över behandling av halkbekämpningssand för Hässelby-

Vällingby stadsdelsförvaltning, i Vinsta, Vällingby, sommaren 

2006. 

 
 
Bakgrund 
 
Tidigare uppdrag 

 
SoilTech har genomfört behandlingsuppdrag i olika skala. Från laboratorie- skala, 
med några enstaka kilo, till pilotskala med några ton upp till några hundra ton. 
Sedan 2003 har behandlingar i full skala, d v s produktionskvantiteter, genomförts. 
Under sommaren 2003 genomfördes ett fullskaleförsök som omfattade ca 3.000 
ton. Behandlingen gjordes på en tillfälligt inrättad plats – På en större bilparkering 
- som då inte nyttjades, men som numera är bilparkering för COOP Forum 
stormarknad – i Vinsta, Vällingby. Etablerades en behandlingsanläggning 
sammansatt av olika tillgängliga komponenter. Uppdraget var då, som nu, för 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Detta var ett fullskaleförsök som gick ut 
på att pröva möjligheterna att framställa en återanvändbar sandningsfraktion i en 
industriell process. Försöket dokumenterades i en rapport med titeln: ”Rapport 
över återvinning av halkbekämpningssand. Ett fullskaleförsök på uppdrag av 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, sommaren 2003”, Owe Nordström. Däri 
framgår såväl förutsättningarna som genomförandet och resultatet. 
 
Sommaren 2005 genomfördes ett större – ca 10.000 ton – fullskaleförsök på en 
särskilt iordningställd plats i Vinsta, Vällingby. Utrustning och processupplägg 
var mera anpassat för en industriell behandlingsprocess. Vid detta försök 
studerades särskilt, logistiken kring behandlingsverksamheten. Försöket hade 
dessutom den inriktningen att maximera andelen återanvändbar 
halkbekämpningssand enligt en särskild specifikation. Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning var också här beställare och projektet stöddes dessutom 
finansiellt av den s k ”Miljömiljarden” inom Stockholm stad. Försöket är utförligt 
dokumenterat i i rapporten: ”Rapport över behandling av halkbekämpningssand. 
Ett fullskaleförsök för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, sommaren 2005. 
Owe Nordström”. 
 
 
Behandlingsuppdraget 
 
Ett försök i fullskala  
 
SoilTech tecknade, i slutet av maj 2006, avtal med Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning om att genomföra ett fullskaleförsök under sommaren, 2006. 
Försöket skulle utgå ifrån de erfarenheter som vanns under föregående års 
försöksverksamhet. En del ändringar i specifikationen vad gällde kvalitet på 
fraktionerna medförde förändringar och anpassningar i behandlingsutrustningen. 
En del administrativa rutinförändringar infördes också av beställaren för att bl a 
noggrannare kunna följa materialbalansen. 
I och med den ändrade specifikationen och de anpassningar som därmed följde i 
processen, avsågs att testa den förändrade behandlingsutrustningen i en industriell 
fullskalesituation samt följa ev. förändringar i utbytet (definieras nedan). Utbytet - 
med en särskild fokusering på återanvändbar halkbekämpningssand - utgör ett 
väsentligt behandlingsresultat vid sidan om reningskvaliteten. Därtill skulle även 
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logistiken, studeras. Logistiken är i sig en stor del av ett behandlingsprojekt. De 
olika fraktionerna kräver skilda typer av lagringsplatser och lagringssätt samt 
varierande transportfordon för skilda fraktioner och destinationer. Allt ifrån enkla 
grusbilar, till lastväxlare och slamsugningsbilar. Därtill krävs frontlastare och 
grävmaskinskapacitet för förflyttningar inom behandlingsplatsen. 
 
Enligt beställningen skulle behandlingsmängden uppgå till ca 10.000 ton. Dock 
med reservation för vad som skulle kunna tillkomma under behandlingstiden. 
Den verkligt behandlade mängden uppgick till ca 10.314 ton. Den anpassade 
processen och behandlingsutrustningen, förutsattes vara dimensionerad för att 
svara mot den bedömda mängden. 
 
Utifrån erfarenheten från föregående år utgick vi ifrån att det inte skulle vara 
möjligt att i nämnvärd grad öka utbytet från behandlingen. Däremot förutsågs att 
de ändrade specifikationen som bl a innebar att en fraktionsgräns ändrades, skulle 
medföra omfördelningar mellan fraktionerna.  
Kravet i årets fullskaletest, beträffande fraktionsstorleken på 
halkbekämpningssanden, hade ändrats till att ligga i intervallet  
0,25 mm – 8 mm. Det innebar att den nedre fraktionsgränsen höjdes med 0,05mm 
och en ökning av vikts-%-en i finandelen till 2 % jämfört med  
1 vikts-% föregående år. 
 
Med utbyte avser vi; den andel av ursprunglig obehandlad mängd som efter 

behandlingen kan nyttjas för skilda ändamål.  
Vi har också använt oss av vedertagna definitioner på återanvändbarhet och 
återvinning (nyttjande). Där återanvändbart är liktydigt med användning för 
samma syfte, medan återvinning kan ske för annat syfte och som annan nyttighet 
än det ursprungliga. Exempelvis är halkbekämpningssanden återanvändbar medan 
behandlat, tvättat grus som läggs på motionsspår eller som utfyllnad av skilda 
slag, är återvunnet men inte återanvänt. Det innebär som regel att produkten har de 
kvaliteter som fordras men att logistiken med återföring för ursprunglig 
användning inte är utbyggd för att klara detta. 
Målet för behandlingsprojektet var att 70 % av den återtagna fraktionen från gator, 
vägar, planer och parkerskulle vara återanvändbart som halkbekämpningssand. 
Målet för 2005 års behandling, var 60 %. 
 
 

Behandlingsplatsen 
 

Behandlingsplatsen, som var geografiskt densamma som föregående år, är belägen 
i Vinsta i Vällingby, inom ett ca 4.000 m  stort staketomgärdat område. 
Behandlingsytan justerades något inför behandlingsarbetet, efter vinterns 
alternativanvändning. Bl a kompletterades (höjdes en del avsnitt) och justerades 
den spillkant som löper utmed hela ena långsidan och halva båda kortsidorna på 
behandlingsytan. Bassänger av samma utförande som föregående år, byggda av 
betongelement (trafikregleringselement), ställdes på plats och infordrades med 
plastfolie. Betongelementen förankrades mot asfaltsytan för att förhindra kalvning 
och störttömning. Bassängerna - två större och en mindre – upptog ca en tredjedel 
av behandlingsytan.  
 
