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SAMMANFATTNING  
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Banverket Norra banregionen. Syftet med 
examensarbetet var att ta fram en modell för inventeringen av förorenade områden inom 
Banverkets fastigheter i Norra banregionen. Som grund för studien har en inventering 
av förorenade områden längs Malmbanan utförts. Inventering och riskklassning har 
utförts enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade fastigheter), vilken är 
framtagen av Naturvårdsverket. 
 
Förutom inventering och riskklassning enligt MIFO har även bangårdarna har indelats i 
grupper, vilket kan vara en hjälp inför den fortsatta inventeringen. Placeringen av 
bangårdarna i grupper kan ge en vägledning inför den fortsatta inventeringen och 
prioriteringen av vilka objekt som ska undersökas vidare. Indelningen i grupper har 
bland annat skett utifrån bangårdens storlek, typ av verksamhet, verksamhetstid och 
föroreningarnas spridningsrisk enligt följande: 
 
• Grupp 1 (stora bangårdar): Stor verksamhet 
• Grupp 2 (mellanstora bangårdar): Många olika verksamheter  
• Grupp 3 (mindre bangårdar): Många olika verksamheter  
• Grupp 4 (mindre bangårdar): Verksamhet i liten omfattning 
• Grupp 5 (mötesstationer, hållställen): Ingen verksamhet, jämställs med 

linjemark 
• Övriga objekt: (speciella anläggningar som inte kan hänföras till en bangård) 

 
Inventeringen har visat att den vanligaste föroreningskällan är hantering av 
petroleumprodukter. Främst är det tankning från bensin- och dieseltankar men även 
tankning från bensin- och dieselfat som förekommit. Detta kan ha gett upphov till en del 
förorening, bland annat på grund av det beteende och den kultur som varit rådande, det 
vill säga att lite spill på marken gör inte så stor skada. Den totala mängden spill under 
den långa verksamhetstiden kan tillsammans utgöra en stor mängd. Dessutom har det 
förekommit en del verkstadsarbeten vilka också kan ha gett upphov till en del 
oljeföroreningar av marken.  
 
Förutom petroleumprodukter har det även förekommit upplag av sliprar, deponering av 
avfall och rälskontakter som innehöll kvicksilver. Sliprar klassificeras idag som farligt 
avfall och den förorening som de främst ger upphov till är PAH (cancerframkallande 
och ej cancerframkallande). Deponierna är övertäckta idag och deras innehåll är okänt, 
men innehållet kan vara hushållsavfall, verkstadsavfall, sliprar och andra restprodukter.  
 
Den sträcka som ingått i inventeringen är Holmfors – Riksgränsen. Gällivare bangård 
och Kiruna bangård har inte tagits med i inventeringen. Resultatet av risklassningen för 
den aktuella sträckan av Malmbanan är: tio bangårdar, varav två i riskklass 2 och åtta i 
riskklass 3, fyra omformare i riskklass 3 och tre rälskontakter i riskklass 2.   
 
 
 



   

 

ABSTRACT 
 
This master’s degree thesis was made on behalf of Banverket, Northern region. The aim 
of this study is to come up with a model to inventory polluted areas within properties 
owned by Banverket, Northern region. As a base for the study an inventory of 
contaminated sites was done on marshalling yards along the distance Holmfors – 
Riksgränsen, Malmbanan. The inventory and risk classification were conducted 
according to MSCS (Method of Surveying Contaminated Sites).  
 
In addition to the inventory and risk classification according to MSCS, the marshalling 
yards have been divided into groups as a guideline for future inventory and the objects 
are now prioritised for further investigations. The size of the marshalling yards, the 
activity, the time period of activity and the condition for spreading were used as criteria 
to group the different objects and resulted in the following structure: 
 

• Group 1 (large marshalling yards): activity to a greater extent  
• Group 2 (medium marshalling yards): a lot of different activities  
• Group 3 (small marshalling yards): a lot of different activities  
• Group 4 (small marshalling yards): activity to a lesser extent 
• Group 5 (train stop, meeting places): no activity  
• Other objects: special installations 

 
The inventory shows that the most common source of contamination is products of 
petroleum, for example: diesel, gasoline and other oil products. The activities may have 
contaminated the soil. On most of the places there has been activity under a long period 
and the total amount of petroleum products that has been spilled on the ground can 
amount to a great quantity.  
 
Except the use of petroleum products, sleepers impregnated with creosote, disposal of 
waste and the use of a special kind of rails outlet containing a large amounts of mercury 
have been identified as source of pollution. The new legislation classifies used sleepers 
as hazardous waste. One of the contaminants in both petroleum products and creosote is 
PAH. Most of the local landfills are covered and their content is unknown.  
 
The inventoried distance is Holmfors – Riksgränsen. Gällivare and Kiruna marshalling 
yards are not investigated. The results from the risk classification in this inventory are: 
ten marshalling yards, two of them in risk class 2 and eight of them in risk class 3, four 
transformers in risk class 3 and three rails outlet in risk class 2.     
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1 INLEDNING 

Bakgrund 

Järnvägsverksamhet har bedrivits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Det har bland 
annat hanterats en stor mängd bensin, diesel och sliprar impregnerade med kreosot inom 
järnvägen (BVH 585.81, 2003). Det har dessutom skett smörjning av lok, besprutning, 
målning m.m. Det kan därför finnas en risk att marken på järnvägsområdet och området 
i dess omedelbara närhet är förorenat.  
 
Markföroreningarna kan utgöra en risk för hälsa och miljö. Föroreningen kan också tas 
upp av vegetationen och därefter anrikas i näringskedjan. Den kan även lakas ut och 
transporteras vidare med hjälp av grund- och ytvatten. Detta kan leda till att brunnar och 
vattentäkter förorenas, men det kan också utgöra en risk för vattenlevande organismer. 
Föroreningarna kan även utgöra en risk för människor som vistas och arbetar inom 
området. 
 
Stora delar av Banverkets fastigheter är påverkade av föroreningar som härstammar från 
järnvägsverksamheten. Banverket avser att genomföra inventering av sina fastigheter 
och de verksamheter som bedrivits inom dessa. Inventeringen genomförs för att 
identifiera och översiktligt kartlägga potentiellt förorenade områden, speciellt sådana 
som är orsakade av punktkällor.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att, med Malmbanan som grund, ta fram en 
strategi/modell över hur inventeringen av förorenade markområden ska utföras inom 
Banverket Norra Banregionen. Det ska också vara en vägledning i samband med 
prioriteringar av vilka objekt längs Malmbanan som skall undersökas ytterligare.  
 
1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att identifiera och att sammanställa verksamheter som kan 
ha gett upphov till markförorening, både i nutid och i historiskt perspektiv.  
 
Sammanställningen ska även visa vilka föroreningskällor som är typiska, effekten och 
spridningsrisken av dessa samt i vilken omfattning förorening kan ha skett. Resultatet 
ska sedan dokumenteras så att det kan ligga till grund för undersökningar i samband 
med ombyggnationer och andra förändringar av verksamheten. Det ska även utgöra en 
grund för prioriteringar av objekt som bör saneras. Dokumentationen ska utmynna i en 
så kallad MIFO fas 1 över verksamheter efter Malmbanan. 
 
Utifrån resultaten som framkommit i samband med undersökningen ska en typbangård 
(typisk verksamhet) tas fram som sedan kan var en hjälp vid den fortsatta inventeringen. 
Examensarbetets forskningsfrågor kan sammanfattas som följande: 
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1. Vilka olika sorters verksamheter har förekommit och förekommer längs 
Malmbanan? 

a. I vilken omfattning har verksamheten bedrivits? 
b. Hur har verksamheten gått till? 
c. Vilka typer av föroreningar har verksamheten gett upphov till och vilka 

effekter har föroreningarna på hälsa och miljö? 
 

2. I vilken omfattning har det tidigare skett inventering av förorenad mark längs 
Malmbanan? 

a. Vilka resultat har den gett? 
b. Har det utifrån inventeringen skett någon undersökning och hur har 

Banverket sedan gått vidare?  
c. Hur har den dokumenterats? 

 
3. Hur ska inventeringen av förorenad mark bedrivas inom Banverket, Norra 

banregionen? 
a. På vilket sätt kan inventeringen av Malmbanan vara en grund för den 

fortsatta inventeringen? 
b. Hur ser en typbangård/typisk verksamhet ut? 
c. Vilka objekt ska prioriteras när det gäller fortsatta undersökningar? 
d. Hur ska arbetet med den fortsatta inventeringen av förorenad mark inom 

Norra banregionen bedrivas?  
 
1.4 Avgränsningar 

Avgränsning som gjorts i detta examensarbete är: 
 

• Undersökningen har endast skett enligt så kallad MIFO fas 1, det vill säga 
endast arkivstudier, intervjuer och platsbesök har utförts. Det har inte skett några 
markundersökningar. 

 
• Den geografiska begränsningen är Malmbanan norr om Boden, Holmfors- 

Riksgränsen. Boden och Gällivare har inte tagits med i utredningen eftersom de 
är så stora bangårdar. Den tid som det skulle ta att göra en sammanställning av 
deras verksamhet ryms inte inom ramen för detta examensarbete.  

 
• I Kiruna har endast omformaren och rälskontakten tagits med i inventeringen. 

För själva bangården krävs det även här en större utredning som inte ryms inom 
ramen för examensarbetet. 

 
• De obemannade stationerna och de som endast varit mötesstationer har inte 

inventerats. Bedömningen har gjorts att föroreningarna på dessa kan jämställas 
med den förorening som skett längs med linjen enligt BVH 585.81.    
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2 STYRANDE DOKUMENT 
Banverket har tagit fram en handbok som innehåller anvisningar för hur inventering av 
potentiellt förorenade områden bör ske inom Banverkets fastigheter (BVH 585.81). I 
handboken finns angivet vilka lagar, förordningar och andra dokument som är styrande 
när det gäller inventering av Banverkets fastigheter. 
 
Inventeringen inom Banverket utförs med följande syften enligt BVH 585.81: 
 

• Att uppfylla kunskapskravet enligt Miljöbalken 2 kap. 2§. 
• Att uppnå det delmål för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som anger att 

förorenade områden ska vara identifierade till år 2005. 
• Att nå de mål för Banverkets verksamhet som är definierade i Regleringsbrevet.  
• Att utgöra underlag för planering och prioritering av undersökningar och efter 

behandlingsåtgärder i kommande revideringar av Framtidsplan för järnvägen 
(nästa revidering sker 2008). 

• Att utgöra underlag till verksamhetsplanerna (3-åriga) och den årliga 
budgeteringen. 

• Att utgöra underlag vid planering och budgetering av underhålls- och 
investeringsprojekt. 

• Att utgöra underlag till redovisning av miljöskuld i års- och miljöredovisningen 
och miljörapporten. 

  
2.1 Lagar och förordningar 

Under de senaste åren har miljömedvetandet ökat hos allmänhet, myndigheter och 
verksamhetsutövare. I och med att miljöbalken trädde i kraft, 1/1 1999, ställs det större 
lagkrav på verksamhetsutövaren att utföra miljögeotekniska undersökningar i samband 
med byggnationer. Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808),  2 kap. 2 § gäller att: ”Alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet” 
(kunskapskravet). Kunskapskravet samt övriga allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. 
”gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.” 
(skälighetsprincipen, 7§). ”Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.” 
I Miljöbalkens 10:e kapitel regleras verksamhetsutövarens efterbehandlingsansvar för 
att undersöka och åtgärda förorenad mark. 
 
2.2 Riksdagsbeslut 

Riksdagen har beslutat om bifall av regeringens proposition 2000/01:130 Svenska 
miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. I propositionen anges bland annat som delmål 
till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: "Förorenade områden skall vara identifierade … 
senast år 2005." (BVH 585.81). 
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2.3 Regeringsbelut 

Mål för verksamhetsområdet Järnvägar anges i två regleringsbrev enligt BVH 585.81:  
Regeringsbeslut I 26. 2001-12-18. Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende 
Banverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2001/02:125 och 26). 
Regeringsbeslut II 5. 2002-12-19. Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende 
Banverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2002/03:69). 
 

• Här anges sex mål för verksamhetsområdet Järnvägar, mål 4 lyder: "Målet är en 
god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till 
krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas 
mot skada. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser 
ska främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de 
nationella miljökvalitetsmålen uppnås." 

 
Regeringsbeslut I 36. 2002-02-14. Uppdrag att upprätta långsiktiga planer för 
transportinfrastrukturen m.m.(BVH 585.81). 
 

• Här anges sex delmål för planupprättandet, mål 4 lyder: "Målet är en god miljö, 
där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på 
god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot 
skada. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser ska 
främjas." För järnvägsområdets plan (Framtidsplan för järnvägen) anges att: 
"Åtgärder för förbättrad miljö kan även avse sanering av förorenad mark i de fall 
där Banverket kan vara ansvarig myndighet.” Framtidsplan för järnvägen utgör 
den långsiktiga planen för nationell respektive regional järnvägsinfrastruktur för 
perioden 2004-2015. 

 
2.4 Förordningar, anvisningar och råd från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverkets rapport nr 4918 Metodik för inventering av förorenade områden 
(Naturvårdsverket 1999). 
 

• Här redovisas en vägledning för inventering och översiktlig undersökning av 
förorenade områden (MIFO-modellen fas1 och 2) samt riskbedömning och 
riskklassning av sådana områden. MIFO-modellens fas 1 utgör grund för 
Banverkets handbok för inventering av förorenade områden (BVH 585.81). 

 
2.5 Internt styrande dokument 

Banverket banförvaltning. 2002-06-14, Dnr: F02-1430/EK10. Anvisningar för 
banregionernas verksamhetsplanering 2003 – 2005 (BVH 585.81). 
 

• Här anges som mål för verksamhetens inriktning bland annat att: "Förorenade 
områden ska minska" och som förtydligande bland annat att: "Förorenade 
områden ska inventeras och åtgärdsförslag ska tas fram under 2003-2004." 
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3 METODIK 

3.1 MIFO 

Inventeringen av förorenade områden längs Malmbanan har utförts enligt MIFO 
(Metodik för inventering av förorenade områden). Metodiken har utvecklats av 
Naturvårdsverket för att på ett enhetligt sätt göra det möjligt att utföra riskbedömningar 
med rimlig säkerhet. Riskbedömningen sker i form av riskklassning i fyra klasser: 
 
Klass 1 – Mycket stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
Klass 4 – Liten risk 
 
Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde (Naturvårdsverket, 1999). För 
ytterligare beskrivning av metodiken se bilaga 1. 
 
3.2 Litteratursökning 

På respektive banregion finns det idag endast aktuella handlingar. I samband med att 
Banverket bildades 1988-07-01 skickades gamla handlingar till SJ:s riksarkiv i 
Värtahamnen. Handlingarna har nu skickats vidare till Landsarkivet i Göteborg.  
 
För att kunna ta reda på hur verksamheten har sett ut på respektive bangård har det 
gjorts sökning dels i diariet på Banverket och dels i Landsarkivet. Sökningen i 
Landsarkivet har utförts för respektive banregion genom att en person på uppdrag av 
Banverket under en period gjort sökning av dokument som kan relateras till 
markförorening. När det gäller Malmbanan är det inte så mycket uppgifter som kommit 
fram i samband med sökningen. Några få uppgifter har gett en bekräftelse på uppgifter 
som framkommit i samtal med anställda på Banverket. Det finns också vissa uppgifter 
som gett en indikation på objekt och dessa uppgifter har sedan kunnat bekräftas av 
personal inom Banverket. Sökningen i diariet har utförts av personal på diariet på 
Banverket Norra banregionen (BRN) speciellt för de objekt som varit intressanta för 
detta examensarbete.  
 
När det gäller markundersökningar som utförts är det långt ifrån allt som hittats i diariet. 
Sökning har även skett genom att leta i bokhyllan hos de personer här på BRN som 
arbetat med respektive projekt.  
 
Dessutom har litteratursökning även skett på biblioteket, Malmbanans vänner och på 
Folkrörelsearkivet här i Luleå. 
  
