
Återetablering av vegetation med 
tillvaratagna avbaningsmassor
Återetablering av vegetation med tillvaratagen jordmån och markvegetation (avbanings-
massor) ger en naturlig anpassning till det omgivande landskapet. Samtidigt minskar 
kostnaderna och artrikedomen bibehålls.

Genom att återetablera med den för platsen naturliga vegetationen 
dämpas upplevelsen av vägen som ett främmande element.

Genom att använda tillvaratagna massor ges förutsätt-
ningar för att återskapa den miljö som fanns innan  
entreprenaden startade. Vid utförandet schaktas det 
övre jordlagret av, och där finns frön samt växt- och 
rotdelar. Massorna läggs sedan på upplag, och när 
slutskedet av entreprenaden inleds och växtbädden ska 
återställas läggs materialet ut igen. Med hjälp av den 
fröbank som finns i massorna blir en naturlig etablering 
möjlig, med arter som redan finns i området.

1 Lagstiftning och nationella mål
Enligt miljöbalken (1998:808) ska den biologiska 
mång falden bevaras. Dessutom ska alla som bedriver 
en verksamhet utföra de skyddsåtgärder och vidta de 
försiktighets mått som behövs för att motverka skada  
eller olägenhet på miljön. 

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
anger att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Trafikverket 
har genom det transportpolitiska hänsynsmålet fått ett 
tydligt uppdrag att bidra till de nationella miljömålen.

I väglagen (1971:948, 4§) och lagen om byggande  
av järnväg (1995:1649, 3§) anges också krav på att  
”en estetisk utformning skall eftersträvas” och att  
”hänsyn tas till både enskilda intressen och allmänna 
intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö”.

I publikationen Vägars och gators utformning (2021:001) 
anges att vägar ska vara landskapsanpassade och ge 
förutsättningar för ett samspel mellan anläggningen och 
landskapets karaktär och funktionalitet genom anpas-
sad utformning av plan, profil och sidoområden. Sociala, 
kulturella och ekologiska funktioner i landskapet ska 
upprätthållas eller stärkas. Anpassning av vägar ska ske 
med hänsyn till skyddade eller utpekade områden eller i 
känsliga miljöer ur landskapssynpunkt.

Mer specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska 
funktion finns uttryckta i Riktlinje landskap (TDOK 
2015:0323). Där fastställs bland annat att artrika infra-
strukturmiljöer ska skapas, utvecklas och skötas utifrån 
rådande ekologiska förutsättningar och anpassas till ett 
ekologiskt landskapssammanhang. 
Trafikverket eftersträvar att massor som uppkommer 
inom ett projekt även ska återanvändas inom projektet. 
På så sätt minskar lagrings- och transportbehovet samt 
behovet av jungfruliga massor. Detta bidrar till hushåll-
ning med naturresurser, samtidigt som kostnaderna  
ofta minskar. 
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Bilderna visar två exempel där slänternas utseende skiljer sig avsevärt. 

2 Planering och projektering
2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Det är viktigt att i ett tidigt skede planera för lagringen 
av massor, eftersom det ofta är svårt att hitta ytor för 
detta ändamål. Om det inte är möjligt att lagra mas-
sorna i närområdet, försvinner en stor del av fördelarna 
med naturlig återetablering. Några alternativ kan vara 
att lägga upp massorna inom vägområdet eller inom ett 
område med tillfällig nyttjanderätt, eller genom någon 
annan överenskommelse med fastighetsägare i när-
området. Många gånger kan en markförhandlare vara 
behjälplig i planeringen av etableringsytor.

Lagring av massor inom vägområdet kräver varken 
tillstånd eller anmälan. Om massorna däremot ska lagras 
utanför vägområdet kan tillstånd för mellanlagring bli ak-
tuellt. Vid planläggning ska hantering av massor redovisas 
i en masshanteringsanalys. Vid entreprenader där mass-
hanteringen utgör en betydande del av projektet redovisas 
masshanteringen i en masshanteringsplan.

Vid större eller mer komplexa projekt ska byggplats-
uppföljning med relevant miljökompetens (BPU Miljö) 
finnas med för att följa upp miljökraven. Funktionen ska 
finnas med tidigt i processen och bör involveras redan 
vid projektering. 

