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Miljöpolicy för Anten-Gräfsnäs Järnväg.

I enlighet med intentionerna i Agenda 21 skall varje organisation och företag se över transporter,
återvinning, energiförbrukning m.m. för att åstadkomma en så positiv inverkan som möjligt på
vår miljö. Den 1 januari 1999 infördes en miljölagstiftning, benämnd miljöbalken, där målet är att
främja en hållbar utveckling inom miljöområdet. Miljön skall vara fri från ämnen som skapats i
samhället och som kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Viktigt är att vi
alla drar vårt strå till stacken. Exempelvis leder avfallssortering till minskade skadliga effekter på
miljön och bidrar till att både vi själva och kommande generationer kan leva i en bättre miljö. En
minskad energianvändning är ett annat område som skall eftersträvas i möjligaste mån.
Att bedriva en järnväg med målsättning att visa upp hur en järnväg såg ut på 1940-1950 och
kombinera detta med dagens miljömål kan kanske verka lite motsägande. Trots detta finns det
mycket som kan göras för att vår verksamhet skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt.
En museijärnväg kan ses som ”ett mindre företag” med aktiviteter som med rätt målsättning och
planering kan genomföras så att värdefulla ”bidrag” tillkommer miljön. Mycket är redan gjort
inom vår föreningsverksamhet men ytterligare insatser kan göras. Främst handlar det om att gå
igenom och genomföra arbetet med eftertanke och dokumentera nuläget och därefter göra en
målbeskrivning av de olika miljöområdena och senare en utvärdering.
Miljöpolicyn skall belysa alla delar av föreningens verksamhet och leda till ett engagemang hos
både föreningsmedlemmar och anställda.
För att åstadkomma förändringar är det nödvändigt att först analysera hur arbetet bedrivs i
föreningens olika avdelningar. Andra steget är att beskriva de verksamheter och arbetssätt som
kan förändras och därefter föreslå nya arbetsformer och rutiner. Detta kan naturligtvis medföra
investeringar
En tidsplanering måste därför göras med hänsyn till föreningens ekonomiska förutsättningar.
Miljöpolicyn måste förankras hos föreningens aktiva medlemmar och anställda för att ge en
acceptans och tyngd vilket är nödvändigt för att nå goda resultat framöver.
Vi har valt att i denna miljöpolicy peka på ett antal områden som är speciellt aktuella för oss. Vi
har därefter tagit upp en del utpekade saker som vi anser lämpligt att vi genomför. Avsikten är att
vi sedan med jämna mellanrum följer upp dessa saker och efterhand tillför rubriken ”detta har vi
gjort” inom respektive område. Detta för att medlemmarna löpande skall kunna följa
utvecklingen inom de olika delarna av vår verksamhet och vad deras insatser resulterat i.

Delaktighet

En väl fungerande föreningsverksamhet och god kunskap om miljöfrågor är grunden för ett
framgångsrikt miljöarbete. Kunskap och engagemang hos medlemmar, främst de aktiva, och personal
samt fungerande rutiner och arbetssätt kommer att ge resultat i miljöarbetet.
För att arbetet med att minimera negativ miljöpåverkan skall fungera är det viktigt att ställa rimliga
krav. Genom att sätta upp mål för miljöarbetet, lägga upp en handlingsplan och därefter fortlöpande
utvärdera arbetet gentemot uppsatta mål kommer föreningen att medverka till en successiv
miljöförbättring.
Det gäller också att prioritera rätt så att de vidtagna åtgärderna ger så goda resultat som möjligt i
förhållande till befintliga resurser. Det är nödvändigt att de ansvariga i föreningen verkar för att
föreningens aktiva medlemmar inspireras till att engagera sig i de miljöfrågor som berör föreningens
verksamhet. Alla skall känna till föreningens stora vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt som
möjligt och i samklang med naturen.
Det är av stort värde för föreningen att öka förståelsen för de insatser som krävs för att driva en
museijärnväg med allt som detta innebär med de krav som lagar och förordningar ställer. Det är viktigt
att ta till vara de aktiva medlemmarnas och personalens idéer och engagemang inom miljöområdet.