Med hjälp av Roger Nordlund anställd på Jernhusen har en sökning på objekt längs 
Malmbanan gjorts i MAF (Jernhusens markföroreningsregister). De uppgifter som fanns 
registrerade jämfördes med övriga uppgifter som kommit fram under utredningen. I de 
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flesta fall var det en bekräftelse på uppgifter från andra källor. Det var även en del 
uppgifter som var nya och när dessa kontrollerades med övriga källor gav det en bättre 
helhetsbild av den potentiella föroreningssituationen.  
 
Resultatet från sökning av litteratur hos Malmbanans vänner har framför allt gett ett 
historiskt perspektiv på den verksamhet som förekommit. Litteratursökningen på 
biblioteket har främst inriktats på uppgifter om effekter av föroreningar. 
 
3.3 Informationssökning 

En stor del av den information som tagits fram i utredningen har framkommit i samband 
med kontakter med anställda inom Banverket. Först har en övergripande dokumentation 
av verksamheten gjorts för respektive bandel. Uppgifterna har tagits fram utifrån de 
uppgifter som finns lagrade i IDA (Banverkets dokumenthanteringssystem) och BIS 
(Baninformationssystem, databas inom Banverket). Därefter har respektive 
banförvaltare kontaktats och tillsammans med dem har platsbesök skett på de ställen 
som ansetts intressanta. De tidigare framtagna uppgifterna har sedan kompletterats och 
verifierats med hjälp av de uppgifter som kommit fram i samband med platsbesöken. 
Kontakter har även tagits med anställda på platsen. 
 
Banverkets fastigheter som t.ex. stationshus och lokstallar förvaltas av Jernhusen. De 
har tidigare gjort en miljöinventering inom sina fastigheter och uppgifterna finns 
lagrade i en databas på Jernhusen, MAF (Markföroreningsregister). Inventeringen inom 
Jernhusen har till viss del skett genom att objekten identifierats utifrån gamla 
bangårdskartor. Dessa kartor förvaras på Jernhusens kontor i Kiruna enligt Klas 
Schillerström, 2004.  
 
I examensarbetet har en komplettering av sammanställningen av uppgifter från 
intervjuer och platsbesök skett utifrån de uppgifter som finns lagrade i MAF. Banverket 
har nu tagit över ansvaret för ett flertal av dessa fastigheter. Förutom objekt längs 
Malmbanan innehåller MAF även uppgifter angående andra bangårdar, både i Norra 
banregionen och i andra regioner. 
  
3.4 Modelleringsprogram: NORISC, DSS 

I examensarbetet har det även som ett delmoment ingått ett test av ett 
modelleringsprogram, NORISC. Modelleringsprogrammet har tagits fram som ett 
hjälpmedel i samband med undersökningar av förorenad mark. NORISC är ett 
europeiskt projekt, finansierat av EU, som pågått under år 2001-2003. Det fokuserar på 
återställandet av förorenade områden i stadsmiljöer. Meningen är att projektet ska 
kombinera och integrera nya och befintliga undersökningsmetoder och även utgöra en 
behandlingsstrategi för effektiv bedömning av förorenade områden. Tanken är att 
resultatet av projektet ska förbättra karaktäriseringen och riskbedömningen, men även 
förkorta tiden och kostnaden för undersökning, återuppbyggnad och återanvändande av 
området. Modelleringsprogrammet bygger på geofysiska metoder, geokemi, hydrologi 
och dataframställning med hjälp av GIS.  
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En av slutprodukterna i NORISC-projektet är DSS (the Decision Support System). 
Enligt tillverkaren av programmet ska det utgöra den optimala kombinationen av 
undersökningsmetoder för ett specifikt område och vägleda användaren genom alla 
undersökningssteg. Viktiga aspekter i programmet: är den valda metoder för 
undersökning den optimala samt är beräknad tidsåtgång och kostnader rimliga. Det är 
en test av DSS som ingått som ett delmoment i examensarbetet.  
 
DSS är utformat som en databas där olika uppgifter om objektet förs in. Det uppgifter 
som skall fyllas i är bland annat: objektets area, önskat antal prover (kan även väljas av 
programmet), typ av objekt, vilka parametrar som ska undersökas, eventuella nedgrävda 
konstruktioner och hur stor del av ytan som utgörs av byggnader. En annan uppgift som 
går att ta fram med programmet är den beräknade kostnaden för undersökning genom 
att ange konsultkostnad/timme. Programmet ger förslag på provtagningsmetoder och 
antal prover. Det beräknar även en kostnad som innehåller analyskostnader för de 
utförda proverna.     
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4 MALMBANAN 

4.1 Historik 

År 1825 tog en statlig kommitté fram ett förslag på att bygga en järnbana för att 
underlätta malmtransporterna. Det kom dock att dröja ända fram till år 1884 innan 
järnvägsbyggandet påbörjades. Banan var provisoriskt klar år 1888 och det första 
malmtåget kunde köras från gruvan i Malmberget till Luleå. Finansiärer var i huvudsak 
engelska industrimän, men bolagets dåliga ekonomi hindrade fortsatt utbyggnad. Det 
ledde till att staten gick in och köpte banan och viss utrustning år 1889. Den svenska 
riksdagen och det norska stortinget beslutade år 1898 att resten av Malmbanan och 
Ofotenbanan (Riksgränsen - Narvik) skulle byggas. Arbetet startades samma år och 
redan året därpå var rälsläggningen klar fram till Kiruna. Resten av banan byggs sedan 
från två håll och år 1902 kopplades de svenska och norska bandelarna samman i 
Riksgränsen. Sträckan Kiruna – Riksgränsen var den första större järnväg som 
elektrifieras, vilket skedde år 1915, sedan Porjus kraftverk stod klart. År 1923 var hela 
Malmbanan mellan Luleå och Narvik elektrifierad (Barck, 1996). 
 
Eftersom Malmbanan elektrifierades så tidigt upphörde användandet det storskaliga 
användandet av ånglok längs linjen redan på 1920-talet. Vissa ånglok fanns dock i drift 
som växellok ända in på 1960-talet. Som växellok används annars främst diesellok 
eftersom inte alla bangårdar är elektrifierade. En bit in på 1980-talet kördes det även en 
dieseldriven rälsbuss mellan Luleå och Kiruna, den s.k ”karveln”. Den avgick vid 2-
tiden på natten från Luleå och fungerade främst som transport för tidningar, men även 
som transport av värnpliktiga (Nord Rolf, 2004).  
 
4.2 Nuvarande verksamhet 

Malmbanan är ca 50 mil lång och sträcker sig mellan Luleå och Riksgränsen och sedan 
vidare till Narvik i Norge. Den trafikeras av malmtåg, persontåg och godståg. Norra 
omloppet (Kiruna-Narvik) fraktar 15 miljoner nettoton malm per år. Södra omloppet 
(Luleå-Boden-Gällivare-Kiruna) fraktar 7 miljoner nettoton. Upprustning av 
Malmbanan pågår för att den ska kunna ta tåg med 30 tons axellast, jämfört med dagens 
25 ton. Det leder till att malmtågen blir längre, färre, snabbare och tyngre. I och med att 
malmtågen blir färre ökar möjligheten för ytterligare tåg, liksom tidsutrymmet för 
underhåll. Ombyggnaden innebär också att energiförbrukningen minskar. Eftersom 
tågen blir längre kommer vissa bangårdar att förlängas för att klara möten med de nya, 
750 meter långa, tågen (Banverket, 2003). 
 
På sträckan Holmfors- Riksgränsen är Malmbanan huvudsakligen uppdelad i tre 
bandelar, BDL 118 Holmfors - Gällivare, BDL 113 Sikträsk - Kiruna och BDL 111 
Krokvik - Riksgränsen. Gällivare, BDL 114, och Kiruna, BDL 112, utgör egna 
bandelar, administrativt hör de till BDL 118 respektive BDL 113. Varje bandel förvaltas 
av en banförvaltare. En översikt av Malmbanan visas i figur 1. 
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Figur 1. Översiktskarta över Malmbanan, med bandelarna längs Malmbanan angivna. 
 
4.3 Ombyggnationer och utförda markundersökningar längs 
Malmbanan  

Inom det så kallade 30-tonsprojektet har 9 bangårdar förlängts, ungefär 250 m per 
bangård. I samband med förlängningarna har det utförts markundersökning och 
provtagningar längs spåret på den sträcka som ingått i projektet. De bangårdar som har 
förlängts inom 30-tonsprojektet är: Sandträsk, Kilvo, Polcirkeln, Rautas, Bergfors, 
Stenbacken, Stordalen, Björkliden och Vassijaure. En följd av den ökade tåglängden har 
gjort att även andra bangårdar som inte ingått i 30-tonsprojektet har förlängts. Dessa är: 
Kaisepakte, Krokvik och Rensjön. Av dessa har alla markundersökts förutom Sandträsk, 
Kilvo och Polcirkeln. Det pågår även diskussioner om att ännu fler bangårdar ska 
förlängas (Andersson Lena och Tossavainen Tomas, 2004). Resultatet från, 
markundersökningarna redovisas i tabell 1 i bilaga 2. 
 
De jordmassor som har friklassats har återanvänts i projektet medan de jordmassor som 
varit förorenade sänts iväg för deponering. När det gäller dokumentationen har det 
skrivits en rapport över förlängningen av respektive bangård, där även resultat från 
markundersökning har ingått. Rapporterna förvaras hos respektive projektledare eller 
handläggare på Banverket. 
 

Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Översiktsskartan, Dnr:M2001/1502 
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Den enda större sanering som förekommit längs den aktuella sträckan är frysmuddring 
av en sjö i Vassijaure. Saneringen utfördes under augusti-september år 2002 gemensamt 
av Luleå Tekniska Universitet avdelningen för Geoteknik och Banverket Norra 
banregionen. Frysmuddringen utfördes som ett miljöprojekt och syftet var att förbättra 
situationen i sjön men även att ta reda på om frysmuddring är en lämplig metod att 
använda för sanering av förorenade sediment. I samband med saneringen bärgades 28 
ton förorenat material från en yta av ca 240 m2. Genom saneringen sjönk totalhalten olja 
i det översta sedimentlagret från ca 2 500 mg/kg TS (torrsubstans) till ca 250 mg/kg TS. 
De slutsatser som drogs i projektet var att tekniken med frysmuddring är en gångbar 
saneringsmetod för den här typen av objekt (Thun Niklas, 2003).     
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5 INDELNING AV BANVERKETS FASTIGHETER 
Järnvägen anses vara ett relativt miljövänligt transportsystem. Den kan ändå ha gett 
upphov till föroreningar, mycket beroende på den långa verksamhetstiden. Vilka 
föroreningar som respektive verksamhet kan förväntas ha gett upphov till finns angett i 
Handbok BVH 585.81 (Inventering av potentiellt förorenade områden).  
 
Enligt handboken kan Banverkets fastigheter delas upp i tre huvudgrupper, vilka 
föroreningar som respektive grupp kan ha gett upphov till redovisas i bilaga 3: 
 
Linjemark  
Längs linjemarken har det i stort sett endast skett tågrörelser. De föroreningar som den 
gett upphov till kommer framförallt från banunderbyggnaden, kontaktlednings- och 
andra ledningssystem samt tågrörelser. Även mindre bangårdar med stationer där de 
endast skett på- och avstigning samt lastning och lossning av styckegods hör till den 
gruppen. På dessa platser har det saknats lokstallar, driftsverkstäder och 
tankningsplatser. Bedömningen är att spridningen av föroreningar inom dessa mindre 
stationer inte på något sett avviker från förhållandena ute på linjen. 
 
Bangårdar 
På bangårdarna har det bland annat funnits lokstallar och driftverkstäder. Inom dessa 
anläggningar har det förekommit tankning, kolgivning och inom driftverkstäderna har 
det även skett ordinära verkstadsarbeten. Omfattningen på verksamheten och storleken 
på bangårdarna kan variera inom vida gränser. Det är även många bangårdar, som idag 
endast är mötesstationer, på vilka det tidigare förekommit både tankning och 
reparationer. 
 
Speciella anläggningar 
Speciella anläggningar är verksamheter som kan vara av potentiell betydelse sett från 
miljösynpunkt. Dessa anläggningar kan ligga inom spår- eller bangårdsområden. 
Exempel på dessa anläggningar är transformator- och omformarstationer, större 
verkstäder (huvudverkstäder), gasverk, impregneringsanläggningar, grustäkter samt 
buss- och färjeterminaler.  
 
Förutom dessa huvudgrupper har det även förekommit bekämpning av ogräs och buskar 
längs banvallen, inom bangårdar och gårdsplaner. Ogräsbekämpning har skett med en 
rad olika kemiska bekämpningsmedel sedan början av 1930-talet, när kemisk 
bekämpning introducerades.         
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6 FÖRORENINGAR LÄNGS MALMBANAN 
Eftersom järnvägsverksamheten har pågått under drygt hundra år har den genererat en 
hel del större och mindre föroreningar längs spåret. Mängden förorening varierar 
beroende på läge och framförallt vilken sorts verksamhet som förekommit på den 
aktuella platsen. I detta kapitel redovisas vilka föroreningar som förekommer, var 
respektive ämne förekommer längs Malmbanan samt en kort beskrivning av ämnets 
hälso- och miljöeffekter.  
 
6.1 Besprutning 

Bekämpning av ogräs och buskar längs banvallar och inom bangårdar har skett med en 
rad olika kemiska bekämpningsmedel sedan början av 1930-talet. Några exempel på 
medel som använts är: Klorex, Fenoxisyror (hormoslyr och 2,4-D) och medel 
innehållande dioron och glyfosfat och ett flertal av dessa bekämpningsmedel är numera 
förbjudna. Idag är det endast medel som innehåller glyfosfat som används och ett 
exempel på det är Roundup (BVH 585.81): 
 
Kemisk bekämpning av ogräs och buskar längs banvallar och inom bangårdar längs 
Malmbanan har inte skett i någon större omfattning. En anledning är att det inte varit 
något stort problem eftersom Malmbanan till största delen är belägen inom fjällnatur där 
växtligheten är relativt låg. Idag besprutas längs den aktuella sträckan främst inom de 
större bangårdarna som Kiruna och Gällivare. Eftersom besprutningen endast skett i 
liten omfattning har den inte tagits med i undersökningen.   
 
6.2 Fines och järnpellets 

Längs Malmbanan fraktas produkter från LKAB i öppna malmvagnar. Det gör att det 
förekommer en hel del spill längs linjen, vilket ser det ut som svart grus. De produkter 
som förekommer är pellets det vill säga kulor av sintrad järnslig samt fines, ett fint 
järnrikt material som mest består av magnetit, Fe3O4 (Jonsson och Stenberg, 2000).  
 
Miljöeffekter 
En miljöriskbedömning för LKAB:s produkter utfördes i ett examensarbete av Jonsson 
och Stenberg år 2000. Materialets förmåga att avge föroreningar mättes genom att 
utföra laktester. Slutsatserna var att både fines och pellets producerade vid LKAB är 
svårlakade och miljöpåverkan torde vara liten (Jonsson och Stenberg, 2000). 
 
6.3 Miljögifter 

Förekomsten av miljögifter inom Norra banregionen har kartlagts i en miljöinventering 
som utfördes under år 2002 av Henrik Eriksson på Banverket. De miljögifter som tagits 
med i utredningen är: bly, bromerade flamskyddsmedel, freoner, kadmium, kvicksilver 
och PCB. Dessa ämnen är prioriterade inom Banverket. När det gäller förekomsten av 
PCB har det inte framkommit några uppgifter i samband med miljöinventeringen. 
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6.3.1 Bly  
Bly återfinns främst i blymantlade kablar, ackumulatorer och i färg. En okänd mängd 
blymantlade kablar finns nedgrävda i marken både de kablar som är i drift och de som 
utrangerats. Bly förekommer också i isolatorer, batterier och lampor samt i blymönja, 
vilket är en färg som använts i samband med målning av bland annat stolpar och broar. 
Den totala mängden bly inom Norra banregionen uppskattas till ungefär 250-300 ton 
(Eriksson, 2002).  
 