Området hyrdes av beställaren. Förutom den hårdgjorda behandlingsytan med 
avrinning mot pumpgropar, fanns en uppläggningsyta för obehandlat material, i 
nära anslutning.  
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Behandlingsytan, där all behandlingsutrustning fanns uppställd, var separat 
staketomgärdad och de grindöppningar som fanns i staketet, låstes varje kväll efter 
avslutat produktionspass.  
På behandlingsplatsen fanns dels en vattenanslutning via en brandpostkoppling 
dels två separata elcentraler placerade på olika platser. Därifrån kunde 
vidarekopplingar göras, till undercentraler och behandlingsutrustningar.  
 
De fria ytor av behandlingsområdet som inte nyttjades för behandlings-
utrustningen, bassängerna och transportvägar, användes för uppläggning av 
färdigbehandlade grusprodukter för avrinning efter tvättning och i avvaktan på 
borttransport. Även om ytan förefaller stor, nyttjas hela, då verksamheten är 
utrymmeskrävande. Det är inte i första hand behandlingsutrustningen som kräver 
utrymme. Lagring av grus och sandprodukter av skilda slag och i skilda 
behandlingsfaser samt aktionsytor för maskiner och transportfordon kräver mera 
utrymme. 
 
 
Kvalitet 
 
Kraven på de färdigbehandlade produkterna definierades i beställarens avtal.  
Kvaliteten på den återanvändbara produkten kan sägas bestå av två 
huvudkomponenter. Angivna föroreningar ska vara reducerade och halterna ska 
ligga under de generella riktvärden för förorenad mark, som Naturvårdsverket 
(NV) har givit ut (sammanställning i bilaga 9.1 - 5). Beställaren har valt att följa 
Naturvårdsverkets anvisningar, då det inte finns några specifika anvisningar 
avseende halkbekämpningssand.  
Det förekommer ibland diskussioner kring andra värden och gränser. Bl a vid ett 
seminarium anordnat av SLU på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, 
våren 2006. Avfallsverksföreningen har också låtit ta fram en utredning som 
resulterat i en rapport. I den finns sk acceptansvärden angivna som i många fall är 
mycket mera toleranta beträffande föroreningshalter än vad NV anger. Rapporten 
måste dock betraktas som en partsinlaga, snarare än en anvisning, eller riktlinjer. 
En samordning av synsätt, riktlinjer och bestämmelser för hela EU-området 
avseende kriterier för återvinning av avfall i stort kan också komma att påverka 
synen på halkbekämpningsmaterial. 
 
Enligt beställarens specifikation till avtalet för behandlingen under sommaren 
2006, skulle kvalitetskriteriet för kornstorlek ligga mellan ca 0,25 mm och 8 mm, 
med en finandel som fick uppgå till max ca 2 vikts %. Därtill skulle andelen sand 
som har kornstorlek mellan 5,6 mm och 8 mm, uppgå till 
minst 5 vikts %. 
Dessutom ska den produkt som ska användas som halkbekämpningssand följa en 
fastställd kornstorleksfördelning. 
Sedan lång tid har en intervallkurva, som ursprungligen togs fram av Vägverket, 
används som norm vid bl a anskaffning av naturgrus för sandningsändamål. 
Kurvan anger en kornstorleksfördelning i mm. Intervallet som omger en inritad 
idealkurva anger inom vilket område som en godkänd produkt bör finnas. 
Intervallkurvan, - en måttsangivelse i mm - har hittills varit den enda 
kvalitetsaspekten och är den som traditionellt används i grus- och 
entreprenadbranschen. Den utgjorde också en del av avtalet för denna behandling. 
Det uttrycktes också önskemål om att fraktioner inom samtliga delintervall skulle 
finnas i tillräcklig mängd. Detta är naturligtvis ingenting som egentligen påverkas 
i reningsprocessen. Finns inte viss delfraktion med i ursprungsmaterialet, måste 
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eventuella bristfraktioner tillföras i samband med reningen. Över tiden har man 
också kommit fram till att detta inte enbart kan vara styrande för kvaliteten. Därför 
har en del andra aspekter framkommit. Dessa har dock inte preciserats i avtal men 
kan ändå vara värda notera och beakta. Hanterbarheten, d v s möjligheterna att 
lägga upp och höglägga sanden vid förvaring samt att kunna köra på packad sand 
vid disposition på lagerplatsen, ställer krav på att sanden inte ska ha 
”kvicksandsegenskaper”.  
Funktionaliteten ställer krav på produkten att den ska kunna fungera väl i 
spridarna utan att vare sig rinna ut för lätt eller att stoppa upp i spridaren. Utlagd 
sand ska också innehålla en lämpig mängd finandel som binder tillräckligt så att 
inte trafiken snabbt föser undan sanden till sidorna och därmed försvinner också 
den efterstävade halkbekämpningseffekten.  
Dessa, till synes, motstridiga krav kan förenas genom en balansering av processen 
för tvättningen av sanden. Det är viktigare att eliminera förekomsten av 
lågsedimenterande material ( av typen lera och finpartikulär humus) än att sortera 
efter kornstorlek. Finkorniga partiklar kan mycket väl, genom vidhäftning, följa 
med stora partiklar och därmed hamna fel. Kornstorlek är därvid att betrakta som 
ett grovt men inte tillräckligt mått på kvalitet. Framförallt gäller detta i det lägre 
intervallet av kornstorlekskurvan. 
Föroreningsförekomster och halter utgår ifrån kartläggningar som gjorts för 
relativt länge sedan. Det avspeglas inte minst i föroreningsbilden. Inslaget av bly 
(Pb) var då förhållandevis stort. Numera har såväl ökningen av katalysator- renade 
bilar som utfasningen av blyad bensin gjort att blyhalterna sjunkit drastiskt. PAH-
er och andra kemiska ämnen som bl a finns i däck, har däremot ökat. Däckresterna 
och ev. även asfalt som rivs upp av däcksdubb, är också finpartikulära och hamnar 
under vintern i halkbekämpningssanden. Finkorniga partiklar från slitage av 
fordons bromsbelag och liknande, är också en bidragande källa. Dessa partiklar, 
tillsammans med den finkorningaste av sandpartiklarna, kan vara förklaringen till 
att Stockholmsluften har en mycket låg kvalitet, under perioden från 
snösmältningen till dess sandupptagningen är slutförd. En studie vid VTI hösten 
2005, visar att obegagnad natursand enligt den vedertagna storleksspecifikationen 
(0-8), dammar ungefär 50 % mer än den tvättade återanvända 
halkbekämpningssanden. 
 