Detta planerar vi att göra:
•

Medlemmarna och personalen uppmuntras att lämna synpunkter och idéer till ett förbättrat
miljöarbete.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:

•
•
•
•
•

En övergripande miljöpolicy för föreningen och verksamheten är upprättad. (styrelsenivå)
Miljöpolicyn är nedbruten i mindre bitar inom respektive område. (avdelningsnivå)
I personallokalen finns föreningens miljöpolicy anslagen. (medlemsnivå)
Miljöpolicyn är intagen som ett av föreningens styrande dokument.
Miljöpolicyn är utlagd på föreningens hemsida.

Energianvändning

En museijärnväg använder energi för en rad olika ändamål, t ex uppvärmning och belysning av
lokaler, verkstäder, café, stationshus m.m. Dessutom går det åt en stor mängd med energi som
drivmedel för våra fordon. Inom alla dessa områden går det att spara. Successivt skapas nya tekniska
lösningar som kan minska förbrukningen. Nya renare energiformer såsom jordvärme, vindkraft etc.
kan bli aktuella. Investeringar i förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även ekonomiska
vinster.
Inom flera områden av vår verksamhet används maskiner som drivs med fossila bränslen (bensin och
diesel). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t ex etanol och rapsolja. Dessa
ger minskat koldioxidutsläpp och föroreningar. Dock är dessa tyvärr ej lämpade för äldre motorer.
Maskinerna är tillverkade av material som kräver stor energiåtgång vid tillverkningen. Genom att satsa
på maskiner med lång livslängd och genom kontinuerligt underhåll minskar behovet av nyinköp och
därmed minskar den totala energiåtgången.

Avfallshantering

När avfall sorteras och lämnas till olika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar
till att både vi själva och efterkommande generationer kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet
och eftertanke kan var och en bidra till att minska avfallsmängden.
Alingsås Kommun har ett väl uppbyggt system för att möjliggöra för företag och hushåll att bli av med
avfall och sopor. Uppkomsten av avfall skall minimeras. För det avfall som trots detta återstår skall
återanvändning, materialåtervinning och i sista hand deponering tillgripas.
Ingen kompostering sker av sopor och matavfall från cafeét.

Uppdelat och nedbrutet på olika ansvarsområden innebär
detta:
1. Kansli- och administration

Det mesta av administrationen kring föreningen och järnvägen sköts på distans men ändå finns det ett
antal tänkvärda områden där miljötänkandet kan implementeras.
Detta planerar vi att göra:
•
•

Dubbelsidig kopiering skall används när detta är möjligt.
Använt kopieringspapper återanvänds i kontorsarbetet där så är möjligt.
Detta har vi gjort hittills 2009 - 2013:

•
•
•

Farligt avfall lämnas till allmän avfallshantering (ex. batterier).
Vi har ökat distributionen av information via e-post.
Underlag för årsmöte och kallelser går ej i separata försändelser utan med föreningstidningen
”Jernvägsnytt” i största möjliga utsträckning.

2. Personallokal

För de personer som är s.k. aktiva inom verksamheten finns en personallokal som vi valt att benämna
”Paradiset”. I denna byggnad finns kök, samlingslokal samt övernattningsmöjligheter för föreningens
aktiva medlemmar.

Detta planerar vi att göra:
•
•
•

Värmesänkning i lokalerna under tider då medlemmar normalt ej vistas där.
Begränsa användandet av engångsartiklar.
Använda miljömärkta disk- och rengöringsmedel.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:

•
•
•
•

Vi har genomfört en översyn av hanteringen av sopor och återvinningsmaterial.
Vi prioriterar energisnåla köksmaskiner vid inköp.
När vi byter ut kylar och frysar så byter vi ut dess till energisnåla typ, freonfria.
I vissa lokaler sänker vi värmen då medlemmar ej vistas där.