Miljöeffekter 
Nedbrytningen av organiskt material är en förutsättning för att ett ekosystem ska 
fungera på lång sikt och bly som finns i marken hämmar nedbrytningsprocessen. För 
människor och djur ger bly allvarliga toxiska effekter. Störst risk för människor att få i 
sig bly är genom inandning. Hälsoeffekterna kan bland annat vara magsmärtor, nervösa 
besvär och för barn ökar risken för utvecklingsstörning (Warfvinge, 1997).   
 
6.3.2 Bromerade (halogrenade) flamskyddsmedel 
Bromerade (halogrenade) flamskyddsmedel förekommer i plaster, textilier, elektriska 
komponenter och i elektronik. Det största enskilda innehållet av flamskyddsmedel 
återfinns dock troligen i frostskyddsisoleringen i banvallen. Även vissa PVC-plaster i 
avvattningsrör kan innehålla flamskyddsmedel. Uppgifter saknas på vilka 
flamskyddsmedel som förekommer (Eriksson, 2002).  
 
Miljöeffekter 
Bromerade flamskyddsmedel har i princip samma uppbyggnad som PCB. Liksom PCB 
kan det biomagnifieras och ge upphov till alla tänkbara typer av neurologiska 
störningar. 
 
6.3.3 CFC och HCFC (Freoner) 
Det finns 55 klimataggregat i teknikhus längs Malmbanan. Av dessa anläggningar är det 
23 stycken som innehåller R 22 det vill säga HFCF och det råder förbud på att återfylla 
dessa aggregat eftersom R 22 är förbjudet. Detta innebär att de måste ersättas med nya 
aggregat med godkänt kylmedium i samband med reparationer. De resterande 
anläggningarna innehåller ett godkänt köldmedium, R 407c, vilket är klorfritt. Den 
största mängden CFC återfinns dock troligen i frostskyddsisolering som tillverkats före 
år 2000 (Eriksson, 2002). 
 
Miljöeffekter 
Freoner, CFC och HCFC tillhör de klimatpåverkande gaserna. Utsläpp kan leda till en 
global uppvärmning och effekterna av detta kan bli: höjning av havsnivån, förändrad 
hydrologisk cykel och ökad spridning av infektioner. Följden av det kan bland annat bli 
en uttunning av ozonskiktet och ökad försurning genom att kväve frigörs ur de stora 
förråden i marken (Warfvinge, 1997).    
 
6.3.4 Kvicksilver 
Det finns ett stort antal blinkdon, termostater och en del andra anläggningar som 
innehåller kvicksilver utplacerade längs järnvägen. Dessa finns utplacerade både på 
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bangårdar och längs med linjen. Varje anläggning innehåller endast en liten mängd 
kvicksilver men den totala mängden inom Norra banregionen uppgick enligt 
beräkningar under år 2002 till ca 60 kg. Utbyte av dessa pågår och i samband med det 
bör kvicksilvret tas om hand på lämpligt sätt (Eriksson, 2002). En sammanställning av 
antalet anläggningar som innehåller kvicksilver samt deras läge utfördes i samband med 
miljöinventeringen år 2002. Sammanställningen återfinns i bilaga 4. 
 
Tidigare har det har även funnits rälskontakter utplacerade längs spåret, dessa innehöll 
kvicksilver i relativt stor mängd. Rälskontakterna var placerade under rälen och hade till 
uppgift att ge en signal om ankommande tåg före stickspår så att växeln kunde läggas 
rätt. Varje kontakt innehöll ca 3 kg kvicksilver. Enligt uppgifter från Lars-Göran 
Hansson har de funnits längs spåret under år 1949-1961 eventuellt till år 1963. 
Kvicksilvernivån i rälskontakterna skulle justeras efter temperaturen, det gör att det kan 
ha läck ut kvicksilver vid nivåjusteringen. Det finns även risk att det skett läckage av 
kvicksilver från kontakterna. Enligt de uppgifter som har gått att få fram har det längs 
Malmbanan funnits tre rälskontakter av den här typen (Hansson Lars-Göran och 
Lindmark Åke, 2003). För bild på kontakten, beskrivning och skötselinstruktioner se 
bilaga 5.  
 
Miljöeffekter 
Kvicksilver är ett toxiskt, persistent ämne som kan bioackumuleras och anrikas i 
näringskedjan. Metalliskt kvicksilver kan omvandlas till metylkvicksilver i jorden och i 
sedimentens ytlager med hjälp av mikroorganismer. Upptaget av kvicksilver kan ske 
genom födan, exponering genom huden och genom inandning. Några symptom på 
kvicksilverförgiftning är: balanssvårigheter, störningar i nervsystemet och psykiska 
förändringar (Paasivirta, 1991). 
 
6.4 Petroleumprodukter 

Tankning av fordon har tidigare skett på ett flertal bangårdar. Längs den aktuella 
sträckan finns det idag endast tankar i Abisko östra, Gällivare, Kiruna och vid 
timmerhanteringen i Murjek. Främst har tankningen skett från så kallade farmartankar 
men även från oljefat som har fraktats till platsen. På de flesta bangårdar har 
stationshusen och en del andra fastigheter värmts upp med eldningsolja vilket gör att det 
kan finnas nedgrävda oljetankar på bangårdsområdet.  
 
Andra ställen där det hanteras oljeprodukter är på verkstäder och omformar- och 
transformatorstationer. Framförallt rör det sig då om smörj- och transformatorolja. 
Oljeprodukter används även i samband med smörjning av räler med så kallade 
clicomatic. Smörjning av lok har skett under ett stort antal år vid varje uppehåll. 
Smörjningen utfördes genom att lokpersonalen gick runt med en kanna och fyllde på 
olja på vissa bestämda smörjställen på loken. Detta gör att det troligen förekommit en 
del oljespill.  
 
Även idag förekommer det smörjning på vissa lok, främst DM-lok, vilka används till 
Malmtransporter. Smörjningen sker genom att några droppar olja sprutas ut på rälen 
ungefär var 300:e meter. Det är en del av den diffusa spridning som sker längs med 
linjen (Nord Rolf, 2004).     
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6.4.1 Bensin 
Bensin har framför allt använts till tankning av motortrallor och motordressiner. Dessa 
var tidigare vanliga som transportmedel inom bangårdarna.   
 
Miljöeffekter 
Till största delen består bensin av alifater i form av alkaner och monoaromater. Båda 
dessa ämnen kan ge effekter på centrala nervsystemet och de är troligen cancerogena. 
Bensin innehåller även PAH och vissa av dessa är cancerogena och de kan även 
bioackumuleras (Naturvårdsverket, 1998).   
   
Det kan även finnas tillsatser av bly och MTBE i bensin. På 1980-talet infördes MTBE 
på den svenska marknaden som ersättningsmedel för bly i blyfri bensin. Vid djurförsök 
ger MTBE i höga doser njurskador, nervskador och reproduktionsskador. Misstankar 
finns även om att MTBE eller dess sönderfallsprodukter kan vara cancerogena 
(Naturvårdsverket, 1998).     
 
6.4.2 Rälssmörjningsapparat, Clicomatic 
Clicomatic är placerad på rälen och varje gång ett tåg passerar sprutar den ut en viss 
mängd smörjolja. Främst återfinns de på bansträckor som är kurviga. De har funnits 
längs spåret sedan början av 1980-talet. Antalet clicomatic som återfinns längs 
Malmbanan är: 36 st i BDL 111, 2 st i BDL 113 och 47 st i BDL 118. Läget av dessa 
presenteras närmare i bilaga 5. 
 
De smörjmedel som användes fram till och med år 1998 var: Axellence 52000 CS G8 
(högraffinerad mineralolja). I nuläget används ett grafitfett: Binol Rail 510, vilket är ett 
vegetabiliskt baserat smörjfett (Hammar Anders, 2003).  
 
Miljöeffekter 
När det gäller, Binol Rail 510, den produkt som används idag är de ingående råvarorna 
enligt säkerhetsdatabladet för produkten lätt biologiskt nedbrytbara (Chemweb, 2003). 
 
Enligt säkerhetsdatablad för den tidigare använda produkten, Axellence 52000 CS G8, 
finns det ingen information tillgänglig när det gäller den ekotoxikologiska effekten. Det 
står dock att den inte får släppas ut i naturen och att upprepad användning kan ge 
hudirritation. När de gäller inandning av mineraloljedimma kan det orsaka lipoid 
lunginflammation (Hammar Anders, 2003). 
 
6.4.3 Diesel och eldningsolja 
Användningsområde för diesel har varit vid tankning av större fordon, diesellok men 
även som drivmedel i vissa maskiner. Eldningsoljan används för uppvärmning av hus. 
 
Miljöeffekter 
Diesel och eldningsolja består främst av alifater i form av alkaner och alicykliska 
föreningar, vilka kan ge effekter på centrala nervsystemet (Naturvårdsverket, 1998).   
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6.4.4 Smörjoljor 
Smörjoljor är ett samlingsnamn för bland annat motoroljor och hydrauloljor. Ofta är de 
komplexa i sin sammansättning och de kan bestå av ett flertal basoljor samt olika 
additiv. Additiverna är komplicerade kemiska substanser och de tillsätts för att anpassa 
smörjmedlets egenskaper till användningsområdet. Innehållet i basoljorna kan utgöras 
av mineraloljor, syntetiska oljor och vegetabiliska oljor (SPI, 2004).  
 
Miljöeffekter 
Vilken miljöeffekt smörjolja har beror på dess sammansättning. Använd olja kan även 
innehålla metallrester och tungmetaller. Effekterna för människa och miljö liknar de 
som angetts för övriga petroleumprodukter. Av basoljorna är det mineraloljan som har 
den långsammaste nedbrytningen.     
 
6.5 Sliprar 

Vanligast förekommande är träsliprar, det pågår dock byte till betongsliprar. Norr om 
Kiruna förekommer det endast träsliprar, framförallt boksliprar men det finns även 
furusliprar. De är impregnerade med kreosot, det har dock förekommit att de varit 
impregnerade med CCA-medel (koppar, krom, arsenik).  
 
Miljöeffekter 
Kreosot är baserat på stenkolstjära och finns med på Kemikalieinspektionens OBS-lista 
över produkter som bör ersättas av mer miljövänliga produkter. Det som framförallt gör 
att det är klassat som miljöfarligt är att det innehåller PAH (polyaromatiska kolväten). 
Kreosot har hög potential för bioackumulering, hög giftighet för vattenlevande 
organismer och det kan dessutom vara cancerframkallande. För människor är den 
största risken för exponering i samband med inandning och vid hudkontakt (Carlsson, 
1994). 
 
6.6 Föroreningar längs linjemarken 

Huvudsakligen är föroreningarna längs linjemarken orsakade av diffusa 
föroreningskällor med en diffus spridning. På vissa platser kan det dock finnas 
potentiella punktkällor. Framförallt domineras föroreningarna av metaller, 
polyaromatiska kolväten samt tyngre alifatiska kolväten härrörande från sliprar, oljor 
och fetter. Det kan även förekomma förorening från frostskyddsmaterialet som läckage 
av CFC. Påverkan av föroreningarna sker huvudsakligen inom själva bankroppen 
eftersom samtliga förekommande föroreningar binds tämligen starkt till jordmaterialet. 
Hur en bankropp är uppbyggd visas i figur 2. 

  
Figur 2: Skiss över bankroppens uppbyggnad.   

Frostskyddsisolering ca 1,2 m 

Förstärkningslager ca 0,8 m 

Makadam 
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7 RESULTAT  
Längs linjemarken förekommer en diffus spridning av föroreningar och på bangårdar 
återfinns samma föroreningar men i något högre koncentrationer. På de bangårdar där 
det även skett någon form av verksamhet finns det en större risk för potentiella 
föroreningskällor. Det har en även skett en sammanställning i MIFO av uppgifter som 
kommit fram i samband med platsbesök och intervjuer.  
 
Inventeringen har utförts från norr till söder det vill säga från Riksgränsen och söderut. 
Utifrån de inventerade objektens föroreningsmängd, föroreningarnas farlighet samt 
spridningsrisk för föroreningarna har en sammanställning gjorts. Resultatet från 
inventeringen av bangårdarna har sammanställts grafiskt genom att placeringen av 
objekt som ansetts utgöra en källa till potentiella föroreningar har ritats in på respektive 
bangårdsritning. Vilka bangårdar som inventerats samt läget för dessa redovisas i figur 
3, med riskklassning enligt MIFO. Därefter följer en kort beskrivning av de inventerade 
objekten uppdelat på respektive bandel. Ytterligare beskrivning av vilka potentiella 
föroreningar som finns på respektive bangård samt bangårdskartor där läget för de olika 
objekten är inritade återfinns i bilaga 7 respektive bilaga 8.  
 
 

 
 
Figur 3. Översiktskarta över Malmbanan, med de undersökta objektens geografiska placering markerade 
på kartan, riskklassade enligt MIFO.  

{ 

0 50 10025 km
Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Översiktsskartan, Dnr:M2001/1502 
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7.1 Resultat från inventering av bangårdar 

7.1.1 Bandel 111 
Bandel 111 sträcker sig mellan Riksgränsen och Krokvik. De bangårdar som har 
undersökts i bandel 111 är Vassijaure, Abisko östra, och Bergfors. Dessutom har 
omformaren i Stenbacken och Tornehamn samt rälskontakten i Riksgränsen tagits med i 
inventeringen. Läget för de inventerade objekten i bandel 111och riskklassning enligt 
MIFO visas i figur 4. En beskrivning av potentiella föroreningar på respektive bangård 
samt bangårdskartor där läget för objekten är inritade återfinns i bilaga 7 respektive 
bilaga 8. 
 

 
 
 
Figur 4. Karta över bandel 111, med de undersökta objektens geografiska placering markerade på 
kartan. Symbolerna visar vilken typ av potentiell förorening som finns på respektive bangård, 
riskklassade enligt MIFO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Översiktsskartan, Dnr:M2001/1502
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7.1.2 Bandel 112 och 113 
Bandel 112 utgörs av Kiruna lokbangård, Kiruna malmbangård, Kiruna C samt Råtsi. 
De objekt som ingått i inventering inom bandel 112 är omformaren strax söder om 
Kiruna C samt rälskontakten vid lastspåret mot Tuolluvaara.  
 
Bandel 113 sträcker sig från Kalixfors till Sikträsk och de bangårdar som ingått i 
inventeringen är Kalixfors, Fjällåsen, Linaälv och Sikträsk samt rälskontakten i Kaitum. 
Läget för de inventerade objekten i bandel 112 och 113 samt riskklassning enligt MIFO 
visas i figur 5. En beskrivning av potentiella föroreningar på respektive bangård samt 
bangårdskartor där läget för objekten är inritade återfinns i bilaga 7 respektive bilaga 8. 
 

 
 
 
Figur 5. Karta över bandel 112 och 113, med de undersökta objektens geografiska placering markerade 
på kartan. Symbolerna visar vilken typ av potentiell förorening som finns på respektive bangård, 
riskklassade enligt MIFO. 

Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Översiktsskartan, Dnr:M2001/1502 
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7.1.3 Bandel 118 
Bandel 118 sträcker sig från Harrträsk till Holmfors och de bangårdar som ingått i 
inventering är: Nattavaara, Murjek och Lakaträsk dessutom har omformaren i Murjek 
tagits med i inventeringen. Läget för de inventerade objekten bandel 118 och 
riskklassning enligt MIFO visas i figur 6. En beskrivning av potentiella föroreningar på 
respektive bangård samt bangårdskartor där läget för objekten är inritade återfinns i 
bilaga 7 respektive bilaga 8. 
 

 
 
 
Figur 6. Karta över bandel 118, med de undersökta objektens geografiska placering markerade på 
kartan. Symbolerna visar vilken typ av potentiell förorening som finns på respektive bangård, 
riskklassade enligt MIFO. 

Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Översiktsskartan, Dnr:M2001/1502 
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7.2 Sammanställning av resultat 

De föroreningar som respektive verksamhet kan ge upphov till har klassificerats enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av föroreningars farlighet (bilaga 9, tabell I och II). 
Utifrån klassificeringen har sedan verksamheterna plottats gentemot respektive bangård. 
Därefter har en gruppering av objekten gjorts utifrån diagrammet, figur 7. 
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Figur 7. Diagram över föroreningarnas farlighet på respektive bangård utifrån den verksamhet som 
förekommit och förekommer. Klassificering av farligheten av den förorening som respektive verksamhet 
ger upphov till har gjorts enligt Naturvårdsverket (1999).   
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7.3 Gruppering av bangårdar, lathund inför fortsatt inventering  

Utifrån omfattningen och föroreningsrisken kan bangårdarna delas in fem olika grupper. 
Där grupp ett utgör den största spridningsrisken och grupp fem utgör den minsta 
spridningsrisken. De bangårdar som ingår i samma grupp förmodas ha ungefär samma 
mängd och typ av förorening. Vidare antas att spridningsrisken är ungefär lika stor. Det 
kan även finnas enstaka verksamheter som i sig utgör en stor spridningsrisk dessa har 
placerats i en grupp med övriga objekt. Hur indelningen gjorts och vilka kriterier som 
gäller för respektive grupp beskrivs nedan.  
 

• Grupp 1 (stora bangårdar):  
o Flerspårstation 
o Många olika verksamheter 
o Stora tågrörelser 
o Stora verkstäder  
o Tankanläggningar 
o Uppställning av lok och vagnar 
o Stor spridningsrisk 
o Pågående verksamhet 

 
De föroreningarna som förekommer inom grupp 1 är arsenik, bensin, bly, diesel, fetter, 
koppar, krom, metaller, olja, PAH, PCB, zink samt aromatiska och klorerade alifatiska 
kolväten  
 

• Grupp 2 (mellanstora bangårdar): 
o Flerspårstation  
o Många olika verksamheter 
o Mindre verkstäder 
o Tankanläggningar 
o Stor spridningsrisk 
o Pågående verksamhet (i de flesta fall) 

 
Samma föroreningar återfinns inom grupp 2 som i grupp 1 men i mindre mängder, dessa 
är arsenik, bensin, bly, diesel, fetter, koppar, krom, metaller, olja, PAH, PCB, zink samt 
aromatiska och klorerade alifatiska kolväten (BVH 585.81).  

 
• Grupp 3 (mindre bangårdar med många olika typer av verksamhet): 

o Två- eller trespårstationer 
o Många olika verksamheter (i de flesta fall nedlagda idag) 
o Endast små reparationer 
o Tankanläggningar (i de flesta fall nedlagda idag) 
o I stort sett obemannade idag 
o Lång verksamhetstid 

 
Inom grupp 3 där det endast förekommit verksamhet i mindre skala är de vanligast 
förekommande föroreningarna: Bensin, bly, diesel, fetter, metaller, olja, PAH, samt 
aromatiska och klorerade alifatiska kolväten (BVH 585.81).  
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• Grupp 4 (mindre bangårdar, som idag är obemannade): 

o Två- eller trespårstationer 
o Verksamhet i liten omfattning 
o Mindre tankanläggningar (oftast i form av diesel- eller bensinfat) 
o Ingen verksamhet i dagsläget  
o Idag endast mötesstation, hållställe 
o Lång verksamhetstid 

 
Den verksamhet som förekommit är främst tankning av fordon och de föroreningar som 
det gett upphov till är: Bensin, diesel, olja, PAH, samt aromatiska och klorerade 
alifatiska kolväten (BVH 585.81).  

 
• Grupp 5 (obemannade bangårdar, mötesstationer och hållställen):   

o Ingen verksamhet förutom tågrörelser 
o Föroreningar jämställs med linjemark 

 
Inom grupp 5, som jämställs med linjemark, förekommer alla de föroreningar som finns 
inom de övriga grupperna. Mängden föroreningar är små och utsläppen är diffusa (BVH 
585.81). 
 

• Övriga objekt 
o Speciella anläggningar som inte kan placeras i någon av de fem 

grupperna 
o Kan vara placerade både inom och utanför spår- eller bangårdsområden 
o Kan utgöra en potentiell risk för förorening av mark samt grund- och 

ytvatten 
o Exempel på anläggningar och dess föroreningar enligt BVH 585. 81 är: 

 Transformator- och omformarstationer 
• Olja, PCB 

 Större verkstäder 
• Metaller, olja, PAH samt aromatiska och klorerade 

alifatiska kolväten 
 Impregneringsanläggningar 

• Arsenik, koppar, krom, PAH, zink samt aromatiska och 
heterocykliska kolväten 

 Grustäkter  
• Dieselolja 

 Rälskontakter 
• Kvicksilver (SJ 1956a och SJ 1956b)  
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7.3.1 Gruppering av bangårdar och övriga objekt längs Malmbanan 
För en utförligare beskrivning av respektive bangård, motivering av riskklass och 
bangårdsritning med potentiella föroreningar utritade se bilaga 7 respektive bilaga 8.    
 
Grupp 1 
Av de bangårdar som inventerats längs Malmbanan inom detta examensarbete är det 
inga som tillhör grupp 1. De bangårdar som skulle hamna där är Gällivare, Boden och 
Kiruna som inte tagits med i inventeringen i detta skede. 
 
Grupp 2 
De bangårdar längs Malmbanan som bör placeras i grupp 2 enligt de uppsatta kriterierna 
är Abisko östra och Vassijaure. På bägge dessa bangårdar har det förekommit och 
förekommer även en hel del verksamhet. Abisko östra är den enda av dem som är 
bemannad idag och där finns både lokverkstad och tankanläggning som används. När 
det gäller lokverkstaden förekommer endast mindre reparationer i nuläget, men tidigare 
har verksamheten var mer omfattande. I Vassijaure finns det ingen bemanning idag, 
men tidigare har verksamheten varit större. Stationen har varit bemannad och det har 
funnits tankanläggningar både för bensin och för diesel. Tidigare har det även funnits en 
verkstad för mindre reparationer. Dessutom har byte mellan svensk och norsk personal 
skett i Vassijaure, vilket gjort att ett stort antal tåg varit uppställda inom 
stationsområdet. En annan anledning som gör att Vassijaure placeras i grupp 2 är att det 
finns en stor spridningsrisk eftersom det i närheten av bangården finns tre mindre sjöar, 
varav en fungerar som vattentäkt. 
 
När det gäller riskklassning enligt MIFO bör de flesta objekt inom grupp 2 placeras i 
riskklass 2 (stor risk). När det gäller riskklassning av Abisko östra  och Vassijaure har 
båda placerats i riskklass 2. 
 
Grupp 3 
Längs Malmbanan finns det ett flertal mindre bangårdar som tidigare varit bemannade 
och haft en mer omfattande verksamhet. I samband med att fjärrblockering infördes 
1958 togs bemanningen bort på de flesta stationerna (Barck, 1996). Viss bemanning har 
dock förekommit en bit in på 1980-talet och i vissa fall även under 1990-talet. 
Bemanning av mindre stationer har inneburit att det förekommit tankanläggningar och 
vissa mindre reparationer främst av småfordon som motordressiner och motortrallor. I 
vissa fall har det även förekommit andra typer av verksamheter som exempelvis. 
timmerhantering. På de flesta av dessa bangårdar har det även funnits upplag av sliprar.  
 
De bangårdar längs Malmbanan som enligt kriterierna bör placeras i grupp 3 är: 
Bergfors, Nattavaara, Murjek och Lakaträsk. På dessa bangårdar har det funnits 
tankanläggningar både för bensin och för diesel, upplag av sliprar samt förekommit 
vissa mindre reparationer.  När det gäller Bergfors har det även funnits en mindre 
verkstad. 
 
Vid både Nattavaara och Murjek har även timmerhantering ägt rum. Detta innebär att 
det skett drivmedelshantering i en större omfattning och dessutom har ett stort antal 
fordon varit i rörelse på området. Vid Murjeks bangård pågår verksamheten fortfarande. 
Verksamheten har även pågått under en relativt lång tidsperiod, minst 30 år.   
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De objekt som bedömts tillhöra grupp 3 bör i de flesta fall placeras i riskklass 3 (måttlig 
risk) enligt riskklassningen i MIFO. När det gäller det inventerade objekten längs 
Malmbanan har de tre objekten i grupp 3 placerats i riskklass 3.  
 
Grupp 4 
Vid en del bangårdar har det endast förekommit verksamhet i mindre omfattning. 
Tankning av fordon har oftast skett från bensin- och/eller dieselfat.  De reparationer 
som eventuellt har förekommit är endast små reparationer på motordressiner, 
motortrallor och andra mindre fordon. Även om verksamheten endast skett i mindre 
omfattning kan den ha gett upphov till en hel del föroreningar. En anledning är att 
verksamheten i de flesta fall pågått under en lång tidsperiod och det gör att den totala 
mängden av spill och läckage under årens lopp kan ha gett upphov till förorening av 
marken. 
 
Längs Malmbanan finns det fyra objekt som bedöms tillhöra grupp 4. Dessa objekt är: 
Kalixfors, Fjällåsen, Linaälv och Sikträsk. Den verksamhet som förekommit på dessa 
bangårdar är endast tankning av fordon och i de flesta fall främst från bensin- eller 
dieselfat. När det gäller Kalixfors har det även förekommit påfyllning av eldningsolja 
för uppvärmning av stationshuset.   
 
Enligt riskklassningen i MIFO bör de objekt som bedöms tillhöra grupp 4 hamna i 
riskklass 3 (måttlig risk) eller 4 (liten risk). De objekt som ingått i den här inventeringen 
har bedömts tillhöra riskklass 3, framförallt beroende på den långa verksamhetstiden.  
 
Grupp 5 
De objekt som bedömts tillhöra grupp 5 har inte tagits med i inventeringen. 
Bedömningen är att dessa kan jämställas med linjemark och den potentiella 
föroreningen utgörs endast av förorening från kontakt- och ledningssystem, 
banunderbyggnad samt från det rullande materialet.   
 
Övriga objekt 
Enligt de uppgifter som kommit fram i samband med inventeringen av Malmbanan är 
det endast transformator- och omformarstationer samt rälskontakter som bedömts till 
gruppen övriga objekt. Det har inte framkommit att det funnits någon grustäkt eller skett 
impregnering på någon av de objekt som ingått i inventeringen.  
 
De övriga objekt som tagits med i inventeringen av Malmbanan och därmed har 
riskklassats är: omformarna i Kiruna, Murjek och Tornehamn samt rälskontakterna i 
Kaitum, Kiruna och Riksgränsen. Vid riskklassningen har bedömningen gjort att 
omformarna placeras i riskklass 3 (måttlig risk) och rälskontakterna placeras i riskklass 
2 (hög risk). För ytterligare uppgifter om respektive objekt och motivering till riskklass 
se bilaga 7. 
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7.4 Modelleringsprogram: NORISC, DSS 

Utvärderingen av modelleringsprogrammet, NORISC, ingår som en litet delmoment i 
examensarbetet. Studien inleddes med att utföra simuleringar med givna uppgifter, 
resultatet skulle sedan jämföras med simuleringar som utförts av tillverkaren. 
Simuleringar utfördes dels för att förstå hur programmet är uppbyggt, men även för att 
kunna ge tillverkarna en utvärdering av modelleringsprogrammet. Därefter har en 
jämförelse gjorts mellan hur provtagning skett vid av Banverket utförda undersökningar 
och hur dessa undersökningar skulle ha utförts enligt modelleringsprogrammet.  
 
I samband med de av Banverket undersökta bangårdarna har det på en sträcka av ca 250 
spårmeter tagits ungefär 10 prov i genomsnitt. Dessa har undersökts med avseende på 
tungmetaller, oljefraktioner, BTEX och PAH (cancerframkallande och inte 
cancerframkallande). Provtagningar har skett genom att ta jordprover, i vissa fall har 
analyser även skett med hjälp av XRF (instrument för mätning av metallföroreningar 
direkt i fält) och Petroflag (analys av petroleumkolväten i jordprover direkt i fält).  
 
Vid val av typ av objekt i programmet har valts, Railway land, och därefter har det 
endast tagits med de av Banverket undersökta parametrarna. Med hjälp av programmet 
har datakörning skett både genom att låta programmet välja antal prover och genom att 
själv välja antal prover. Ytan i programmet anges i hektar och eftersom ytan i dessa fall 
i är lång men endast ca 1-2 m bred blir den totala ytan endast ca 500 m2 (0,05 hektar). I 
programmet föreslås endast 1 jordprov på ytor som är mindre än 3000 m2. Om antal 
prover istället väljs manuellt föreslår programmet att analyser framförallt ska genom 
dessa metoder:  
 

• Gaskromatografi  
o Fältmetod  
o Identifiering av organiska föreningar 

• IR (Infraröd spektroskopi) 
o Fältmetod 
o Identifiering av organiska och organometalliska molekyler 

• XRF  
o Fältmetod 
o Detektering av tungmetaller 

 
I samband med de utförda provtagningarna ansågs de använda, XRF och Petroflag ge 
ett mindre tillförligt resultat än analys av jordprover.   
  



27 
Modell för inventering av förorenade fastigheter 

– exempel från Malmbanan  

 
Anna Magnusson, LTU, 2004 

 

8 DISKUSSION 
Järnvägen anses vara ett miljövänligt transportmedel. Den har dock gett upphov till en 
del föroreningar under sin drygt hundra år långa historia. På de flesta ställen längs linjen 
är det mindre föroreningsmängder som det rör sig om. Det finns även en den del platser 
där verksamheten har varit större och därmed har även risken för förorening varit större. 
Även om det inte skett några olyckor eller medvetna utsläpp är det troligt att en hel del 
spill har förekommit i samband med de olika verksamheterna under årens lopp. Troligen 
har det spillts en del olja, bensin och diesel i samband med tankning och annan 
verksamhet. Enligt det beteende och den kultur som har varit rådande har det ansetts att 
marken inte tar så stor skada av lite oljespill. Eftersom järnvägsverksamhet pågått under 
så lång tid, finns det risk att den totala mängden av föroreningar är stor. 
 
Vilka olika sorters verksamheter har förekommit och förekommer längs järnvägen? 
Verksamheten har framför allt bestått av hantering av petroleumprodukter både som 
drivmedel och i form av smörjoljor. Det har även förekommit hantering av sliprar samt 
verkstads-, målningsarbeten med mera. En stor del av verksamheten är nedlagd i dag, 
men det är troligt att marken på verksamhetsplatsen är förorenad.  
 
De flesta föroreningarna ligger fastlagda i marken och därför är det främst i samband 
med markarbeten som det finns en risk för exponering. Effekterna av de vanligast 
förekommande föroreningarna för hälsa och miljö är bland annat påverkan på centrala 
nervsystemet samt att de är cancerogena. Det är viktigt att se till så att de personer som 
arbetar och vistas inom verksamhetsområdet inte utsätts för föroreningarna.  
 
På det platser där det förekommer clicomatic är risken för föroreningar inte så stor idag 
eftersom det medel som används sedan år 1998 är relativt miljövänligt. Rester kan dock 
finnas kvar i marken av de medel som användes före år 1998 eftersom det var 
svårnedbrytbart.   
 
Hur stor risken är för att föroreningar skall utgöra en fara för människa och miljö beror 
till stor del på vilka spridningsförutsättningar som gäller för den aktuella platsen. I de 
flesta fall är det inte troligt att föroreningarna sprids utanför bangårdsområdet. Detta gör 
att dessa objekt inte blir aktuella för vidare undersökningar. Det är dock viktigt att göra 
en inventering så att det finns en dokumentation av var respektive verksamhet ägt rum. 
Informationen kan bli värdefull i framtiden då verksamheten eventuellt förändras eller 
om det ska ske någon form av grävningsarbeten på platsen. 
 