 
Etablering 
 
Iordningställandet av behandlingsytans spillkanter och ihopbyggandet av 
bassänger försenades en del på grund av den sena våren. 
SoilTech förfogar inte över en fast anläggning för behandling av 
halkbekämpningssand. I stället utgår vi ifrån de förutsättningar och specifikationer 
som läggs fast i beställningen samt de kunskaper och erfarenheter som ligger till 
grund för SoilTechprocessen, för att sätta samman lämpliga 
bearbetningskomponenter. Den totala mängden som skulle behandlas, det 
tillgängliga utrymmet för utrustning, lastmaskiner och –bilar samt 
uppläggningsytor för behandlat grus- och sandmaterial, påverkar också 
utformningen av behandlingsanläggningen. Inför årets behandlingsaktivitet 
gjordes en del utrustningsförändringar. Den ändrade fraktionsgränsen medförde att 
en motstömsklasserare konstruerades om och nybeställdes. Det krävdes också en 
del svetsnings- och annat ombyggnadsarbete av pool och bräddningsavlopp för att 
få enheten att fungera som tänkt.  
Effekten av ökningen i finandelsströmmen gjorde också att en särskild 
förtjockningsenhet införskaffades. Enheten är så stor och omfångsrik att det krävs 
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särskild transportdispens, för- och följebil förutom lågtrailertransport för att flytta 
den. Det innebar att enheten inte kom på plats förrän i juli månad. 
Grovsorteringsutrustningen som hyrdes in i samband med 2005 års körning, hade 
modifierats något utifrån de erfarenheter som då vanns. Den hyrdes ånyo in och 
klarade sin uppgift mycket bättre. 
 
Logistik 

 
Logistiken i och kring behandlingsplatsen är en väsentlig faktor för att hela 
operationen ska fungera. Där finns många delfunktioner i form av; intransport av 
obehandlad sand, flyttning av färdigbehandlade fraktioner för mellanlagring eller 
uppläggning i olika transportenheter som kräver skilda specialfordon, provtagning 
och analyser samt slutligen, utlastning av färdigbehandlad produkt. Driften är en 
del som både påverkar och påverkas av dessa kringaktiviteter.  
Vid årets behandlingsomgång hade dessutom en administrativ tilläggsrutin 
introducerats av beställaren. Den innebar att varje lass med färdigbehandlad 
halkbekämpningssand skulle mottagningskvitteras av chauffören i samband med 
hämtningen. Detta kompletterades med stickprovsvisa kontrollvägningar av lassen 
på en närliggande polisvåg för att verifiera att noteringarna enligt lastmaskinens 
skopvåg var korrekta. Inga noterbara differenser uppmättes vid dessa tillfällen. 
 

 
Kalibreringsvikt för inställning av skopvågen på lastmaskinen. 
Utrymmesdisposition 

 
Den modifierade anläggningen placerades på behandlingsytan så att den blev så 
kompakt som möjligt även med hänsyn till tillgänglighet för service och 
akutåtgärder. Uppställningen avvek något från föregående år. Mera som en 
konsekvens av utrustningsmodifieringar än logistikskäl. Lastmaskinens 
aktionsytor kring anläggningen behövde vara fria men också nära, för att inga 
onödiga hinder skulle sinka produktionen. De ständiga skopbytena mellan lyft av 
obehandlat material respektive lyft av färdigbehandlade renade produkter kräver 
också utrymmen. 
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Förutom behandlingsutrustningen, placerades en kombinerad laboratorie-, 
kontors- och personalbod i närheten av behandlingsutrustningen.  
 

 
 
SoilTechs kompakta behandlingsanläggning med god kapacitet som ger bra kvalitet. 

 
Processen                                                                                                                                       
 
Den använda processen har SoilTech utvecklat och använt under många år i skilda 
sammanhang och för olika typer av föroreningar och jordar. Den bygger på en våt 
bearbetning som kan begränsas till vatten för utvätning, transport, 
sortering/klassering och sköljning. Vid behov kan vi i tvättprocessen även tillföra 
nedbrytbara, aktiva tvättsubstanser för att mera aktivt påverka föroreningarna.  
Vattnet recirkuleras och återanvänds i processen. En del vatten följer med de 
färdigbehandlade produkterna ut och en del binds i slambassängerna, därför sker 
en kontinuerlig tillförsel av vatten. Genom visst spill och under heta sommardagar, 
genom avdunstning, avgår också en del vatten. Medvetet utsläpp av vatten kan ske 
vid obalanser, annars enbart i samband med att behandlingen är slutligt 
genomförd. Vatten som släpps till spillvattennätet behandlas först i ett 
kontinuerligt sandfilter och kontrolleras genom analyser på ackrediterat 
laboratorium. Tillförseln av rent vatten sker egentligen endast vid 
slutavspolningen av halkbekämpningssanden. 
Behandlingsenheterna i processen drivs med elektricitet, med undantag för en 
enhet som är dieseldriven. Därmed är bullernivåerna måttliga även nära 
behandlingsutrustningen.  
Eftersom detta är en våt process finns ingen damning, annat än i ringa omfattning 
vid flyttning av obehandlat material med lastmaskin, till första 
behandlingsenheten.  
Processer av den här karaktären fungerar bäst vid kontinuerlig drift. Det är 
inledningsvis en del intrimning och vid varje stopp och start går det åt en del tid 
för att återfå en stabil driftsituation.  
 