Miljösäkring plan och bygg (TMALL 0091) är en check-
lista som kan användas som stöd genom hela projektet, 
för att säkerställa att miljörelaterade krav beaktas.

2.2 Utredningar
En naturvärdesinventering utförs ofta i ett tidigt skede av 
projektet för att få information om arter och naturtyper. 
Detta gör det möjligt att sedan anpassa åtgärden. En 
naturvärdesinventering kan dock behöva anpassas med 
detaljeringsgrad och tillägg, till exempel naturvärdes-
klass 4, generellt biotopskydd, värdeelement, detaljerad 
redovisning av artförekomst, fördjupad artinventering 
och/eller kartläggning av Natura 2000-naturtyp. 

En annan typ av utredningar kan vara jordanalyser som 
beskriver jordens egenskaper och som kan ge informa-
tion om eventuella jordförbättringsåtgärder som kan 
komma att bli nödvändiga.

3 Förfrågningsunderlag
3.1 Totalentreprenad
Vegetation är ett levande byggmaterial som rätt använt 
fyller många funktioner. Några exempel på funktionskrav 
är att få en bättre visuell anpassning av vägen i land-
skapet, en ekologisk funktion eller släntstabilisering.  
Vid totalentreprenader är det viktigt att skriva en for-
mulering som ger en förståelse för syftet med åtgärden. 
Många gånger kan arbetet förenklas genom att ge en 
tydlig beskrivning av de naturtyper som man avser att 
återskapa.

3.2 Utförandeentreprenad
Det är den rådande landskapstypen och den befintliga 
vegetationen som ligger till grund för hur återetablering-
en ska genomföras. Publikationen Växtlighet i vägmiljö 
(2011:140) kan inspirera och vägleda. 

Den tekniska lösningen som beskrivs i följande stycke är 
till stor del en sammanfattning av AMA Anläggning 20 
och måste projektanpassas.

Några koder som särskilt bör beaktas är:

• BFE – Borttagning av markvegetation och jordmån
•  BFF – Uppläggning och lagring av tillvaratagen  

markvegetation och jordmån
• DDB – Sådd, plantering m.m.
• DDD – Färdigställandeskötsel
• DGB – Återställningsarbeten i mark
• DHB – Skötsel av markanläggning under garantitiden.

Dessa koder ska återfinnas såväl i den tekniska  
beskrivningen (TB) som i mängdförteckningen (MF)  
eller mängdberäkningen (MB).
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BFE – Borttagning av markvegetation och jordmån
Vid borttagningen skalas det översta lagret (cirka  
20 cm) av jordmån och markvegetation av. Jordmånen 
kan vara betydligt tunnare inom vissa områden och bör 
regleras utifrån rådande förhållanden.

BFF – Uppläggning och lagring
Tiden för lagring av avbaningsmassor ska vara så kort 
som möjligt. Massorna ska läggas i max 2,5 m höga och 
6 m breda strängar. Massorna får inte packas eller köras 
på, utan ska hållas så porösa som möjligt. Storleken på 
strängarna anpassas utifrån massornas utseende;  
kompakta massor med sämre dränering bör lagras i  
mindre strängar, medan porösa massor med bättre 
dräneringsförmåga kan lagras i större strängar. Det är 
viktigt att avbaningsmassorna inte placeras i en grop 
eftersom både dräneringsförmågan och lufttillförseln 
försämras. Detta kan leda till en sämre återetablering.

Mindre träd och buskar som eventuellt tas omhand för 
återplantering ska placeras i skugga och i fuktig jord,  
eller i en hink med vatten (om lagringstiden är kort).

Där markvegetationen inte är homogen är det särskilt 
viktigt att olika typer av massor inte blandas, för att den 
återetablerade markvegetationen ska harmoniera med 
den befintliga miljön. För att underlätta spårbarheten 
bör avbaningsmassorna, i den mån det är möjligt, sparas 
inom samma markavsnitt som de kom ifrån.

 
DDB – Sådd, plantering med mera
Om det är brist på massor, eller om det är hög erosions-
risk och en snabb etablering av vegetation är nödvändig, 
blir ofta frösådd och plantering ett alternativ. 