Det finns vissa platser där de förekommit en mer omfattande verksamhet och objekt där 
risken för människa och miljö är högre. Dessa objekt bör undersökas vidare med hjälp 
av provtagning för att kunna fastställa om det bör ske någon form av sanering inom 
området. De objekt som är aktuella för vidare undersökningar är de objekt som vid 
riskklassningen placerats i riskklass 2. Platser längs Malmbanan som är aktuella för 
vidare undersökning är: 
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• Abisko östra är och har varit en större bangård med relativt stor verksamhet. 
Nästa skede bör bli att det görs en så kallad MIFO fas 2, vilket innebär 
provtagning och fältanalyser. I samband med det bör det göras en undersökning 
om huruvida båda tankarna är uppgrävda eller inte eftersom uppgifterna är 
oklara. Det är också viktigt att prover tas på platsen för deponin eftersom vissa 
uppgifter säger att det förekommit läckage av förorenat lakvatten från deponin. 
Dessutom är innehållet i deponin okänt och det kan finnas risk för att det utgör 
en risk för hälsa och miljö.  

 
• Även på bangården i Vassijaure har det förekommit en hel del verksamhet. Den 

stora anledningen till att det är viktigt att göra ytterligare undersökningar i 
Vassijaure är att det finns tre sjöar i direkt anslutning till spårområdet. Två av 
dessa ligger på var sin sida av det område som antas vara förorenat eftersom det 
är där som den största delen av verksamheten förekommit. Den sjö som används 
som vattentäkt är till viss del förorenad men de uppmätta värdena ligger under 
tillåtna gränsvärden. I samband med frysmuddringen av den andra sjön togs inga 
markprover. Det gör att kan det finnas en viss risk för att sjön återförorenas om 
det finns föroreningar i marken i anslutning till sjön. På grund av 
spridningsriskerna bör det därför ske en undersökning med provtagning för att ta 
reda om marken är förorenad. 

 
• De övriga objekten som placerats i riskklass 2 är de tre rälskontakterna i Kaitum, 

Kiruna och i Riksgränsen. Det är väldigt svårt att veta om det förekommit 
läckage och om i så fall marken är förorenad. Anledningen till att de placerats i 
riskklass 2 är att kvicksilver även i små mängder är så pass farligt att det utgör 
en risk för hälsa och miljö. Troligen har det även funnits rälskontakter på andra 
platser i landet och det skulle därför behöva undersökas om dessa platser bör tas 
med i den fortsatta inventeringen. Det kan vara svårt att lokalisera den exakta 
platsen och därmed blir det svårt att veta exakt var prover ska tas. Ett förslag 
som kommit fram i samband med diskussioner är att anlita en kvicksilverhund. 
Om det förekommit spill och det finns en förorening kan den exakta platsen 
eventuellt lokaliseras med hjälp av hunden. Därefter kan prover tas för att 
avgöra om det bör göras en sanering på platsen.  

 
I vilken omfattning har det tidigare skett inventering av förorenad mark längs 
Malmbanan? 
Den inventering som förekommit i Banverkets regi har endast varit i samband med olika 
projekt framförallt bangårdsförlängningar. I samband med dessa har det även 
förekommit provtagningar. Provtagningen har skett i spårmitt, i de flesta fall har det 
skett i områden där det inte förekommit någon verksamhet förutom tågrörelser. Detta 
gör att det kan anses vara prov på linjemark. Utifrån resultatet av proverna kan det 
därför inte dras några slutsatser om vilka halter som förekommer i marken där det 
förekommit verksamhet.  
 
Dokumentationen av inventeringarna och provtagningarna har skett genom 
rapportskrivning. Resultatet av inventeringen finns dokumenterat i en rapport för 
respektive projekt. Rapporterna finns lagrade i bokhyllan hos respektive projektledare. 
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Det vore bra om resultaten från inventeringarna och provtagningar så småningom 
dokumenteras i samma databas som övriga uppgifter om förorenad mark.  
 
Även Jernhusen har utfört en inventering av potentiella förorenade områden i anslutning 
till sina fastigheter. En del av dessa fastigheter är numera i Banverkets ägo. På vissa 
bangårdar gäller det därför att det görs en utredning av ägarförhållanden och därmed 
även en ansvarsfördelning.  
 
Det kan även finnas inventeringar som utförts av konsultföretag på uppdrag av 
Banverket i samband med olika projekt. För att inte det ska ske ett dubbelarbete bör 
dessa tas med vid den fortsatta inventeringen. Därför bör det göras en förfrågan hos 
Banverket projektering och andra konsultföretag om utförda inventeringar av 
förorenade områden inom Banverket.  
 
Hur ska inventeringen av förorenad mark bedrivas inom Banverket, Norra 
banregionen?  
Uppgifterna om de olika objekten har i det flesta fall kommit fram genom intervjuer 
med anställda inom Banverket. Platsen för de olika verksamheterna har pekats ut och 
sedan ritats in på respektive bangårdsritning. Eftersom verksamheten i de flesta fall är 
nedlagd sedan många år är det svårt att få fram den exakta platsen för verksamheten. 
Det gör att det finns en viss felmarginal när det gäller platsangivelsen.  
 
Ett av målen med examensarbetet var att ta fram en typisk bangård/typisk verksamhet 
som sedan skulle var till hjälp vid den fortsatta inventeringen. Enligt de uppgifter som 
kommit fram i samband med inventeringen är en typisk verksamhet en bangård där det 
förekommit drivmedelshantering och verkstadsarbete. Omfattningen på verksamheten 
varierar beroende på hur stor verksamheten har varit. Det är svårt att ta fram en typisk 
bangård/typisk verksamhet och därför har bangårdarna indelats i grupper beroende på 
hur stor verksamheten varit på respektive plats. Grupperingen kan sedan ligga till grund 
för en klassificering av vilka objekt som ska undersökas ytterligare med hjälp av 
provtagning.  
 
Metoden som använts i det här arbetet har visats sig fungera bra. Ett bra sätt att 
dokumentera är att rita in verksamheternas läge på respektive bangårdsritning. Jag anser 
även att om inventeringen skall bli heltäckande bör den utföras för varje banområde för 
sig. En anledning till det är att det inom varje banområde finns en administrativ enhet 
och att det finns en lokalkännedom som är viktig när det gäller att dokumentera 
verksamheten. Som ett första led innan det sker en riskklassning kan bangårdarna delas 
in enligt gruppindelningen som tagits fram. Genom det kan inventeringen gå snabbare 
eftersom den kan vara en hjälp och vägledning vid riskklassningen.  
 
På vissa bangårdar finns det olika fastighetsägare av verksamhetsområdet, som 
Banverket och Jernhusen. För att underlätta samarbetet vore det därför bra om det 
gjordes upp någon form av avtal angående ansvarsfördelningen och hur kostnader för 
undersökning och sanering ska fördelas. 
 
Det är också viktigt att dokumentationen blir lättillgänglig så att den kan vara en hjälp i 
samband med olika projekt. Som det ser ut idag finns det ingen databas eller något 
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annat bra sätt att dokumentera förorenade områden inom Banverkets fastigheter. Det 
pågår diskussioner och initiativ har tagits till att utveckla någon form av databas där 
dokumentation kan ske. Förhoppningsvis kommer arbetet att påskyndas så att de 
inventeringar som nu görs kan dokumenteras på ett bra sätt och även bli lättillgängliga 
för alla anställda på Banverket.  
 
Enligt riskklassningen i MIFO kommer det att vara ett stort antal objekt längs järnvägen 
som hamnar i riskklass 1 (mycket stor risk) och 2 (stor risk) eftersom riskklassningen är 
baserad på föroreningars farlighet, spridningsrisken och föroreningsmängden. Enligt 
Naturvårdsverket ska alla objekt i riskklass 1 och 2 saneras. Det finns många objekt som 
trots att de är starkt förorenade inte utgör någon större risk för spridning till människa 
och miljö. Risken för spridning kan i många fall bli större om en sanering görs och den 
förorenade jorden grävs upp. Det är dock viktigt att det görs undersökningar och att det 
tas prover för att kunna se om det sker någon spridning till omgivningen. 
 
För att kunna göra en bättre bedömning av vilka objekt som bör saneras har initiativ 
tagits av länsstyrelsen i Västra Götaland till att göra ett komplement till MIFO-
modellen. Utifrån erfarenheter från inventering enligt MIFO-modellen har metodiken 
för kostnad-nytta-risk baserad prioritering av förorenade områden (PRIOR) tagits fram 
(Rosén, Larborn och Stridsman 2003). Jag tror att det skulle kunna vara en bra metod att 
använda på objekt längs järnvägen eftersom den är en sammanvägning av 
spridningsrisk, påverkan på människor och miljö, samhällekonomiska värden och 
kostnader för efterbehandling. Några objekt som skulle kunna bli aktuella för en 
bedömning enligt PRIOR är Abisko östra och Vassijaure. 
 
Det var svårt att göra en bra jämförelse mellan modelleringsprogrammet och de 
undersökningar som utförts i samband med bangårdsförlängningar. En av anledningarna 
var att den undersökta sträckan blev så pass liten ytmässigt att modelleringsprogrammet 
endast föreslog ett prov inom området. Modelleringsprogrammet är mer anpassat för 
större områden som industriområden.  
 
Jag tror inte att planering av en provtagningsplan kan ske endast utifrån 
modelleringsprogrammet. Det kan dock fungera som en hjälp och vägledning till den 
provtagningsplan som tas fram av den aktuella handläggaren. Med hjälp av 
modelleringsprogrammets kan det tas fram förslag på undersökningar och provtagningar 
utifrån den verksamhet som bedrivits. Förslaget bör sedan kompletteras och anpassas 
utifrån uppgifter om lokala förhållanden.  
 
Modelleringsprogrammet skulle även bli mer lätthanterligt om ytan anges i 
kvadratmeter istället för hektar. Anledningen är att den måttenhet som används vid 
mätning är meter och om den ska räknas om till hektar finns det en viss risk för fel i 
samband med omvandling. Ett fel i ytans area kan göra att de antal prover som 
programmet föreslår blir fel.           
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9 SLUTSATS OCH FÖRSLAG INFÖR FORTSATT 
INVENTERING 
Vilka olika sorters verksamheter har förekommit och förekommer längs järnvägen? 
Den vanligast förekommande verksamheten är och har varit hantering av 
petroleumprodukter. Framförallt har det förekommit tankning av olika fordon men även 
smörjning och reparation av fordon, i Abisko östra har det även funnits en lokverkstad. 
Tankning har främst skett från bensin- och dieseltankar men även från bensin- och 
dieselfat. I samband med inventeringen har det kommit fram att det under perioden 
1949-1961 funnits rälskontakter som innehöll kvicksilver, dessa var placerade i 
Riksgränsen, Kaitum och Kiruna. Det har även förekommit annan verksamhet som 
timmerhantering samt upplag av sliprar och övrigt material.  
 
De vanligast förekommande föroreningarna är rester av petroleumprodukter som 
exempelvis PAH, MTBE och aromatiska och klorerade alifatiska kolväten. Även på de 
platser där det förekommit hantering av sliprar kan marken vara förorenad av PAH. 
Dessutom kan det förekomma rester av tungmetaller som bly och kvicksilver. Det kan 
även finnas rester av kvicksilver i marken där de tre rälskontakterna varit placerade.  
 
Eftersom dessa föroreningar utgör en risk för hälsa och miljö är det viktigt att veta var 
och eventuellt i hur stora mängder produkterna har hanterats. Det är svårt att få fram en 
siffra på vilken mängd som förekommit men verksamhetstiden kan ge en uppfattning av 
hur stora mängder som hanterats.     
  
I vilken omfattning har det tidigare skett inventering av förorenad mark längs 
Malmbanan? 
När det gäller dokumentationen av vilken verksamhet som förekommit är det långt ifrån 
allt som är dokumenterat. För att kunna göra en sammanställning måste det förutom 
arkivstudier ske intervjuer med personer som varit anställda på de respektive platserna. 
Tyvärr har många av dem redan gått i pension vilket gör att det kan vara svårt att få 
fram uppgifter. Det gör att det är viktigt att intervjua de personer som ännu finns kvar i 
tjänst innan de går i pension.  
 
Dokumentationen av de utförda undersökningarna bör i framtiden ske i samma databas 
som utförda inventeringar. Det skulle göra att det blir lättare att veta vad som är gjort 
och det kan också ge en jämförelse av olika objekt. Informationen skulle även bli mer 
lättillgänglig, vilket skulle kunna medföra att uppgifterna även kommer till nytta i andra 
projekt. 
  
 
Hur ska inventeringen av förorenad mark bedrivas inom Banverket, Norra 
banregionen?  
Malmbanan är lite speciell till sin karaktär dels genom sitt läge, sin speciella historia 
men även på grund av malmtransporterna. Målet med examensarbetet är att vara en 
grund för den fortsatta inventeringen av förorenad mark inom regionen. Trots sin 
speciella karaktär skiljer sig inte verksamheten som förekommit på respektive bangård 
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längs Malmbanan särskilt mycket från den verksamhet som förekommit på andra 
bangårdar. Det gör att de uppgifter som kommit fram i samband med inventeringen av 
Malmbanan kan ligga till grund för den fortsatta inventeringen av Norra banregionen. 
Resultatet bör även kunna vara till hjälp vid inventering inom övriga banregioner. 
 
Ett delmål i examensarbetet var att ta fram en typbangård/typisk verksamhet. Det har 
visat sig att det är svårt att entydigt ta fram en typbangård. Den typiska bangården är 
dock en bangård med tankanläggning, verkstad och hantering av sliprar. Storleken och 
omfattningen varierar och det gör att det är bättre att dela in bangårdarna i grupper 
enligt gruppuppdelningen i detta arbete. 
 
När det gäller de uppgifter som kommit fram vid inventeringen av Malmbanan är det 
framför allt de fem objekten som placerats i riskklass 2 som bör undersökas vidare 
eftersom de ansetts utgöra en stor risk för hälsa och miljö. Dessa objekt är bangårdarna i 
Abisko östra och Vassijaure samt de tre rälskontakterna.  
 
Inför den fortsatta inventeringen bör det göras en sammanställning av det material som 
kommit fram genom Landsarkivet. Sammanställningen bör även kompletteras med de 
uppgifter som finns lagrade i MAF. Utifrån sammanställningen kan sedan tas beslut om 
i vilken ordning de övriga bandelarna ska inventeras.  
 
För att kunna utföra undersökningar och sanering på ett kostnadseffektivt sätt bör det 
bildas någon form av samarbetsorgan mellan Jernhusen och Banverket. Det skulle göra 
att insatserna samordnas på det platser där både Banverket och Jernhusen är ägare 
fastigheter. 
 
En annan viktig aspekt på hur inventeringen ska bedrivas är att planera arbetet så att 
arkivstudier och intervjuer kan ske under vintersäsongen. Med en bra planering kan 
sedan sommarsäsongen användas till platsbesök för att kunna slutföra inventeringen.  
 
Vilken metod som ska användas vid inventering av Banverkets fastigheter är inte 
bestämt än. Arbete pågår inom Banverket med att utveckla en metod. MIFO-metoden 
som använts inom det här examensarbetet är en bra metod, som tar hänsyn till de 
nödvändiga aspekterna vid bedömningen och riskklassningen. De flesta objekten inom 
Banverket påminner om varandra och verksamheten har i stort sett varit densamma, 
framförallt är det omfattningen som varierar. Det gör att det känns lite onödigt att göra 
en hel MIFO-sammanställning av varje objekt. Därför vore det bra att kunna använda en 
förenklad sammanställning som ändå tar hänsyn till de nödvändiga aspekterna som t.ex. 
föroreningars farlighet, geologin, spridningsförutsättningar känslighet och skyddsvärde.  
 
Ett förslag inför den fortsatta inventeringen är att klassificera bangårdarna enligt den 
föreslagna grupperingen. Därefter kan en bedömning och riskklassning ske enligt 
kriterierna i MIFO och sedan använda PRIOR för en ytterligare bedömning.  
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MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) 
 
MIFO-databasen är en Accessbaserad databas, framtagen av Naturvårdsverket i 
samarbete 
med ett antal utvalda länsstyrelser. Databasen är utformad efter och följer metodiken i 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden 
(Naturvårdsverket, 1999). 
 
Databasen består av blanketterna A – E: A = Administrativa uppgifter, B = 
Verksamhets-, områdes- och omgivningsbeskrivning, C = Föroreningsnivå, D = 
Spridningsförutsättningar 
och E = Samlad riskbedömning. 
 