De lokala restriktionerna gjorde emellertid att det inte gick att påbörja drift före 
07.00 och inte att köra längre än till ca 19.00 och enbart på vardagar. 
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Behandling 

 
Ingångsmaterialet 

 
Den upplagda obehandlade sanden kom i huvudsak från Västerort, stadsdelarna 
Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta. Ingen förbehandling av 
materialet hade gjorts. Däremot var höststädningen gjord, vilket tydligt kunde ses. 
Inslaget av löv och trädgrenar var förhållandevis lågt.  
Det förekom även i år en del utpräglade avfallstippningar, även om de var av 
betydligt mindre omfattning än tidigare. 
Den kringgärdade och undanskymda platsen betydde naturligtvis mycket. Inslaget 
av enstaka stora stenar ( 25 – 100 kg) är försåtligt då de ligger gömda i sandberget. 
De märks inte heller i en full skopa – som rymmer ca 3 ton – förrän de dunsar ner i 
matarfickan och skadar utrustningen och förorsakar långa, besvärliga och 
kostsamma driftstopp.  
 

 
Tveksamma kornstorlekar i halkbekämpningssanden. 
 
Behandlingen av halkbekämpningssand innehåller till en inte föraktlig del, i sin 
första fas, inslag av renhållning och städning. Bara under förutsättning att hela 
fraktionen av uppsopat halkbekämpningsmaterial, körs till deponi, behövs inte 
någon egentlig behandling. Men så fort någon del ska nyttjas oavsett om den blir 
föremål för rening, så måste en sopavskiljning ändå ske. Det är en insats som 
överensstämmer med det inledande behandlingssteget i sandbehandlingen. 
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Översiktlig beskrivning av processen. 

 
     Sopor 
 
 Tvättrumma    Matarficka 
 
 Trumsikt, våt Trumsikt, torr  
 
 Skruvklasserare  Bandtransport 
  (0 -16 mm) 
 Bandtransport, 8 -16 mm 
 
 

Avskiljning av Sopor 
 
SoilTech-processen bygger på inriktningen att skapa användbara grus- och 
sandprodukter ur ett avfall. Således är rening av förorenad jord eller sand, en del i 
behandlingen, men inte hela syftet. Avtalet med beställaren visar också tydligt att 
detta är en gemensam strävan. Processutformningen påverkas även av detta 
faktum. 
För att kunna framställa användbara produkter, krävs att allt material som inte kan 
komma att bli användbart med rimliga insatser, måste avskiljas i en sammanhållen 
process. Det första behandlingssteget innebär således en utsortering av allt 
främmande material som stora stenar, betongblock, staketstolpar, armeringsjärn, 
bil- och cykeldelar, grenar, löv, andra växtdelar och allt annat som är större än 16 
mm. 
Detta är ett torrt behandlingssteg, d v s inget vatten eller annan vätska tillförs. 
Behandlingen som sker i en roterande trumsikt.  
 
Samma utrustning har också en funktion för att fördela det materiel som går vidare 
för behandling, i en jämn ström till det första, våta bearbetningssteget.  
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Avskiljning av sopor är nödvändigt för den fortsatta behandlingen 
 

 
Tvättning 

 
Den inledande, våta bearbetningen går ut på att lösgöra finkorniga partiklar från 
ytorna på större partiklar. Det görs för att kunna skilja av bl a allt organiskt 
material. Dessutom ska sand och grus som inte ska bli halkbekämpningssand, 
skiljas av. Detta sker i en roterande liggande cylinder, tvättrumma, med 
kontinuerlig in- och utmatning av material. Materialet blandas med vatten på olika 
sätt. Efter en viss uppehållstid i trumman matas materialet, i slurryform, till en 
roterande sikt med spolningsmunstycken. 
 
 



 12 

Siktning 

 
I sikten sker en ytterligare avspolning och en avskiljning av grusmaterial som är 
större än 8 mm samt av organiskt material. Detta grusmaterial är tvättat och har 
kornstorlekar mellan 8 och 16 mm. Tillsammans med det avskilda växtmaterialet 
blir detta – efter provtagning och analys - en produkt som används till 
motionsslingor. 
Det material som passerar genom siktmaskorna tillsammans med vatten, hamnar i en 
skruvklasserare. I den utrustningen sker dels en avskiljning av finkornigt material (< 
0,25 mm) samt ytterligare avspolning och en avskiljning av sådana finkorniga 
partiklar som dessutom sedimenterar långsamt. Materialet skruvas uppåt och möter 
en vattenspolning med rent vatten, innan det avvattnas i skruvens övre del och sedan 
matas ut som färdigbehandlad halkbekämpningssand. 
 
Avvattning 

 
Eftersom processen kräver relativt stora mängder vatten i de olika 
behandlingsstegen, måste vattnet också avgå och återföras till processen. Det mesta 
vattnet avgår från den tvättade halkbekämpningssanden vid markuppläggningen 
direkt efter skruvklasseraren. Efter några minuters lagring, vid utloppet från 
skruvklasseraren, flyttas sandmaterialet till en mellanlagringsplats för slutavrinning, 
i väntan på provtagning, analys, friklassning och uttransport. Denna produkt utgör 
den återvunna halkbekämpningssanden. 
Från skruvklasseraren pumpas den frånskilda finandelen, i slurryform, till en 
särskild avvattningsutrustning som avskiljer den grövre delen av finandelen. 
Resten går till sedimentationsbassänger för avvattning. I sedimentations-
bassängerna lagras dels den finkorniga del som är väsentligt mindre än 0,25 mm 
och som inte skilts av i förtjockaren men som sedimenterar förhållandevis lätt dels 
allt material som sedimenterar långsamt tillsammans med avtvättade föroreningar 
av skilda slag. 
 
 
Provtagning och analyser 

 
Egenkontroll 

Den provplan som togs fram inför projektet följdes i sin helhet. Det innebär att 
SoilTech utförde s k produktionsanalyser, avseende föroreningshalter 
(företrädesvis PAH-er) och kornstorleksfördelningar på SoilTechs lab i Vinsta. 
Den senare typen av analyser var frekvent och ökande i samband med 
anpassningsförändringar i processen. Dessutom togs prover för analys på ett 
ackrediterat laboratorium som parterna gemensamt beslutat. 
 
