
mer upp och blandas med de på ytan 
och bakteriefloran jämnas ut. Dålig lukt 
som från kattkiss försvinner. Renad sand 
är mjukt porös och har en helt annan 
färg än en packad sand som är grå med 
en hård yta. Sanden får också en bätt-
re dränerande funktion efter rengöring-
en vilket är särskilt viktigt under vinter- 
säsongen då ansamlingar av vatten under 
lekredskap kan göra fallsanden myck-
et hård vid isbildning. Volymen på san-
den kan gå upp så mycket som tio pro-

cent vilket betyder att det inte behöver 
fyllas på ny som man kanske trott. Det är 
en stor ekonomisk fördel, säger han och 
tillägger:

– Sandmasters djuprengörande me-
tod kostar halva priset av ett sandbyte.  
Vår rengöring kostar 69 kr/kvm, jäm-
fört med ett  sandbyte som går på  
400–600 kr/kvm. Vi rengör dessutom 
snabbt och vår maskin har inte sönder 
marken som tunga maskiner lastade med 
tonvis av sand lätt gör.
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Sandstränder, lekplatser, 
beachvolleybollplaner och 
löparbanor används flitigt och 
gästas inte bara av människor 
utan också av djur som läm-
nar spår efter sig. Men hur 
ofta rengörs sanden – och 
hur går det till? 

text: Isabella Malmnäs,  
foto: Isabella Malmnäs och Erika Lennartsson
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SAND ÄR ETT naturligt och fantastiskt ma-
terial. Mellan tårna på en strand är sand  
semesterfeeling, under fötterna i lekparken 
är sand stötdämpande och sand har olika 
egenskaper beroende på storlek.

– Ett av de vanligaste stötdämpande un- 
derlagen är sand med en kornstorlek på 
0.2 till 2 mm, det vill säga lite grövre sand 
än den i sandlådorna, vilket gör att den är 
mer eftergivlig och inte packar sig så lätt, 
säger Anders Alderbrant som är besikt-
ningsman vid företaget Lekplatsbesiktning. 
Sanddjupet ska vara minst 30 cm för lekred-
skap som har en fallhöjd på en till två meter.

Sanden som används bör underhållas 
kontinuerligt för att sedan en gång om året 
besiktigas enligt svensk standard för lekred-
skap SS-EN 1176-1-7,10-11, 1177. Ändå lär 
det hända upp emot 40 olyckor dagligen 
på landets lekplatser.

UTEMILJÖ BESÖKTE CENTRALSKOLAN i Åt-
vidaberg strax före höstterminsstarten. 
Där har NCC det dagliga skötselansva-
ret av skolans lekplats på entreprenad, vil-
ket innebär att de veckovis ser till att det 
finns sand där det ska vara sand och sam-
tidigt rensar bort skräp. Ett par gånger om 
året luckrar de upp sanden med hjälp av 
en jordfräs vilket är viktigt eftersom sanden 
packar sig efter ett tag och blir hård, sär-
skilt vid regn och under vinterhalvåret då 
den kan bli isig. Utöver denna dagliga till-
syn och skötsel anlitar kommunen företa-
get Sandmaster för en djupare rengöring.

– Sandmasters metod är speciell efter-
som de kan genomarbeta hela tjockleken 
på sandytorna. Luftningen av sanden får 
vi då på köpet, säger kommunens parkchef 
Johan Gustafsson.

– Vi vill veta vad vi har att erbjuda och 
vara säkra på att sanden hålls ren av sä-
kerhetsskäl vid våra offentliga sandytor, 
som vid vår beachvolleybollplan. Vid tra-
ditionell sandrengöring fräser man ytor-
na, rör runt och tar det skräp man ser. 
När Sandmaster gör rent tar de hela sand- 
djupet, konstaterar han.

MATS SVENSSON SOM är områdesansvarig 
vid Sandmaster Skandinavien förklarar hur 
deras metod fungerar.

– Vår specialbyggda maskin, som smidigt 
och lätt går in under gungställningar och till 
och med ner i små sandlådor, gör först en 
mekanisk rening då sanden passerar genom 
en sikt, och allt som är större än 5 mm, som 
gräs, stenar, glas, fimpar, kapsyler och rötter 
fångas upp i en behållare. Därefter påbörjas 
en organisk rening som innebär att en helt 
annan harmoni på bakteriefloran sätter fart 
när sand ända ner till 40 cm djup har luck-
rats upp och syresatts. 