De inventerade objekten läggs in i databasen och riskklassas. MIFO-databasen ska ge en 
samlad bild över efterbehandlingsbehovet i länet och informationen skall finnas 
tillgänglig för kommuner, verksamhetsutövare, fastighetsägare, konsulter och andra 
intressenter.  
 
Arkivsökning 
Informationsinsamling är en mycket tidskrävande och viktig del i MIFO-modellens 
inventeringsfas. Här samlas uppgifter in om objektet, som historia, omgivning, geologi, 
hydrologi och verksamhetsbeskrivning. Informationskällor kan vara exempelvis vara 
stadsarkiv, räddningstjänsten, branschorganisationer, riksantikvarieämbetet, länsmuseet, 
lantmäteriverket, yrkesinspektionen, länsstyrelsens arkiv, hembygdsföreningar, 
amatörforskarföreningar och bibliotek. Kartmaterial över objekten tas fram och 
industriprocesser kartläggs genom studier och intervjuer med berörda människor. För att 
samla och lagra den sammanställda informationen från inventeringarna läggs 
uppgifterna in i MIFO-databasen. 
 
Platsbesök och intervjuer 
För att underlätta bedömningen är det viktigt att skapa sig en tydlig bild över objektet 
och dess omgivning före platsbesöket. Verksamheten kartläggs samt vilka kemikalier, 
föroreningar och typ av avfall som kan förväntas finnas där. Inför platsbesök och 
intervjuer tas kontakt med lämpliga personer inom det inventerade företaget. Vid 
platsbesöket sker en rekognosering av verksamheten och dess omgivning, t.ex. 
byggnadernas ålder och skick, hur vegetationen ser ut, markmån, eventuella deponier, 
lastningsområden, jordhögar, närhet till bostäder, avrinningsförhållanden, 
processändringar, hanterings- och lagringsplatser med mera. Uppgifterna sammanställs 
på blanketterna A (administrativa uppgifter) och B (verksamhets-, områdes- och 
omgivningsbeskrivning). 
 
Sammanställning och utvärdering 
När arkivsökning och platsbesök är genomförda görs en sammanställning och 
utvärdering av det samlade materialet utifrån följande kriterier: 
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• Föroreningarnas farlighet. Beskrivning av vilka föroreningar som finns på 
objektet samt klassning beroende på ämnets farlighet. Risken för negativa 
hälso- och miljöeffekter på objektet bedöms. Tabell I, bilaga 9 visar 
Naturvårdsverkets indelning av föroreningarnas farlighet. För att underlätta 
bedömning av föroreningars farlighet har exempel på ett antal ämnen och 
ämnesgrupper som ofta förekommer inom förorenade områden bedömts och 
sammanställts, tabell II, bilaga 9.  

 
• Föroreningsnivå, (blankett C). Bedömning av vilka halter av föroreningar 

som finns i vart och ett av de förekommande medierna; mark, sediment, 
grundvatten och ytvatten, samt en uppskattning av mängder och volymer av 
förorenade massor.   

 
 

• Spridningsförutsättningar, (blankett D). Risken för hälso- och miljöskador 
kring ett förorenat område är till stor del beroende av i vad mån föroreningarna 
kan spridas i omgivningarna. Spridningen av en förorening styrs av flera olika 
parametrar, exempelvis områdets geologi och hydrologi, markens kemiska 
egenskaper, byggnader och tekniska installationer samt den aktuella 
föroreningens egenskaper.  

 
• Känslighet och skyddsvärde. Bedömning av exponeringsrisk för 

människor och miljö idag och i framtiden. Ett områdes känslighet beror på i 
vilken utsträckning människor är eller kan bli utsatta för föroreningarna ifråga. 
För miljön bedöms skyddsvärdet hos de arter och ekosystem som exponeras för 
föroreningarna. Principer för indelning av känslighet och skyddsvärde, tabell III 
och IV, bilaga 9. 

 
Riskklassning 
Vid riskklassning görs en samlad bedömning av objektets risk för människa och miljö, i 
nuläget och framtiden. Bedömningen grundar sig på en sammanvägning av 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, områdets 
känslighet och skyddsvärde samt intryck från platsbesök. Den samlade bedömningen av 
objektet tilldelas en av fyra riskklasser: 
 
Klass 1 – Mycket stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
Klass 4 – Liten risk 
 
Det bör observeras att riskklassning som utförts efter inventering enligt fas 1 i vissa fall 
bygger på relativt få och osäkra uppgifter. En förnyad riskklassning sker när nya 
uppgifter uppkommer eller efter att fältundersökningar genomförts. 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2: BANGÅRDSFÖRLÄNGNINGAR   
 
Tabell 1. Resultat från markundersökta bangårdar (sammanställt utifrån rapporter om miljögeotekniska undersökningar i samband 
med bangårdsförlängningar samt personliga kontakter med Andersson, Lena, Thun, Niklas och Tossavainen Tomas) 
 
BDL 111 År Kommentar Mark Åtgärd Undersökning Antal Provdjup Metod Ämnen Resultat 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner  Ej över 
gränsvärde 

BTEX            Ej över 
gränsvärde 

Vassijaure 2000 

    

4 0,2-0,6 

Samlings
-prov      
störd 
provtagni
ng 

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner  Ej över 
gränsvärde 

BTEX            Ej över 
gränsvärde 

Björkliden 2000 Skyddsområde 
för vattentäkt 

Siltig grusig 
morän 
sprängsten 

300 m i 
nordlig 
riktning 

Översiktlig 
miljögeoteknisk 
markundersökning 

9 0,2-0,6 m 

Samlings
-prov      
störd 
provtagni
ng 

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner  Överskrids i 2 
mätpunkter 

BTEX            Ej över 
gränsvärde 

Stordalen 2000 

Riksintresse för 
naturvården 
Grävda brunnar 
inom området 

Morän 

 

Översiktlig 
miljögeoteknisk 
markundersökning 

 0,0-0,6 m  

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner  Ej över 
gränsvärde 

PAH spår 3 Ej över 
gränsvärde 

Kaisepakte 2002   

 

    

PAH spår 1 Överskrids i 3 
mätpunkter 



                                                                                                           
 

 
 

BDL 111 År Kommentar Mark Åtgärd Undersökning Antal Provdjup Metod Ämnen Resultat 
Tungmetaller  Ej över 

gränsvärde 

Oljefraktioner Överskrids i 2 
mätpunkter 

BTEX            Ej över 
gränsvärde 

 
Stenbacken 

 
2000  

Spår 3: 
Grsa    
Spår 1: 
GrsasiF  

 

 6 + 6 0,0-0,5 m  

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller Ej över 
gränsvärde 

oljefraktioner Överskrids i 3 
mätpunkter 

BTEX Ej över 
gränsvärde 

Bergfors 2003        

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner Överskrids i 2 
mätpunkter 

BTEX     Ej över 
gränsvärde 

Rautas 2004        

PAH Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner  Ej över 
gränsvärde Rensjön 2002   

 

 5 0,3-0,5 m  

PAH  Ej över 
gränsvärde 

Tungmetaller  Ej över 
gränsvärde 

Oljefraktioner Ej över 
gränsvärde Krokvik 2002   mest 

sigrSa 

 

 14 0,3-0,5 m  

PAH Överskrids i 1 
mätpunkt 

 
 



 

 

BDL 118 År Kommentar Mark Åtgärd Undersökning 

Polcirkeln 2000  Torv  grsisa Förlängning söder om 
bangård Inga miljögeotekniska undersökningar 

Kilvo  1997   Förlängning norr om bangård 
250 m Inga miljögeotekniska undersökningar 

Sandträsk 1998 Vattenskyddsområde  Förlängning söder om 
bangård 250 m Inga miljögeotekniska undersökningar 
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POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR (BVH 585.81) 
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Kvicksilverinventering längs Malmbanan 
(utförd i samband med miljögiftsinventering, Eriksson Henrik, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTERING KVICKSILVER, BANDEL111 
     

Station Linje Bdl Blinkdon Termostat 
Krokvik  111 1 1 
 Kiosk 8 111 1 1 
 Kiosk 16 111 1 1 
Rautas   111 1 2 
 kiosk 10 111 1 1 
 Kiosk 18 111 1 1 
Rensjön  111 1 2 
 Kiosk 8 111 1 1 
 Kiosk 16 111 1 1 
Bergfors  111 1 5 
 Kiosk 8 111 2 1 
 kiosk 20 111 2 1 
Torneträsk  111 1 5 
 Kiosk 8 111 1 1 
 kiosk 16 111 1 1 
Stenbacken  111 1 1 
 Kiosk 8 111 2 1 
 kiosk 16 111 1 1 
Kaisepakte  111 1 5 
 Kiosk 12 111 1 1 
 Kiosk 20 111 1 1 
Stordalen  111  5 
 Kiosk 8 111 1 1 
 Kiosk 16 111 1 1 
Abisko östra  111 1 0 
 Skåp 20 111 1 0 
 Kiosk 14 111 2 0 
 Skåp 12 111 1 0 
 Skåp 24 111 1 0 
 Skåp 34 111 1 0 
Björkliden  111 1 5 
 Kiosk 10 111 2 1 
Kopparåsen  111 1 5 
 Skåp 4 111 1 0 
 Kiosk 23 111 2 1 
 kiosk 28 111 2 1 
 Skåp 24 111 1 0 
Vassijaure  111 0 5 
 Kiosk 6 111 1 1 
 Kiosk 10 111 2 1 
Björnefjäll    0 
          
SUMMA   46 62 
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INVENTERING KVICKSILVER, BANDEL112 OCH 113  
     

Station Linje Bdl Blinkdon Termostat 
Kiruna C  112 0 0 
Kiruna malmbangård  112 0 0 
Råtsi  113 1 3 
Kalixfors  113 1 7 
Gäddmyr  113 1 7 
Lappberg  113 1 7 
Fjällåsen  113 1  
Harrå  113 1  
Håmojokk  113 0 6 
Linaälv  113 1  
Sikträsk  113 1  
          
SUMMA   8 30 
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INVENTERING KVICKSILVER BANDEL 118 
     
Station Linje Bdl Blinkdon Termostat 
Holmfors  118 1 0 
 Kiosk 16 118 1 0 
Ljuså  118 1 0 
 Kiosk 30 118 1 0 
Gransjö  118 1 0 
 Kiosk 42 118 1 0 
Sandträsk  118 1 0 
 Vsi 118 1 0 
 Kiosk 55 118 1 0 
Gullträsk  118 1 0 
 Kiosk 65 118 1 0 
Lakaträsk  118 1 0 
 Kiosk 78 118 1 0 
Näsberg  118 1 0 
 Kiosk 88 118 1 0 
 Kiosk 94 118 1 0 
Murjek  118 1 0 
 Vsi 118 1 0 
 Kiosk 7 118 1 0 
Polcirkeln  118 1 0 
 Vsi 118 2 0 
 Kiosk 19 118 1 0 
Koskivara  118 1 0 
 Vsi 118 2 0 
 Kiosk 32 118 1 0 
Nattavara  118 1 0 
 Vsi V1 118 2 0 
 Kiosk 44 118 1 0 
Kilvo  118 1 0 
  118  0 
Nuortikon  118 1 3 
 Kiosk 64 118 1 0 
Ripats  118 1 6 
 Vsi 118 2 0 
Harrträsk  118 1 6 
 Kiosk 84 118 1 0 
     
SUMMA   39 15 
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RÄLSKONTAKT 

                
 
Figur 1. Bild på en rälskontakt (SJ, 1956b) som enligt Hansson Lars-Göran (2003) varit placerade i 
Riksgränsen, Kiruna och Kaitum. Beskrivning av hur kontakten fungerar, fylls på och hur den ska skötas 
finns beskrivet i instruktion för rälskontakt (SJ, 1956a). 
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INSTRUKTION FÖR RÄLSKONTAKT 
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Clickomatlägen 
 
 
Plats/sträcka spår Bdl   kmtal Objekttyp Objekt objnr
Kmb-Kv   111 1415+  70 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 206
Rut 1 111 1433+ 912 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2103
Rut 1 111 1434+ 702 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 207
Bfs 1 111 1453+ 830 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2100
Bfs-Tnk   111 1454+ 453 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 184
Bfs-Tnk   111 1455+ 550 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 185
Bfs-Tnk   111 1456+ 550 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2101
Bfs-Tnk   111 1456+ 656 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 186
Bfs-Tnk   111 1457+  25 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 187
Bfs-Tnk   111 1458+ 645 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 188
Bfs-Tnk   111 1459+ 286 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 189
Bfs-Tnk   111 1460+ 651 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 190
Tnk 2 111 1463+ 893 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 191
Tnk 2 111 1464+ 650 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 192
Sbk 1 111 1473+ 550 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 193
Sbk 1 111 1474+ 350 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 196
Soa 1 111 1495+  50 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 195
Soa 1 111 1495+ 880 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 197
Soa-Ak   111 1496+ 170 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 198
Soa-Ak   111 1496+ 800 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 199
Ak 2 111 1506+ 320 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 200
Bln 1 111 1514+ 850 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 208
Bln 1 111 1515+ 650 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 209
Bln-Kå   111 1520+ 800 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 210
Bln-Kå   111 1521+ 780 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 211
Bln-Kå   111 1522+ 800 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 212
Kå 3 111 1524+  26 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 213
Kå 3 111 1524+ 800 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 214
Kå-Låk   111 1525+ 700 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 215
Vj 1 111 1534+ 660 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 216
Vj 2 111 1535+ 390 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 217
Vj 1 111 1535+ 450 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 218
Vj 1 111 1535+ 600 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 219
Vj-Kjå   111 1537+ 700 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 220
Vj-Kjå   111 1538+ 350 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 221
Kjå-Rgn   111 1540+ 300 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 222
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Plats/sträcka spår Bdl   kmtal Objekttyp Objekt objnr 
Kra 1 112 1412+   0 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 202 
Kra 5 112 1412+ 300 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 205 
Kra 1 112 1412+ 900 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 183 
Kra 3 112 1412+ 969 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 241 
Kmb 31 112 1413+1010 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 242 
Kmb 11 112 1414+ 590 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 235 
            
Rsi 2 113    0+ 660 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 234 
Rsi 1 113 1406+ 127 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 201 
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Plats/sträcka spår Bdl   kmtal Objekttyp Objekt objnr
Grs-Stä   118 1178+ 265 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 105
Stä 1 118 1184+ 788 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 106
Stä-Glt   118 1185+ 469 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 107
Stä-Glt   118 1185+ 774 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 108
Stä-Glt   118 1191+ 691 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 109
Stä-Glt   118 1191+ 955 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 110
Glt-Lkä   118 1195+ 562 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 111
Glt-Lkä   118 1196+  31 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 112
Glt-Lkä   118 1196+ 851 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 113
Glt-Lkä   118 1198+ 403 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 114
Glt-Lkä   118 1199+ 325 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 115
Glt-Lkä   118 1199+ 883 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 116
Glt-Lkä   118 1202+ 950 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 117
Nb-Mk   118 1220+ 590 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 118
Nb-Mk   118 1221+  50 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 119
Nb-Mk   118 1224+ 650 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 148
Nb-Mk   118 1225+ 750 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 149
Nb-Mk   118 1226+ 850 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 150
Nb-Mk   118 1227+ 970 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 151
Nb-Mk   118 1229+ 160 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 152
Nb-Mk   118 1229+ 450 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 153
Nb-Mk   118 1230+  10 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 154
Nb-Mk   118 1230+ 320 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 155
Mk-Pc   118 1232+ 320 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 156
Mk-Pc   118 1233+ 550 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 157
Mk-Pc   118 1234+ 300 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 158
Mk-Pc   118 1234+ 850 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 159
Mk-Pc   118 1236+ 150 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 160
Mk-Pc   118 1236+ 419 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 161
Mk-Pc   118 1236+ 763 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 162
Mk-Pc   118 1237+ 303 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 163
Mk-Pc   118 1237+ 758 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 164
Mk-Pc   118 1238+   9 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 165
Mk-Pc   118 1238+ 209 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 166
Mk-Pc   118 1240+ 632 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 167
Mk-Pc   118 1241+ 780 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 168
Kva-Ntv   118 1255+ 680 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 169
Kva-Ntv   118 1256+ 475 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 170
Kva-Ntv   118 1264+ 265 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 171
Ntv-Klv   118 1268+ 818 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2284
Ntv-Klv   118 1270+ 185 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 172
Ntv-Klv   118 1270+ 208 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2285
Ntv-Klv   118 1273+ 460 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2286
Ntv-Klv   118 1273+ 480 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 173
Hrt-Gv   118 1307+ 141 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 2287
Hrt-Gv   118 1307+ 990 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 175
Hrt-Gv   118 1308+ 100 Rälssmörjningsapparat CLICOMAT 1857
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BESKRIVNING AV INVENTERADE OBJEKT 
De potentiella föroreningsobjekten har ritats in på kartor och bangårdsritningar. För 
placering på karta respektive bangårdsritning se bilaga 8. 
 