Inlastade mängder för behandling, registrerades med skopvåg och noterades i 
dagbok . Dessa noteringar utgjorde också underlag för fakturering. Även utlastade 
behandlade återanvändbara mängder av halkbekämpningssand  
(ca 0, 25 – ca 8 mm) noterades via skopvåg, vid utlastningen för borttransport. 
Dessa noteringar kvitterade också för varje utlevererat lass, av mottagande 
chaufför. Dessa noteringar utgjorde bl a underlag för eventuell ersättning kopplad 
till andelen återanvändbar halkbekämpningssand. 

 
På obehandlad halkbekämpningssand gjordes ett samlingsprov bestående av fem 
delmängder från olika delar av den upplagda obehandlade sanden. Samlingsprovet 
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analyserades med avseende på de föroreningsämnen och -halter som beställaren 
lagt fast. 
 
Under pågående behandling utfördes kontinuerligt under produktionen s k 
finandelssanalyser, på prover från behandlad sand, ca 0, 25 mm – ca 8 mm. 
Finandelsanalys, där andelen fint material (= < 0,25 mm ) högst får uppgå till 2 
(vikts-) %, med beaktande av redovisad mätosäkerhet i analysmetoden, för att 
kunna godkännas. Ett prov togs för varje hundratal ton upp till 1.000 ton behandlat 
material. För den händelse gränsen för finandel överskreds, behandlas det aktuella 
materialet på nytt i anläggningen. Då friklassning kunnat göras utan omkörningar, 
togs därefter ett samlingsprov per vart femhundrade ton, mätt som inlastad mängd, 
för finandelsanalys.  

 
Metall-, olje- och PAH-analyser gjordes inledningsvis, med samlingsprov, 
bestående av tre delprover, ur ca vart femhundrade ton. Därefter med 
samlingsprov ur vart tusende ton, behandlat material, om inte något förhöjt värde 
uppmätts. Då värdena låg som förväntat, följdes kontrollplanen. Om förhöjda 
värden skulle ha erhållits, hade nya prover tagits och analys-frekvensen ökats i 
samråd med beställaren. Mängder som i sådana fall analyserats med förhöjda 
värden, skulle ha behandlats på nytt. 
För fraktionen mellan ca 8 – ca 16 mm (grusfraktionen med organiskt 
växtmaterial) gjordes analyser på Bly, Zink, olje- och PAH-förekomster. 
Analyserna gjordes utifrån samlingsprov, bestående av tre delprover, inledningsvis 
för vart tvåhundrade ton, av den behandlade mängden. Då värdena låg som 
förväntat, togs proverna därefter för vart femhundrade ton.  

 
Inför varje borttransport av finfraktion, från sedimentationsbassängerna eller 
markupplag, gjordes ett samlingsprov bestående av tre delprover hämtade ur 
skilda delar av upplag eller bassäng. Samlingsprovet analyserades med avseende 
på föroreningsförekomst (Bly, Zink, Koppar, samt alifater och PAH-er). 

 
Vatten som recirkulerades i processen, provtogs i normalfallet inte förrän utsläpp 
skulle ske till spillvattennätet. 

 
Analyserna på restvattnet skulle visa att uppställda gränsvärden, från Stockholm 
Vatten, underskrids, innan vattnet kunde släppas ut till spillvattennätet. Vid behov 
skulle vattnet kunna behandlas via sandfilter och aktivt kolfiltrering. Enbart 
behandling via sandfiltrering, utfördes. 

 

 
Provtagningarna för samtliga fraktioner och vattnet, gjordes av SoilTech medan 
analyserna utfördes av ackrediterade laboratorier för de sk verifieringsanalyserna. 
(Analysprotokoll i bilagor). Stickprovsmässigt tog även beställaren prover för 
analys. Resultaten av dessa analyser var avgörande för bedömning och 
godkännande av reningsresultaten.  
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Resultat 

 
Resultat kan mätas på många olika sätt. Sammanfattningsvis kan resultatet 
beskrivas i tre avseenden. 
 

- Reningsresultat 
 

- Produktuppdelning och egenskaper för respektive produkt 
 

- Utbytet (= mängden återvunnet material ur  
   ursprungsmaterialet) 

 
De resultat som kan relatera till avtalet är i det här sammanhanget av primärt 
intresse. Reningskvalitet är ett grundkrav. Det innebär, att de renade 
sandprodukterna inte får innehålla några halter som överstiger de angivna 
gränsvärden, för identifierade ämnen. De ämnen eller ämnesgrupper som 
beställaren har specificerat är: 
 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH-er), > C10 –C35 

Opolära alifatiska kolväten 
>C8 –C10, C10 –C 12, C12 – C 16, C16 –C35 
 
Bly,  Pb 
Koppar,  Cu 
Zink, Zn 

 
Därefter har några produkter identifierats. I första hand gäller det den 
återanvändbara halkbekämpningssanden. 
För att den renade sandprodukten också skulle vara återanvändbar, måste den 
också uppfylla kraven enligt finandelsanalysen samt följa den 
kornstorleksfördelning med ett övre och ett nedre riktvärde, angivet i mm. Helst 
skulle den följa en idealkurva över kornstorleksfördelningen.  
 
Beställaren ställde dessutom krav på, att minst 70 % av en definierad kvantitet 
skulle utgöra behandlad, godkänd, friklassad halkbekämpningssand. 
Därutöver skulle övriga produkter också vara godkända inom vart och ett sitt 
område, för nyttjande. Dessa produkter var: 

- Grus, 8 – 16 mm med organiskt material kvar. 
- Finsand < 0,25 mm  
- Sand/Slam, lågsedimenterande finkornigt material 
        med visst organiskt inslag. 

 
Därtill kunde två distinkta fraktioner identifieras; 
 -    Sopor, Överfraktion > 16 mm och främmande material. 

- Föroreningsfraktion, i huvudsak slam med låg TS-halt. 
 