– Bakterier längre ner i sanden kom-

Så blir sanden ren igen

Mats Svensson visar hur skräp större än fem 
millimeter fastnar i maskinens behållare.

t

Sandmasters maskin rengör beachvolleybollplanens finkorniga sand så djupt ner som 40 cm. Här är det Johan Strand som kör.
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– BADSTRÄNDERNA ÄR en del av staden
som lockar hit turister och det finns ingen
prislapp på hur mycket
stränderna med klittren 
är värda, säger Maria 
Birgander, som är chef 
för Kultur och Stad i 
Ängelholms kommun.

Men stränderna hål-
ler på att ätas upp av ha-
vet. Sanderosionen är 
ett stort problem i de 
skånska kuststäderna. 
Sedan oktober 2014 ar-
betar Ängelholms kom-
mun med en ansökan 
till Miljödomstolen om 
att få strandfodra, det 
vill säga tillföra den mängden sand utifrån 
som stormar tagit. Ansökan ska lämnas in 
i juni 2016.

Ängelholm har en cirka sex kilometer 
lång badstrand vid Skälderviken med en 

normalt omkring 50 me-
ter bred strandplan som det 
förstås gäller att hålla ren 
och fin under badsäsong-
en. En två ton tung strand- 
rensarmaskin ”Beach tech 
2000”, som kopplas till en 
vanlig traktor, städar se-
dan några år tillbaka stran-
den under sommarmåna-
derna. Den går långsamt 
fram i en fart på max tolv 
km/tim och fångar då i ett 
finmaskigt nät upp fram- 
förallt tång men också osyn- 
ligt skräp som glas och an-

nat som borrat sig ner i sanden.
– Vi har personal som tidigt varje mor-

gon manuellt plockar synligt skräp innan 

badgästerna kommer medan strandren-
sarmaskinen kör olika avsnitt av strand- 
planen återkommande varannan vecka eller 
oftare om det har blåst mycket. Beroende 
på vindarna driver tången in på stränderna 
olika mycket, så vid behov måste den ren-
sas bort. Vi kör inte strandstädningen efter 
något schema, säger Erika Lennartsson som 
är arbetsledare för strandpersonalen.

TÅNGEN SLÄNGS INTE utan lastas av och 
läggs vid släntfoten för att där hjälpa till att 
återbygga klittren som så väl behövs för att 
fånga upp sanden.

– Vid kraftiga stormar under vinter- 
halvåret med västliga vindar dras sanden ut 
i havet här på västkusten och då försvin-
ner otroligt mycket av klittren vilket är ett 
stort problem, säger parkingenjören Hanna 
Hanzén som ansvarar för driften av strand-
skötseln.

”Beroende på 
vindarna driver 
tången in på 
stränderna  

olika mycket, 
så vid behov 
måste den  

rensas bort” 

Sandstränder är värda att tas om hand

Strandrensarmaskinen Beach tech 2000 rensar bort tång som blåst upp på stranden i Ängelholm.

«Som distriktschef i landets största markvårdsföretag 
ser jag alltid till det mest effektiva och miljövänligaste 
sättet att utföra ogräsbekämpning på.
I fjol investerade vi i en Heatweed och använder nu 
hetvatten för vår ogräsbekämpning. Resultatet blir 
bättre än vid andra metoder och det ger både våra 
kunder och oss en bättre ekonomi.»

Lars Sjöberg
Svensk Markservice AB

«Miljön är viktig på alla sätt för vår kommun. 
Järfälla har varit bland dom allra första kommuner i 
Sverige till att använda Heatweeds hetvattens-
ogräsmaskiner. 
Vi är jättenöjda med resultatet och det är bättre 
än andra kemikaliefria metoder vi har använt. 
Det funkar, helt enkelt.»

Agneta Dahlgren
Miljösamordnare, Järfälla kommun

JÄRFÄLLA KOMMUN

SUCCÉN FORTSÄTTER!
Maskin nr            levererad 
ti ll HSB i Helsingborg i juli!

”Den här metoden är väldigt skonsam, både mot miljön och underlaget. Vi har testat fl era andra 
metoder tidigare. Både hetskum och mekanisk rensning med stålborste och liknande handredskap. 
När vi fi ck klart för oss att skummet innehöll palmolja så drog vi öronen åt oss, och 
mekanisk rengöring med redskap som stålborste sliter oerhört mycket på gatsten 
och andra underlag. 
Det här fungerar väldigt bra på grusytor, plattor och gatsten. Dessutom bevaras 
fogarna jämfört med annan ogräsbekämpning som sliter hårt på beläggningen.

Vi är väldigt nöjda!”

Anton Spets
arbetsledare för park och grönytor på Servicekontoret
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Kontakta gärna våra återförsäljare:

Maskin nr            levererad 
ti ll HSB i Helsingborg i juli!

Vi ses på Elmia,monter U 606!
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