Om målet är att skapa en naturlig åtetablering finns 
det dock ingen mening med att använda stora mängder 

frö. Då kan det räcka med att komplettera avbanings-
massorna med hö från en närbelägen äng eller betes-
mark, eller torra fröställningar från en artrik vägkant.

DDD – Färdigställandeskötsel
Om skötsel av vegetationsytor ska utföras fram till  
slutbesiktningen måste detta beskrivas.

DGB – Återställningsarbeten i mark
Vid återställningsarbeten är det viktigt att massorna 
läggs tillbaka i samma typ av miljö som därifrån de togs.

Beroende på vilken naturtyp åtgärden utförs i kan mas-
sorna antingen återföras mer eller mindre som de är (till 
exempel i skogsmark) eller gallras genom en skopa med 
10 cm gafflar. Det senare är att föredra om massorna ska 
återanvändas i exempelvis slänter. Gallringen bidrar till 
att sortera ut större stenar och rotbitar samt finfördela 
massorna. Det gör massorna lättare att lägga ut och de 
kan därigenom täcka ett större område.

Vid själva återförandet läggs jorden ut luckert och ska 
inte ”glättas” eller plattas till. Det är mycket viktigt ur 
etableringssynpunkt att jorden hålls porös. Om pack-
ningsskador uppstått ska marken åter luckras. 

För en lyckad etablering krävs att 10–20 cm av jorden 
återförs, men det finns exempel på att så lite som 4 cm 
räcker när en siktkross använts.

Om massorna inte räcker till ska de kompletteras med 
massor från liknande miljöer, för att skapa ett enhetligt 
uttryck. Det kan ibland även vara möjligt att komplettera 
med annat material, till exempel frästa stubbar och  
ris, som sedan blandas upp med avbaningsmassor.  
Materialet kommer med tiden att brytas ner och bli till 
jord. I vissa miljöer kan det även vara ett alternativ att 
blanda ut massorna med sand. 
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Förenklad illustration av jordprofil
Jordprofilen visar ett övre skikt 
av markvegetation och jordmån 
(avbaningsmassor) där det finns 
organiskt material som kan skapa 
förutsättningar för en naturlig åter-
vegetering. Det mellersta skiktet 
innehåller nedbrutet organiskt 
material, och det understa skiktet 
i naturlig mark, den opåverkade 
mineraljorden, innehåller mycket 
lite organiskt material. 

Markvegetation och jordmån, organiskt 
material, döda men inte helt nedbrutna 
växt- och djurdelar, frön, nötter etc.

Nedbrutet organiskt material, långlivade 
frön, djupare rötter etc.

Mineraljord, innehåller mycket lite orga-
niskt material och levande organismer.



DHB – Skötsel av markanläggning under garantitiden
Om anläggningen kräver skötsel är det viktigt att  
Trafikverket Underhåll informeras om detta redan i  
planeringsprocessen.

Kontroll- och skötselåtgärder ska beskrivas. Det gäller 
också för hur åtgärderna ska redovisas och med vilket 
intervall de ska utföras samt under vilken tidsperiod 
garantiskötseln ska gälla.

Förslag till lämpliga skötselkrav ska även finnas med  
i överlämnanderapporten. 

Nya arter
En återetablering med tillvaratagen jordmån och 
markvegetation behöver inte nödvändigtvis betyda 
att det blir samma artsammansättning som innan. 
Nya arter kan dyka upp som tidigare funnits vilande 
i fröbanken. 

Invasiva arter
Massor som innehåller främmande arter som inte har 
sitt ursprung i Sverige, till exempel blomsterlupin, jät-
teloka och parkslide, ska aldrig återanvändas! 

I Invasiva arter som ska bekämpas (TDOK 
2015:0469) finns en lista över dessa arter och 
strategier för hur de kan bekämpas.

Invasiv blomsterlupin.

Litteratur
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Lagen om byggande av järnväg 1995:1649
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se

I karga klimat tar den naturliga etableringen längre tid, men resultatet blir en artsammansättning som harmonierar med den befintliga miljön.
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