Föroreningsfraktionen skulle deponeras. Eftersom föroreningsfraktionen betingar 
ett högt kvittblivningspris, fanns önskemål om så stark koncentration som möjligt. 
Detta gällde även den överfraktion som bestod av allt främmande material och 
sådant som var större än 16 mm. Även detta fraktades till deponi till en betydande 
tonkostnad, varför det framfördes önskemål om att den inte skulle innehålla några 
nämnvärda kvantiteter material från andra fraktioner.  
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Avskiljning av sopor 

 
Torrsorteringsfunktionen fungerade mycket bra. Städningsfraktionen uppgick till 
ca 4 % av ursprungsmaterialet och väsentligt mindre än vad som i förväg 
beräknats och befarats.  
Det får anses vara ett bra resultat och det visar att det inte heller kan ha 
förekommit några nämnvärda mängder som sorterats fel och borde ha hamnat i 
t ex grusfraktionen 8 -16.  
 
Reningskvalitet 
 
Beträffande reningskvaliteten på produkterna, finns inte några oklarheter eller 
skillnader i uppfattning. SoilTech har därvid följt de anvisningar som utfärdats av 
Naturvårdsverket (Nvv). Verket konstaterar också; att ”använd 
halkbekämpningssand är ett avfall”.  
Detaljerade anvisningar för hanteringen saknas för närvarande men Miljöbalkens 
bestämmelser är fullt tillämpliga i detta fall. 
För att behålla en uppnådd reningskvalitet användes en särskild lastskopa för 
hanteringen av alla renade produkter och en annan lastskopa för obehandlat och 
kontaminerat material. 
 

Resultatet av behandlingen.  
 
Produkterna, som kontrollerades enligt kontrollprogrammet, klarade alla, samtliga 
uppställda kriterier. 
 

- Grus, 8 – 16 mm med inslag av organiskt material. Analyserna 
visade mycket låga till helt försumbara eller icke mätbara halter 
av de kontrollerade ämnena. Det blev ett väl tvättat grus som 
ansågs mycket lämpligt för sitt ändamål, spridning i motionsspår.  

 
- Halkbekämpningssand. Sanden innehöll låga halter av de 

kontrollerade ämnen. I vissa mätningar kunde kopparhalten vara 
något förhöjd, utan att för den skull överstiga gränsvärdet. 
Anledningen till detta tros vara att finfragment kommer i 
huvudsak från bromsbelag och andra fordonsrelaterade delar. 
Övriga metallhalter var t o m lägre än i kontrollprovet på 
oanvänd, natursandsprodukt. 

 
- Finsand. Den finsand som samlades upp i markupplag och i 

sedimentationsbassängerna och bestod av lätt sedimenterande 
korn från ca 0,25 mm ner till ca 0,01 mm. Här fanns endast 
mycket låga halter av analyserade ämnen. Sanden var så ren att 
den lätt klarade gränsen för känslig markanvändning (KM)enl 
NVV:s normer för sanering av förorenad mark. En del finkorniga 
rester av organiskt material fanns kvar i finsanden och gjorde den 
delvis, något mörkare. Detta är en utseendefråga av övergående 
slag. Det organiska materialet kommer förmodligen att vara helt 
nedbrutet och borta till nästa sommar. Produkten kan användas 
var som helst, till det som den är lämplig för.  

 
- Slam/sand. Den lågsedimenterande slamprodukten samlades i 

bassängerna. Analyserna visade på något varierande halter. Den 
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något fastare delen hade en föroreningshalt som över lag ändå 
klarar normen för MKM (Mindre känslig 
markanvändning)(NVV:s norm för sanering av förorenad mark).  

 
- Det icke sedimenterande slammet som innehöll merparten av 

föroreningarna och som fångades upp i bassängerna, klarade inte 
uppsatta gränsvärden och blev således ett avfallskoncentrat, 
som fraktades till deponi i slamsugningsbilar. Den totala 
mängden uppgick till ca 0,5 % av ursprungsmängden. 

 
Kraven från Stockholm Vatten på vattenkvaliteten, på det vatten som släpptes till 
spillvattennätet (Bilaga 10), efter avslutad behandling, klarades. Det vatten som 
släpptes till spillvattenbrunnen passerade ett kontinuerligt sandfilter men någon 
ytterligare rening med aktivt kol utfördes inte. 
 

 
 

Även en rävunge kan uppskatta nytvättad sand.  
 

Vikter, mängder och utbyte 
 
Samtliga mängder som det krävdes viktangivelser för, vägdes i skopvåg. Vågen 
kalibrerades vid projektstarten, för de båda skopor som användes. 
Viktnoteringarna samlades i skilda register för varje kategori och kunde skrivas ut 
i klartext från lastmaskinens skrivare. Viktuppgifterna noterades dagligen i en 
sammanställning och summerades per månad. För tvättad, friklassad 
halkbekämpningssand kvitterades dessutom vikterna per lass. Vikter noterades 
med en noggrannhet om tio kg. 
 
Utbytet d v s den mängd som faktiskt blev återanvändbar 
halkbekämpningssand, blev drygt 66 %. Det är då räknat på en bruttovolym 
som innehåller både fraktioner som är för stora (> 8 mm) och finfraktionerna (< 
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0,25 mm).. Det får anses vara bra och överensstämmer i allt väsentligt med det 
uppsatta målet.  
Att bruttoutbytet vid årets behandling ändå understiger föregående års utbyte har 
inte med effektivitet i tvättprocessen att göra utan är i huvudsak hänförligt till 
ändringen av den nedre fraktionsgränsen. Genom detta beslut kom mera av sanden 
att hamna i den avskilda finsanden. En andel som annars skulle kunnat vara 
halkbekämpningssand. Det finns därtill några andra faktorer som också påverkar 
utbytet. 
I praktiken är inte fraktionsgränserna så distinkta som de exakta talen kan förleda 
till att tro.  
För att klara även vikts-%-kraven kommer även en del som är något större än 0,25 
mm att också bli ”finsand”.  
Därtill kommer att sammansättningen av ursprungsmaterialet själklart påverkar 
utbytet. 
 
Utbytet, ett resultat av process eller beräkning? 
 