3. Café och butik

Försäljningen av souvenirer genomförs på tågen, men all försäljning av kaffe och liknande är
centraliserad till caféet i stationsträdgården i Anten. Försäljning av souvenirer på tågen bedöms inte
utgöra någon större miljöbelastning.
Caféverksamheten är sedan 2012 uthyrd till Lindelöfs Slottscafé.

Målsättningen då vi drev caféet i egen regi var att:
•
•
•

Begränsa användandet av engångsartiklar.
Byta ut kylar och frysar till energisnåla, typ freonfria.
Använda miljömärkta disk- och rengöringsmedel.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:

•
•
•

Vi har genomfört en översyn av hanteringen av sopor och återvinningsmaterial.
Vi har byggt ut och om avloppsanläggningen i stationsträdgården.
Vi har prioriterat energisnåla köksmaskiner vid inköp.

4. Utställningshall och besökarservice

I utställningshallen i Anten ges våra besökare möjlighet att bese fordon och föremål från olika
tidsperioder i järnvägens historia. I hallen finns en blandning av stora och små föremål allt från ånglok
på 50 ton ned till små biljettänger. I anslutning till utställningshallen finns besökartoaletter.
Detta planerar vi att göra:
•
•
•

Byta till snålspolande toalettstolar i våra besökstoaletter.
Byta till tidsbegränsande tappblandare i besökstoaletterna.
Utreda möjligheten av att inte hålla besökartoaletterna uppvärmda vintertid.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:

•
•
•
•

Vi har minimerat riskerna av spill från fordon uppställda i utställningshallen.
Vi har infört rökförbud i och i anslutning till utställningshallen.
Vi har förbättrat hanteringen av sopor och återvinningsmaterial.
Vi har byggt en ny infiltrationsanläggning för besökstoaletterna.

5. Verkstäder

Verkstaden i Anten utgör den plats där olika former av tunga mekaniska arbeten utförs. I samband
med dessa arbeten används ibland föremål och material som kan ge viss miljömässig belastning.
Detta planerar vi att göra:
•
•
•

Täta fönster och dörrar/portar för att minimera ”energispillet”
Inventera de kemiska produkter som används i verkstaden.
Begränsa urvalet av kemiska produkter samt se över hanteringen av dessa.

Detta har vi gjort hittills 2009 - 2013:
•
•

Vi har förbättrat hanteringen av sopor och återvinningsmaterial.
Vi har inrättat en ”miljöstation” för tillfällig förvaring av tomma kärl innan transport till
återvinning.

6. Lokstation och lokstall

Vid lokstationen i Anten förbereds och eldas ångloken på vid trafikdagar. Driftsloken förvaras under
icke trafiktid normalt i lokstallet strax norr om lokstationen. Vid lokstationen finns en kolgivningsanläggning samt en underhållsgrav. Underhållsgraven är kopplad till en trekammarbrunn med
oljeavskiljare. I ena änden av lokstationen finns ett kolupplag. Kolet förvaras på en gjuten platta
försedd med omgivande stöd.
Detta planerar vi att göra:
•
•

Utse en miljöansvarig för lokstationen.
Införa regler för rengöring av underhållsgraven.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:

•
•
•

Vi har förbättrat hanteringen av sopor och återvinningsmaterial.
Vi har förbättra olje- och spilloljehanteringen.
Vi har infört rutiner för omhändertagande av slagg från ångloket.

7. Vedgård och oljebod.

I vedgården vid verkstaden förvaras och sågas den ved som används vid påeldningen av ångloken. Där
finns även ett förråd för vedförvaring. I anslutning till vedgården finns den s.k. oljeboden där en tank
med dieselolja samt fat med smörjoljor förvaras. Byggnaden har inbyggt vallningsskydd. I samma
byggnad finns järnvägens förråd av färger och de kemiska produkter som används främst i verkstaden.