Bandel 111 

Riksgränsen 
Riksgränsen är endast hållplats idag, men i samband med att Malmbanan byggdes var 
verksamheten större. Under en kort period har det även funnits ett lokstall i 
Riksgränsen. Det byggdes år 1902 och var i drift fram till elektrifieringen av 
Malmbanan år 1915, då lokstationen slopades, lokstationen revs 1927 (Ljunggren, 
M.1993).  
 
Enligt det uppgifter som kommit fram i samband med inventeringen skall det ha funnits 
en rälskontakt, som innehöll kvicksilver, före ett stickspår i Riksgränsen. Stickspåret 
användes för uppställning av tåg, spåret är rivet idag. Rälskontakten var belägen på 
huvudspåret knappt 400 m norr om plattformens nuvarande läge, KMT 1542+180. Både 
plattformen och platsen för rälskontakten är belägna i ett snögalleri, skydd mot snöras 
för järnvägen. Troligen har kontakten varit i bruk år 1949-1961, (Hansson Lars-Göran, 
2003).  
 
Objektet har riskklassats och placerats i riskklass 2. Motiveringen är att kvicksilver är 
en tungmetall som är starkt toxisk samt bioackumulerande. Kvicksilver finns med på 
Naturvårdsverkets lista över kemikalier som är förbjudna och ska ersättas av andra mer 
miljövänliga alternativ. För bild och beskrivning av rälskontakten se bilaga 5. 
 
Vassijaure 
I närheten av bangården finns det tre stycken sjöar belägna, två stycken på höger sida 
om bangården och en på vänster sida om bangården. Sjön på vänstra sidan om 
bangården fungerar som vattentäkt för de området.  
 
Verksamheten vid Vassijaure har varit relativt omfattande. I samband med att 
lokstationen i Riksgränsen lades ner år 1915 flyttades bytet mellan norska och svenska 
lok och byte av personal till Vassijaure. Efter andra världskriget började tågen gå hela 
vägen mellan Kiruna och Narvik, utan byte av lok och personal (Ljunggren, M.1993). 
 
Vassijaure var ett eget banmästarområde fram till ca 1985 och det fanns då ca 12-15 
man stationerade på platsen. Både bensin- och dieseltankar har stått uppställda på 
Vassijaure bangård. Tankarna har varit i bruk år 1960-1985. Bensintanken var placerad 
på den vänstra sidan och dieseltanken var placerad på den högra sidan av spåret mitt för 
sjön i norra delen av bangården. På den högra sidan om spåret bredvid dieseltanken har 
det också funnits förråd för underhållsmaterial. Det har även förekommit vissa mindre 
reparationer på bangården (Hansson Lars-Göran och Kenttä Per-Erik, 2003).   
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I stationshuset finns en transformatorstation. Stationshuset och en del andra byggnader 
inom området har varit uppvärmda med olja under åren 1960-1985. Oljetankarna för 
eldningsolja var nedgrävda och påfyllning skedde på vänster sida av spåret i södra delen 
av bangården, det är oklart om tankarna är uppgrävda. På området finns det en täckt 
deponi, innehållet är okänt. Det är dock troligt att det kan finnas både verkstads- och 
hushållsavfall samt slipers och övrigt material. Bredvid deponin som är belägen på 
vänster sida, ca 50 m från spåret, har det även funnits ett stolpupplag (Hansson Lars-
Göran och Kenttä Per-Erik, 2003).  
 
Den norra sjön på höger sida om järnvägen har varit förorenad av olja. Föroreningen 
sanerades under augusti-september 2002 med hjälp av frysmuddring. Det bärgades 28 
ton förorenat material från en yta av ca 240 m2 under arbetets gång. Projektet 
genomfördes som ett pilotförsök och var ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet 
avdelningen för geoteknik och Banverket Norra banregionen. Vid provtagning av 
materialet gjordes även metallanalyser och de uppmätta värdena låg i de flesta fall under 
Naturvårdsverkets riktvärden. Bedömningen gjordes att materialet kunde lämnas för 
efterbehandling endast med avseende på oljeförorening (Thun Niklas, 2003). I samband 
med projektet gjordes ingen utredning av oljans ursprung, men tankarna har varit 
placerade på var sida om spåret alldeles bredvid sjön. På planen direkt ovanför sjön har 
dieseltanken varit placerad, se figur 1.  
 

 
 
Figur1. Bild över frysmuddrad sjö,  fotograferad av Anna Magnusson 2003-09-24 i samband med 
platsbesök.  På den plana ytan har en dieseltank och ett förråd med en liten verkstad varit placerat. 
Dessa är borttagna ungefär år 1985 i samband med minskning av verksamheten. 
 
Vassijaure bangård har riskklassats i sin helhet och placerats i riskklass 2. Motivering 
till riskklassningen är att det har varit en relativt stor verksamhet. En annan anledning är 
att det finns sjöar så pass nära bangården vilket ökar risken för spridning av 
föroreningar.  Området är känsligt eftersom den ena av sjöarna fungerar som vattentäkt. 
Den geografiska placeringen gör också att den naturliga nedbrytningen är långsam.  
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Tornehamn 
Tornehamn är ingen station utan på platsen finns endast transformatorstation och en 
omformarstation insprängd i ett bergrum på vänster sida om spåret. 
Transformatorstationen ägs av vattenfall och omformaren som togs i drift år 1957 ägs 
av banverket.  
 
I bägge anläggningarna har det förekommit och förekommer olja i form av smörj- och 
transformatorolja. Mängden olja som används har minskat sedan anläggningen startades 
på grund av att anläggningen byggts om. Den största risken för läckage är i samband 
och underhåll, då påfyllning av olja kan ske. Risken att det ska ske ett läckage är dock 
relativt liten (Öhberg Karl-Johan, 2003). 
 
Trots att risken för läckage anses som liten har det under senvintern år 2002 skett ett 
läckage från transformatorstationen i Tornehamn. Transformatorstationen ägs av 
vattenfall och är inrymd i samma bergrum som omformaren. Läckaget upptäcktes 2002-
03-05 av personal från vattenfall som skulle fylla på olja. Enligt de bedömningar som 
gjordes på platsen hade ca 800-1000 liter transformatorolja läckt ut. Den oljegrop som 
finns under transformatorn hade inte uppfyllt sin funktion. Oljan hade istället läckt ut 
och spridits ut i omgivande berg. I samband med inspektionen upptäcktes ett hål i 
oljegropens västra vägg (Gustafsson, 2003 ). 
 
Objektet har riskklassats och placerats i riskklass 3. Motiveringen är att även om det 
hanteras en relativt stor mängd så är risken för spridning till omgivningen liten. 
Skyddsvärdet bestäms av att objektet är placerat i fjällnatur som används friluftsområde 
och känsligheten av att anläggningspersonal vistas inom området i samband med 
arbeten. 
  
Abisko östra  
Abisko östra  är den enda av stationerna inom Bandel 111 som fortfarande är bemannad. 
Inom bangården har det pågått och pågår fortfarande en hel del olika verksamheter. 
Lokstallet byggdes år 1920 och är fortfarande i drift, men idag sker inga större 
reparationer utan endast småreparationer och underhåll. I anslutning till lokstallet finns 
en hel del verkstadsavfall som samlats under årens lopp. Antagligen har det även skett 
spill av olja och drivmedel i närheten av lokstallet. På baksidan av lokstallet finns det en 
nedlagd övertäckt soptipp med okänt innehåll. Det finns obekräftade uppgifter på att 
vattendraget nedanför varit förorenat av lakvatten från soptippen. 
 
Idag finns det en dieseltank som är i drift. På ungefär samma ställe som där dieseltanken 
står idag har det tidigare funnits nedgrävda bensin- och dieseltankar. Troligen grävdes 
båda upp i mitten på 1980-talet, men eventuellt finns bensintanken kvar. I samband med 
uppgrävningen skedde ingen sanering eller undersökning, vilket gör att det fortfarande 
kan finnas kvar en del föroreningar i marken.   
 
I närheten av dieseltanken finns en stor plan som fungerar som uppläggningsplats. På 
marken syns det spår av föroreningar troligen olja och kreosot. Det kan även finnas 
rester av tungmetaller som t.ex. bly om det har funnits upplag av kablar och 
kontaktledningsstolpar inom området. Området fotograferades i samband med 
platsbesök i slutet av september år 2003, se figur 2 och 3. 
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Figur2 och 3. Bilder över upplagsplatsen för sliprar och övrigt material i Abisko östra , fotograferade av 
Anna Magnusson i samband med platsbesök 2003-09-24.  
 
Abisko östra  har vid riskklassningen placerats i riskklass 2. Motiveringen till det är att 
det objektet har en lång verksamhetstid med relativt stor verksamhet. Detta gör att det är 
troligt att det även finns en hel del föroreningar inom bangårdens område.    
 
Stenbacken 
Stenbacken är endast en mötesstation och stationen har aldrig varit bemannad. Den enda 
verksamhet som förekommit är omformaren i Stenbacken, vilken är placerad i direkt 
anslutning till bangården. Trots det inte är så stor risk att det ska förekomma läckage 
finns det ändå en viss risk att det förekommit en del spill under åren eftersom olja 
hanteras på platsen. Dessutom är omformaren placerad relativt nära bostadsbebyggelse. 
Detta gör att objektet vid riskklassningen har placerats i riskklass 3. 
 
Bergfors 
Bergfors är endast mötesstation och hållställe idag. Till och med år 1975 var stationen 
bemannad. Inom bangården fanns det då en mindre verkstad och tankning har skett från 
bensintank samt från dieselfat. Uppvärmning av stationshuset, vilket nu är kallställt, har 
skett med hjälp av eldningsolja. Påfyllningsställe för oljan är beläget på höger sida om 
spåret och stationshuset är beläget på vänster sida om spåret. En ledning för oljan finns 
mellan dessa punkter och den är placerad ca 1,20 m under rök (rälsöverkant). I samband 
med grävningsarbeten under år 1999 grävdes ledningen av. Den lagades men det 
förekom ett visst läckage. Det har även funnits ett upplag av sliprar på platsen under 
tidsperioden 1960-1995.  
 
Vid riskklassningen har objektet placerats i riskklass 3. Motiveringen är att 
spridningsrisken troligen är relativt liten, men på grund av den långa verksamhetstiden 
finns det en risk att det ändå finns en hel del föroreningar i marken.  
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Bandel 112 och 113 

 
Kiruna, omformare 
Omformaren i Kiruna ligger utanför bangården ca 2 km söder om Kiruna C. Den 
byggdes år 1957 och är belägen inne i en byggnad. Den verksamhet som förekommer 
runt omformaren är underhåll, påfyllning och byte av olja. Det finns inga uppgifter på 
att det förekommit något läckage från omformaren. Figur 4 visar ett reservaggregat som 
står utanför byggnaden och som det syns på bilden är marken runt omkring förorenad av 
olja. Hur stort utsläppet är finns det inga uppgifter på. 
 

    
 
Figur 4. Bild på reservaggregat placerat utanför byggnaden med omformaren i Kiruna. På marken syns 
det oljespill. Fotograferat av Anna Magnusson i samband med platsbesök 2003-10-02. 
 
Omformaren har placerats i riskklass 3 vid riskklassningen. Motiveringen är den stora 
mängd olja som hanteras vid omformaren och trots att risken för ett eventuellt utsläpp är 
liten kan det ge stora konsekvenser. 
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Kiruna, rälskontakt 
Enligt uppgifter skall det ha funnits en rälskontakt, som innehöll kvicksilver, före 
stickspåret mot Tuolluvaara.  Stickspåret, lastspåret, finns kvar men är inte i bruk , 
kontaktledningarna revs under sommaren 2003. Rälskontakten var belägen på 
huvudspåret och platsen ligger ca 2,5 km söder om Kiruna C, KMT 1410+300. Troligen 
har kontakten varit i bruk år 1949-1961, eventuellt till år 1963 (Hansson Lars-Göran, 
2003). Påfyllning av kvicksilver i rälskontakten skedde i början av 1960-talet 
(Lindmark Åke, 2003).  
 
Objektet har riskklassats och placerats i riskklass 2. Motiveringen är att kvicksilver är 
en tungmetall som är starkt toxisk samt bioackumulerande. Kvicksilver finns med på 
Naturvårdsverkets lista över kemikalier som är förbjudna och ska ersättas av andra mer 
miljövänliga alternativ. För bild och beskrivning av rälskontakten se bilaga 5. 
 
Kalixfors 
Bangården har varit bemannad, men det har endast förekommit verksamhet i mindre 
skala. På bangården har funnits en dieseltank som togs bort år 2000, det är oklart hur 
länge den har varit i bruk. Det finns även ett påfyllningsställe för uppvärmning av 
stationshuset (Lehto Åke, 2003).  
  
Kalixfors har vid riskklassningen placerats i riskklass 3. Motiveringen är att det kan 
finnas risk att det har skett en del spill under årens lopp. Störst risk för exponering är i 
samband med grävningsarbeten. 
  
Kaitum, rälskontakt 
Enligt uppgifter fanns det en rälskontakt före ett lastspår i Kaitum. Stickspåret, 
lastspåret, var placerat på södra sidan av Kaitumälven, spåret är rivet idag. 
Rälskontakten var belägen på huvudspåret ungefär vid det södra brofästet KMT 1373. 
Troligen har kontakten varit i bruk år 1949-1961, (Hansson Lars-Göran, 2003).  
 
Objektet har riskklassats och placerats i riskklass 2. Motiveringen är att kvicksilver är 
en tungmetall som är starkt toxisk samt bioackumulerande. Kvicksilver finns med på 
Naturvårdsverkets lista över kemikalier som är förbjudna och ska ersättas av andra mer 
miljövänliga alternativ. För bild och beskrivning av rälskontakten se bilaga 5. 
 
Fjällåsen 
Den verksamhet som förekommit i Fjällåsen har endast varit i mindre omfattning. 
Bangården har varit bemannad och det har förekommit tankning av bensin. Under åren 
1984-1988 var en bensintank placerad på bangården och innan dess skedde tankning 
från bensinfat under ett okänt antal år. Troligen skedde hanteringen av bensinfat på 
ungefär samma ställe som bensintanken var placerad. Eventuellt har det även skett en 
del mindre reparationer (Lehto Åke, 2003).  
 
Objektet har vid riskklassningen placerats i riskklass 3. Motiveringen är att det har varit 
en lång verksamhetstid och det är troligt att det förekommit en del spill. Störst risk för 
exponering är i samband med grävningsarbeten. 
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Linaälv 
Linaälv har varit bemannad till och med år 1983 och det har främst förekommit 
tankning från bensinfat. Troligen har tankningen skett på ungefär samma plats under 
minst 30 år. Det kan även ha förekommit en del mindre reparationsarbeten (Lehto Åke, 
2003).  
 
Bangården har vid riskklassningen placerats i riskklass 3. Motiveringen är att det har 
varit en lång verksamhetstid och det är troligt att det förekommit en del spill. Störst risk 
för exponering är i samband med grävningsarbeten. 
 