Det går naturligtvis inte, i den process som körts, att göra halkbekämpningssand 
av det som inte ens har funnits med i storleksintervallet från början. Om vi räknar 
bort sådant som inte varit halkbekämpningssand från början d v s 
städningsfraktionen om ca 4 %, samt allt som är större än 8 mm, d v s 
grusfraktionen som var ca 10% och slamfraktionen som i huvudsak består av 
uppsopad jord, organiskt delvis nedbrutet material ca 0,5 %, ligger utbytesandelen 
runt 90 %. Betraktar vi istället vad som återvunnits d v s blivit till användbara 
produkter av skilda slag, efter att soporna tagit bort och slam/sanden inte räknas 
som produkt och naturligtvis inte heller föroreningsslammet, kommer vi ändå upp 
till dryga 95 %.  
Av den fraktion som ligger inom intervallet 0,25 – 8 mm, och som fanns i den 
ursprungliga obehandlade mängden är nära nog 100 % återtaget och användbart. 
 
Det går att förbättra utbytet av halkbekämpningssand, - såsom det beräknats ovan, 
som en andel av obehandlad uppsopad mängd - upp emot det som gällde 
föregående år. 
I första hand genom att justera tillbaka fraktionsgränsen och att inte alltför mycket 
koncentrera på vikts-%-en på det som ligger under gränsen utan snarare på 
innehållet, i den andelen. Sedimenterande material som ligger mellan 0,1 till 0,2 
mm kan utgöra en stor del av vikts %-en, men utgör inte någon störningsfaktor i 
spridarna, till skillnad från exempelvis jord- och lerpartiklar. 
 

Produktionsresultat 
 
Driftmässigt fungerade anläggningen efter intrimning av den nya 
motströmsklasseraren mycket bra. Förtjockaren krävde också en hel del 
inkörningstid och upplärning som dock kunde ske parallellt med driften utan att 
påverka den. Driftpersonalen, som alla har vana från sandbehandlingsprocessen 
sedan tidigare år, fungerade alldeles utmärkt. Få haverier och i den mån de 
förekom, kunde de åtgärdas utan längre driftstopp som följd. Några servicestopp 
för inhyrd utrustning, fick läggas in under produktionstid av hänsyn till tillresta 
servicetekniker. Tömning av finsand och slam från bassängerna gjordes 
företrädesvis på sena eftermiddagar och kvällar, i anslutning till produktions-
dagens slut. Därmed gjordes minimala inskränkningar i produktionen.  
Materialflödet i behandlingsprocessen balanserades så småningom, så att 
lastmaskinen hade fullt upp med att klara alla moment, i vilket också ingick byta 
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av skopa för obehandlat respektive behandlat material. Även lastning av grusbilar 
för borttransport av färdigbehandlade produkter, ingick i lastmaskinens uppgifter.  
 
Produktionen är beroende av många faktorer, som t ex. utrustningens kapacitet där 
enheter med lägst kapacitet bestämmer, kvalitetskraven som bl a avgör uppehålls-
tider i anläggningen, flödet genom anläggningen, driftstabilitet, logistik till och 
från anläggningen, personalens kompetens och intresse, tillgänglig drifttid, m m. 
Efter att anläggningen balanserats och logistik m m trimmats in, kunde 
produktionen ligga på väl över 200 ton per dag, inlastat material. I genomsnitt 
över tiden, med beaktande av störningar och driftavbrott, låg ändå 
produktionskapaciteten på runt 800 ton per vecka.  
Under de förutsättningar som varit, får detta betraktas som ett bra resultat. 
 

 
Ekonomi 

 
I föregående rapport fördes ett resonemang kring de ekonomiska förutsättningarna 
där en jämförelse gjordes mellan alternativen att köpa ny sand till varje säsong 
eller att behandla den upptagna sanden med t ex SoilTech-metoden. Det fördes 
dels ett samhällsekonomiskt dels ett ”stadsdelsekonomiskt” resonemang. 
Slutsatserna var att det ur båda aspekterna var lönsamt att behandla. Hur lönsamt 
det blir, beror bl a på vilka alternativa ”kvittblivningar” som används i de konkreta 
fallen och vilka kalkylvärden som nyttjas för varje resursuppoffring och vilka 
kostnader man väljer att ta med och vilka som inte tas med. 
 
Då lönsamheten är konstaterad, kan det vara bra att lyfta fram ytterligare tre tunga 
skäl för behandlingsalternativet: 

- Naturgrus (och för den delen också berg) är en ändlig resurs 
som kan behövas bättre till andra ändamål. Samhället kommer att 
belasta natursanden med stigande pålagor för att begränsa 
användningen till enbart de nyttigheter som anses kunna bära 
kostnaden. 

- Damning på trafikleder i tätbebyggt område blir avsevärt lägre 
med tvättad återvunnen sand än med natursand. 

- Kvittblivningen av uppsopad sopsand innefatta bl a olika 
aktiviteter för att använda den i stället för att deponera.  

- Föroreningsspridning genom att uppsopad 
halkbekämpningssand, möjligen efter avskiljning av sopor, 
blandas eller används som den är, till andra ändamål.  

 
Utan att här ställa upp en exakt kalkyl eller modell för en sådan kan slutsatsen 
ändå vara helt klar:  
Det är såväl ekonomiskt som av andra skäl synnerligen fördelaktigt att 

behandla halkbekämpningssand, varje gång. 
 

 
Erfarenheter 

 
Drift och produktion. 