Detta skall vi göra:
•
•

Upprätta en förteckning över kemiska ämnen som förvaras i oljeboden och färgförrådet.
De produktblad som finns för olika kemiska produkter skall finnas tillgängliga i färgförrådet.

Detta har vi gjort hittills2009 - 2013:
•
•
•
•

Vi har tagit bort de ”skräpcontainrar” som fanns uppställda i anslutning till vedgården.
Vi har tagit bort de tomma oljefat som fanns i anslutning till oljeboden.
Vi har sett över spilloljehanteringen i ”spilloljeförrådet”.
Vi har förbättrat skyddet mot spill från dieselpumpen.

8. Fordon

Järnvägen har en stor mängd med fordon såväl dragfordon (ånglok, motorlok och lokomotorer),
personvagnar, godsvagnar samt arbetsfordon. Vissa av dessa fordon innehåller oljor och andra
miljöpåverkande ämnen.
Detta skall vi göra:
•
•

Fordon som genom sin konstruktion eller på annat sätt kan utgöra en fara för miljön och som
ej anses fylla ett behov i våra samlingar skall avyttras eller återvinnas.
Upprätta rutiner för omhändertagande olja vid oförutsett läckage.

Detta har vi gjort 2009 - 2013:
•
•

Vi har inventerat de fordon som innehåller större mängder med oljor (motor-, hydraul- eller
annan typ av olja).
Vi har ”säkrat” så att läckage inte kan ske från dessa fordon.

9. Byggnader och trädgårdar

Föreningen har ett antal byggnader på olika platser längs järnvägen. Byggnadernas ålder och skick
varierar. Vissa av byggnaderna är uppvärmda men merparten är det ej. Vatten och avlopp finns i vissa
av dessa.

Anten
Utställningshall
(Antens Stationsväg 19)

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Uthus (besökstoaletter)

Vatten, avlopp och el finns indraget.
Grundvärme med direktverkande el vintertid.

Café och butik

Vatten, avlopp och el finns indraget.
Grundvärme med direktverkande el vintertid.
Fotnot: Uthus, café och stationshus är anslutna till en gemensam
avloppsanläggning.

Stationshus
(Antens Stationsväg 7)

Vatten, avlopp och el finns indraget.
Grundvärme med vattenburen el vintertid.
Fotnot: Uthus, café och stationshus är anslutna till en gemensam
avloppsanläggning.

Uthus (f.d. kiosk)

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Personallokal
(Antens Stationsväg 3)

Vatten, avlopp och el finns indraget.
Värme via kulvert från pelletspanna i verkstaden.
Fotnot: Personallokalen är anslutna till en gemensam
avloppsanläggning med fastigheten Antens Stationsväg 5.

Uthus
(Antens Stationsväg 3)

El finns indragen.
Grundvärme med direktverkande el i signalförrådet vintertid.

Godsmagasin
(Antens Stationsväg 1)

El finns indragen. Ingen permanent uppvärmning.

Verkstad
(Östra Antenvägen 310)

Vatten, avlopp och el finns indraget.
Värme från pelletspanna.
Fotnot: Avlopp via egen avloppsanläggning.

Olje/färgbod

El finns indragen.
Grundvärme med direktverkande el i färgförrådet vintertid.

Lokstall

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Dressinbod

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Ödegärdet
Hållplatskur

----

Vagnhallar

----

Humlebo
Banvaktsstuga
(Humlebo Sjöväg 27)

El finns.
Uthyrt.

Arelid
Hållplatskur

----

Kvarnabo
Stationshus
(Kvarnabo Stationsväg 21)

Vatten, avlopp och el finns.
Värme med vattenburen el vintertid. Alt. vedpanna.
Fotnot: Avlopp via avloppsanläggning. Vatten via avtal med f.d.
sågverket.