  
Sikträsk 
Sikträsk har varit bemannad till och med år 1970 och det har förekommit ungefär 
samma typ av verksamhet som i Linaälv dvs. tankning från bensinfat under minst 30 år. 
Den har även riskklassats på samma sätt, riskklass 3, och med samma motivering. 
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Bandel 118 

Nattavaara 
Nattavaara har varit en lite större bangård med flera olika verksamheter. På platsen har 
det förekommit tankning både från bensin- och dieseltank under minst 20 år. Idag finns 
en invallad dieseltank sedan år 2001, den har inte samma placering som den gamla 
dieseltanken. Under tidsperioden 1960-1990 förekom det timmerhantering inom 
bangården. Det fanns då ett stickspår som delvis är rivet till det som kallas grusgropen. 
Inom bangården har det även förekommit hantering av sliprar (Landström Leif, 2003). 
 
Vid riskklassningen har den placerats i riskklass 3. Motiveringen är att det förekommit 
flera olika verksamheter under en relativt lång tid och dessa kan ha gett upphov till en 
hel del föroreningar. 
  
Murjek, bangård 
Även på bangården i Murjek har det förekommit timmerhantering under minst 20-30 år, 
verksamheten är fortfarande i drift. För timmerhanteringen finns det en dieseltank som 
idag är i drift. Tidigare har Murjek varit en bemannad station och det har då funnits ett 
trallgarage. Utanför garaget förekom hantering av bensindunkar och under åren 1979-
1999 fanns det en dieseltank placerad på bangården (Landström Leif, 2003).  
 
Vid riskklassningen har den placerats i riskklass 3. Motiveringen är att det förekommit 
flera olika verksamheter under en relativt lång tid och dessa kan ha gett upphov till en 
hel del föroreningar. 
 
Murjek, omformare 
Ungefär 1 km söder om Murjeks bangård finns en omformare placerad i ett bergrum. 
Den byggdes år 1957 och den verksamhet som förekommer runt omformaren är 
underhåll, påfyllning och byte av olja. Det finns inga uppgifter på att det förekommit 
något läckage från omformaren (Öhberg Karl-Johan, 2003).  
 
Omformaren har placerats i riskklass 3 vid riskklassningen. Motiveringen är den stora 
mängd olja som hanteras vid omformaren och trots att risken för ett eventuellt utsläpp är 
liten kan det ge stora konsekvenser. 
 
 
Lakaträsk 
På bangården i Lakaträsk har det förekommit tankning både från bensin- och dieseltank 
under tidsperioden 1965-1995. Det har även förekommit hantering av sliprar och 
reparationer av mindre fordon (Landström Leif, 2003). 
 
Lakaträsk har vid riskklassningen placerats i riskklass 3. Motiveringen är att 
verksamheten pågått under en relativt lång tidsperiod och att det även förekommit flera 
olika sorters verksamhet.   
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BANGÅRDSRITNINGAR MED INVENTERADE OBJEKT  
 
Bandel 111 
De inventerade objekten i bandel 111 är placerade i: Riksgränsen, Vassijaure, 
Tornehamn, Abisko östra , Stenbacken och Bergfors. De potentiella 
föroreningsobjekten på Vassijaure, Abisko östra , Stenbacken och Bergfors bangårdar 
har ritats ut på respektive bangårdsritning. När det gäller Tornehamn har objektet istället 
ritats in på den ekonomiska kartan eftersom det saknas bangårdsritning. Bangårdsritning 
saknas även för Riksgränsen. Placeringen av respektive plats med riskklassning i MIFO 
visas på kartan nedan och objektens placering på den bifogade bangårdsritningen. Alla 
bangårdsritningar är orienterade i spårets längdriktning. Den övre delen av ritningen är 
närmast Riksgränsen och den nedre delen är närmast Kiruna.  
 

 
 Översiktskarta över Malmbanan, med de inventerade platserna i bandel 111 markerade. Riskklassningen 
är enligt riskklassning i MIFO. 
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Vassijaure, bangårdsritning 
 

 

 

Föroreningar: 
 

1) Clicomatic 
a. t.o.m. 1998 Axellence 52000 

CSG8 (högraffinerad 
mineralolja) 

b. fr.o.m. 1999 Binol Rail 510 
(vegetabiliskt baserat 
smörjfett) 

 
2) Deponi och stolpupplag 

a. Okänt innehåll 
b. Kreosot 
c. Arsenik, koppar, zink, PAH 
d. Ev. bly och PCB 
 

3) Eldningsolja 
a. Aromatiska och alifatiska 

kolväten 
 

4) Transformatorstation 
a. Olja 
b. PCB 

 
5) Bensintank 

a. Bensin (BTEX, MTBE och 
PAH) 

 
6) Dieseltank 

a. Diesel (alifatiska kolväten) 

Copyright (C), Banverket 
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Tornehamn, omformare och transformatorstation 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föroreningar: 

 
Transformatorstation, Omformare 

• Olja 
• PCB 

Copyright (C) Lantmäteriet 2001. Ur GSD Ekonomiska kartan, Dnr:M2001/1502 
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Abisko östra, bangårdsritning 
 

 

 
      Copyright (C), Banverket 

Föroreningar: 

 
1) Farmartankar 

a. Bensin (BTEX, 
MTBE och PAH) 

b. Diesel (alifatiska 
kolväten) 

 
2) Lokstall 

a. Olja  
b. PAH 
c. Metaller 
d. Fetter 
 

3) Soptipp 
a. Okänt innehåll 
 

4) Upplag 
a. Kreosot  
b. Arsenik, koppar, 

zink, PAH 
c. Ev. bly och PCB  

 
5) Transformatorstation 

a. Olja 
b. PCB 

 
6) Clicomatic 

a. t.o.m. 1998 
Axellence 52000 
CSG8 
(högraffinerad 
mineralolja) 

b. fr.o.m. 1999 Binol 
Rail 510 
(vegetabiliskt 
baserat smörjfett) 
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Bergfors, bangårdsritning    

   

                Copyright (C), Banverket 
 

Föroreningar: 

1) Dieselfat 
a. Diesel (alifatiska 

kolväten) 
 

2) Bensintank 
a. Bensin (BTEX, 

MTBE och PAH) 
 

3) Eldningsolja 
a. Aromatiska & 

alifatiska kolväten 
 

4) Slipersupplag 
a. Kreosot (PAH) 
 

5) Clickomatic 
a. t.o.m. 1998 Axellence 

52000 CSG8 
(högraffinerad 
mineralolja) 

b. fr.o.m. 1999 Binol 
Rail 510 
(vegetabiliskt baserat 
smörjfett) 
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Stenbacken, bangårdsritning 

 

        Copyright (C), Banverket 
 
 
 
 

Föroreningar: 

 
1) Omformare 

a) Olja 
b) PCB 
 

2) Clicomatic 
a) t.o.m. 1998 

Axellence 
52000 CSG8 
(högraffinerad   
mineralolja) 

b) fr.o.m. 1999 
Binol Rail 510 
(vegetabiliskt 
baserat 
smörjfett) 
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Bandel 112 och 113 
De inventerade objekten i bandel 112 är omformaren och rälskontakten söder om 
Kiruna C. I bandel 113 är de inventerade objekten, bangårdarna: Kalixfors, Fjällåsen, 
Linaälv och Sikträsk samt rälskontakten i Kaitum. De potentiella föroreningsobjekten 
på Kalixfors, Fjällåsen, Linaälv och Sikträsk bangårdar har ritats ut på respektive 
bangårdsritning. När det gäller Kiruna och Kaitum har objekten istället ritats in på den 
ekonomiska kartan eftersom det saknas bangårdsritning. Placeringen av respektive plats 
med riskklassning i MIFO visas på kartan nedan och objektens placering på den 
bifogade bangårdsritningen. Alla bangårdsritningar är orienterade i spårets 
längdriktning. Den övre delen av ritningen är närmast Kiruna och den nedre delen är 
närmast Gällivare.  
 
 
 

 
 
Översiktskarta över Malmbanan, med de inventerade platserna i bandel 112 och 113  markerade. 
Riskklassningen är enligt riskklassning i MIFO 
 
 
 
 
 

{
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Kiruna, omformare och rälskontakt 
 

 
 
      
      
     
 
 
 

1) Omformare 

2) Rälskontakt 
     borttagen i      
     början av 60-talet 

Föroreningar: 

1) Omformare 
a. Transformatorolja 
b. Smörjolja 
 

2) Rälskontakt 
a. Kvicksilver 

{
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Kalixfors, bangårdsritning 
 

     Copyright (C), Banverket 

 
 

Föroreningar: 

 
1) Dieseltank 

a. Diesel (alifatiska 
kolväten) 

2) Oljetank 
a. Eldningsolja                       

(alifatiska & aromatiska 
kolväten) 
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Fjällåsen, bangårdsritning 
 
 

       Copyright (C), Banverket 

 
 

Föroreningar: 
 

1) Bensintank  
a. Bensin (BTEX, 

MTBE och PAH) 
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Kaitum, rälskontakt 
 

 
 

1) Rälskontakt  till 
lastplats  
borttagen i början 
av 60-talet          
(spåret rivet) 

Förorening: 

1) Rälskontakt 
a. Kvicksilver 

{
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Linaälv, bangårdsritning 
 

     Copyright (C), Banverket 

Föroreningar:  

 
1) Bensindunkar 

a. Bensin (BTEX, 
MTBE och PAH) 
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Sikträsk, bangårdsritning 
 

         Copyright (C), Banverket 

 
 
 
 
 
 

Föroreningar:  

 
1) Bensindunkar 

a. Bensin (BTEX, 
MTBE och PAH) 
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Bandel 118 
De inventerade objekten i bandel 118 är bangårdarna i Nattavaara, Murjek och 
Lakaträsk samt omformaren i Murjek, vilken är belägen ca 1 km söder om bangården. 
De potentiella föroreningsobjekten på Nattavaara, Murjek och Lakaträsk bangårdar har 
ritats ut på respektive bangårdsritning. När det gäller omformaren i Murjek har objektet 
istället ritats in på den ekonomiska kartan eftersom det saknas bangårdsritning. 
Placeringen av respektive plats med riskklassning i MIFO visas på kartan nedan och 
objektens placering på den bifogade bangårdsritningen. Alla bangårdsritningar är 
orienterade i spårets längdriktning. Den övre delen av ritningen är närmast Gällivare 
och den nedre delen är närmast Boden.  
 
 
 

 
 
Översiktskarta över Malmbanan, med de inventerade platserna i bandel 118 markerade. Riskklassningen 
är enligt riskklassning i MIFO. 
 
 
 
 
 
 
 

{
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Nattavara, bangårdsritning 
 

     Copyright (C), Banverket 

Föroreningar: 

 
1) Trallgarage 

a. Oljor 
 

2) Timmerhantering 
a. Bensin och diesel 
b. Fenoler och 

hartssyror 
 

3) Bensintank 
a. BTEX, MTBE och 

PAH 
 

4) Slipershantering 
a. Kreosot (PAH) 
 

5) Dieseltank 
a. Alifatiska kolväten
 

6) Oljecistern 
a. Aromatiska och 

alifatiska kolväten 
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Murjek, bangårdsritning 
 

 

           Copyright (C), Banverket 

Föroreningar: 

 
1) Bensinfat 

a) Bensin (BTEX, 
MTBE och PAH) 

 
2) Dieseltank 

a) Diesel (alifatiska 
kolväten) 

 
3) Dieseltank 

a) Diesel (alifatiska 
kolväten) 

 
4) Timmerhantering 

a) Bensin och diesel 
b) Fenol och hartssyror 
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Murjek, omformare 
 

 
 
      
      
      
      
   
 

Omformare KMT 1230+ 200 
• Olja 
• PCB 

{
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Lakaträsk, bangårdsritning 
 

             Copyright (C), Banverket 

Föroreningar: 

 
1) Slipershantering 

a) Kreosot (PAH) 
 

2) Verkstad 
a. Olja 
b. Verkstadsavfall  
 

3) Bensintank 
a. Bensin (BTEX, 

MTBE och PAH) 
 

4) Dieseltank 
a. Diesel (alifatiska 

kolväten) 
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FÖRORENINGARS FARLIGHET    
 
 
Tabell I: Kemikalieinspektionens principer för indelning av föroreningars 
farlighet (Naturvårdsverket 1999). 
 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
”måttligt 
hälsoskadlig” (V) 

”hälsoskadlig” (Xn) 
”irriterande” 
”miljöfarlig” utan 
symbol (-) 

”giftig” (T) 
”frätande” (C) 
”miljöfarlig” (N) 

”mycket giftig” (T+) 
ämnen som ej får 
hanteras 
yrkesmässigt eller 
vars användning 
skall avvecklas 

 
 
Tabell II: Exempel på farlighetsbedömningar för vissa ämnen, produkter och 
blandningar (Naturvårdsverket 1999). 
 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Järn  
Kalcium  
Magnesium  
Mangan  
Papper  
Trä 

Aluminium  
Metallskrot  
Aceton  
Alifatiska kolväten  
Träfiber  
Bark  
Zink 

Kobolt  
Koppar  
Krom (ej Cr VI)  
Nickel  
Vanadin  
Ammoniak  
Aromatiska kolväten 
Fenol  
Formaldehyd  
Glykol  
Koncentrerade syror  
Koncentrerade baser  
Lösningsmedel  
Styren  
Oljeaska  
Petroleumprodukter  
Flygbränsle  
Eldningsolja  
Spilloljor  
Smörjoljor  
Väteperoxid  
Färger  
Skärvätskor  
Bensin  
Diesel  
Trätjära 

Arsenik  
Bly  
Kadmium  
Kvicksilver  
Krom (Cr VI)  
Natrium (metall)  
Bensen  
Cyanid  
Kreosot (gammal)  
Stenkolstjära  
PAH  
Dioxiner  
Klorbensener  
Klorfenoler  
Klorerade 
lösningsmedel  
Organiska 
klorföreningar  
PCB  
Tetrakloretylen  
Trikloretan  
Trikloretylen  
Bekämpningsmedel 
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PRINCIPER FÖR INDELNING AV KÄNSLIGHET  

(K) OCH SKYDDSVÄRDE (S) 
 
 
Tabell III: PRINCIPER FÖR INDELNING AV KÄNSLIGHET 
(NATURVÅRDSVERKET 1999). 
 

Känslighet Typ av område 
Liten Människor exponeras inte (t.ex. litet, inhägnat område där ingen verksamhet 

pågår) 
Måttlig Yrkesverksamma exponeras i liten utsträckning  

Grundvatten används inte som dricksvatten (t.ex. inhägnat industriområde) 
Stor Yrkesverksamma exponeras under arbetstid (t.ex. kontorsområde)  

Barn exponeras i liten utsträckning  
Grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten  
Åkerbruk eller djurhållning  
Stor betydelse för det rörliga friluftslivet (t.ex. grönområde) 

Mycket stor Människor permanent bosatta 
Barn exponeras i stor utsträckning  
Grundvatten eller ytvatten används som dricksvatten (t.ex. villatomt, daghem, 
bostadsområde) 

 
 
Tabell IV: PRINCIPER FÖR INDELNING EFTER SKYDDSVÄRDE 
(NATURVÅRDSVERKET 1999). 
 

Skyddsvärde TYP AV OMRÅDE 
Litet Starkt påverkat av föroreningar  

Naturliga ekosystem har förstörts av annan verksamhet (t.ex. avfallsdeponi, 
sandmagasin eller asfalterat område) 

Måttligt Något störda ekosystem  
Ekosystem som är mycket vanliga i regionen (t.ex. normala skogs- och 
jordbruksområden) 

Stort Ekosystem som är mindre vanliga i regionen  
Föroreningspåverkan på enskilda arter eller ekosystem som enligt regionala 
eller lokala naturvårdsplaner har stort skyddsvärde (t.ex. strandområden och 
känsliga vattendrag, rekreationsområden och parker i stadsmiljö) 

Mycket stort Enskilda arter eller ekosystem som enligt nationella, regionala eller lokala 
naturvårdsplaner har mycket stort skyddsvärde (t.ex. landets naturskyddade 
områden: nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, marina reservat, 
djurskyddsområden och områden med andra biotopskydd, övriga områden där 
hotade arter finns samt områden utpekade som riksintressanta för naturvården)

 
 
 
 
 
 