 
Utan tvekan är behandlingsresultatet mycket gott. I stort sett, blev allt användbart 
material som fanns blandat i ursprungsmaterialet, uppsorterat tvättat och återtaget 
till användbara produkter.  
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Att mängden återanvändbar halkbekämpningssand till bra kvalitet, ändå blev så 
stor, trots minskningen av fraktionsintervallet, är glädjande. 
Driftorganisationen klarade av att hålla en hög nyttjandegrad på alla resurser, 
personal, maskiner och tillgängligt utrymme. Driftpersonalens engagemang, 
problemlösningsförmåga och –intresse, fokusering på uppgiften, goda 
arbetsinsatser var en stor tillgång under hela projektet. 
Våra föresatser att köra full oinskränkt produktion vid alla studiebesök och 
presentationer kunde kanske ha betraktats som ett vågspel, men förlöpte alltid utan 
minsta störning i produktionen eller risk för besökarna.  
Under tider då produktionen inte påverkades av några utomstående faktorer kunde 
behandlingsprocessen och logistiken balansera bra, utan några nämnbara 
tidsförluster vare sig för transportenheterna eller för behandlingsenheterna.  
Den något omständliga administrativa kvitteringsrutinen, som provades i år, tog 
onödigt mycket tid och medförde en ryckighet i driften.  
Eftersom produktionen ägde rum under den tid då stora delar av industrisverige 
hade semesterledigt, kom verifieringsanalyserna från externlabbet, hela tiden efter 
utlovad tid. Förseningarna hade inte någon direkt produktionsstörande inverkan 
tack vare, att produktionsanalyserna låg bra. Men rapporteringen blev fördröjd. 
 
Etablering och avetablering 
 
Etableringen av anläggningen tog alldeles för lång tid i anspråk. Det berodde på 
flera faktorer. Men i huvudsak var det leverans- och intrimningsproblem med 
beställda utrustningar. En del justeringar fick göras på behandlingsplatsen i stället 
för i verkstad. Efter en del anpassningar och trimningar, kunde också en bra, 
balanserad driftsituation uppnås. Den tillkommande förtjockningsutrustningen 
ställde särskilda krav på pumpkapaciteter och styrning. Mellanhanteringen blev till 
en början mycket blöt och slammig. 
 
I samband med avetablering gjordes en särskild insats för att sortera upp de 
avfallsmassor som lagts upp i anslutning till den obehandlade ”sopsanden”. 
Därmed kunde även dessa massor tas om hand och en mindre, koncentrerad andel 
transporteras till deponi i stället för hela den tippade avfallsmängden. 
Vid avslutningen gjorde också en del nödvändiga återställningsinsatser innan 
platsen lämnades.  
Bassängerna finns kvar på behandlingsplatsen, enligt den ursprungliga 
uppställningen. Därmed underlättas nästkommande behandling på platsen. 
SoilTechs behandlingsutrustning är dock nerplockad och i huvudsak bortforslad. 
 
 
Kommentarer 

 
Försöket i Vinsta visar att behandlingen i SoilTechprocessen ger en hög kvalitet 
på en återanvändbar sandprodukt. Allt som är möjligt att återvinna kommer till ny 
användning. Föroreningarna avlägsnas under kontrollerade former. Därmed bidrar 
reningsinsatsen, då den utförs på detta sätt, till det nationella delmålet för miljön; 
om ”En giftfri miljö”. Hela kedjan från obehandlad sand, genom 
behandlingsprocessen till borttransport av färdigbehandlade produkter, sker 
effektivt och med ett minimum av emissioner. De senare är hänförliga till de 
nödvändiga transporterna. 
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Förslag och utveckling 
 
Vi har visat på, att kunskap och kompetens som stäcker sig långt utöver vad som 
ursprungligt definierats och efterfrågats, hjälper till att finna lösningar och 
beskrivningar av problem som leder till bättre förståelse, bättre lösningar och en 
vidare syn på hela problemområdet.  
 
Det är uppenbart att det finns flera intressanta områden och möjligheter att 
förbättra behandlingsprocessen, logistiken och kraven på olika produkter för 
skilda användningsområden för den uppsopade gatusanden. För att få största 
möjliga effekt ska allt utspritt halkbekämpningsmaterial tas om han och behandlas 
för att kunna nyttjas igen. Med stora volymer ökar möjligheten till effektiva 
lösningar och differentieringen i produkter, behandlingsplatser och tider.  
 
Produktförbättringar genom att t ex dosera salt eller saltlösning direkt i 
halkbekämpningssanden som ett slutsteg. Det skulle ge en jämnare fördelning och 
en mera exakt dosering, till gagn för miljön, bilarna och ekonomin. Det är ett 
förslag som inte har prövats i fullskala men borde vara intressant. 
En separering av finsanden (silt, mo) till en särskild produkt skulle uppenbarligen 
öka attraktionskraften och därmed förmodligen värdet.  
 
Några fasta behandlingsplatser, med möjligheter att lagra obehandlad sand och ta 
emot en behandlingsanläggning under en begränsad tid varje år skulle vara bra. 
Flerårsavtal med kompetent behandlingsoperatör skulle ge stabilitet och 
kontinuitet och en möjlighet att sprida kostnaderna för nödvändiga investeringar. 
Ett mervärde i form av utveckling genom studier i en fullskalig verksamhet 
medför en potential att ytterligare förbättra kvaliteten på återvunna produkter, öka 
drifteffektiviteten, trimma transporterna och ge ett tydligt innehåll åt begreppet; 
”hållbar sanering”.  
 

 
Intresset för behandlingen , processen och resultatet 

 
De absolut närmaste intressenterna d v s beställaren och behandlaren, har av 
naturliga skäl ett dagligt intresse av att följa verksamheten.  
 
Beställaren har erhållit delfinansiering för projektet, från ”Miljömiljarden”. 
Behandlingsprojektet har också presenterats på ”Miljömiljarden”s egen hemsida. 
 
Representanter för flera grannkommuner, har besökt behandlingsplatsen.  
 
Under en dag gjordes också en inspelning för regional TV. Inslaget sändes sedan 
på ”TV 4 nyheterna” under alla nyhetssändningar under en dag. Att döma av 
reaktionerna efteråt, har många sett och lagt märke till inslaget.  
 
”Vinsta Vinner”, en tidskrift för de lokala företagen i Vinsta, var återigen snabbt 
ute med information, om sandbehandlingen i Vinsta. 
 
Lokalradion gjorde också ett reportage. 
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Beställare och utförare 
 
Beställare: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 
 
Beställarens Uppdragsansvarige: Sven-Göran Söderström 
 
Beställarens konsult: Rune Thurén 
 
Finansiell intressent: ”Miljömiljarden”. 
 
 
Behandlare: SoilTech 
 
Behandlarens uppdragsansvarige: Owe Nordström 
 
Processingenjör o platsansvarig: Håkan Eklund 
 
Maskinansvarig: Ingemar Ekström. 
 