Uthus

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Dressinbod

El finns indragen. Ingen uppvärmning.

Gräfsnäs
Stationshus
(Vasaallén 8)

Vatten, avlopp och el finns. Ingen uppvärmning.
Fotnot: Kommunalt vatten och avlopp.
El finns indragen. Uppvärmning via värmeväxlare.

Uthus
Detta skall vi göra:
•
•
•

Förbättra det löpande underhållet på byggnaderna så att livslängden optimeras.
Prioritera byggnadsprodukter bestående av eller framställda av förnyelsebara material.
Begränsa antalet av kemiska produkter i denna del av verksamheten samt se över hanteringen
av dessa.

Detta har vi gjort hittills 2009 - 2013:
•
•

Genomfört en översyn och behovsprövning av de olika byggnaderna.
Bytt till lågenergilampor där det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

10.

Bana

Spåranläggningen vid AGJ är ca 13 km lång och innehåller ca 17.000 sliprar i huvudspår. Till detta
kommer spåranläggningarna på stationerna i Anten, Kvarnabo och Gräfsnäs samt uppställningsbangården vid Dirhuvden. Årligen byts ca 700 sliprar.
Detta har vi gjort 2009 - 2013:
•
•
•

Samlat ihop upptagna utdömda slipers och skickat dessa till destruering.
Kemisk ogräsbekämpning utförs enbart på platser där behov föreligger. Särskild personal
finns utbildad för denna uppgift.
Slyröjning utanför själva bankroppen utförs genom mekanisk bekämpning.

11.

Ödegärdet

Vid Ödegärdet / Dirhuvden finns föreningens uppställningsbangård. Där förvaras dels material som är
renoverad eller skall renoveras. Möjligheter finns att förvara fordonen såväl inom - som utomhus.
Detta skall vi göra:
•

Genföra en prioritering och utrensning av ej bevarandsvärda fordon och föremål.

Detta har vi gjort 2009 - 2013:
•
•
•

Minimerat riskerna av spill från fordon uppställda i hallar och på området.
Genomförta en omfattande städning på området.
Fordon och föremål som genom sin konstruktion eller på annat sätt kan utgöra en miljörisk
och som ej anses fylla ett behov i våra samlingar har avyttrats eller återvunnits.

12.

Trafik

Trafiken utgör den centrala biten när det gäller finansieringen av museijärnvägens verksamhet.
Dessutom är den en exponering av vår miljöpåverkan främst genom den rök som ångloken släpper ut.
Detta pågår:
•
•

Utbilda förare och eldare så att dessa genomför körning och uppehåll så att onödig
energianvändning och onödig miljöpåverkan ej sker (rökfritt och med god förbränning)
Inga blåsande säkerhetsventiler vid längre uppehåll.

Detta har vi gjort hittills 2009 - 2013:
•

Se över hanteringen av oljor och spilloljor.

13.

Kommunikation

Något som normalt inte brukar inkluderas i en verksamhets totala energianvändning är persontransporterna till och från museibanan. De flesta av de ”aktiva” samt museijärnvägens besökare kör i
egen bil och därmed står bilåkandet för en mycket stor del av föreningens sammantagna energiförbrukning och totala utsläpp av miljöskadliga ämnen. En ökad samåkning inom ”aktivkretsen” samt
information till våra besökare om den teoretiska möjligheten att ta sig till museibanan med kommunala
färdmedel skulle kunna minska denna påverkan.
Detta skall vi göra:
•

Öka miljömedvetenheten hos föreningens medlemmar och personal.

14.

Miljörevision

För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas och följas upp. Förändringar
i energianvändningen samt bruket av drivmedel och växtskyddsmedel skall noggrant granskas. Ny
teknik skall utnyttjas så att naturen ytterligare skyddas.
Detta skall vi göra:
•
•

Löpande se över miljöpolicyn.
Öka miljömedvetenheten hos föreningens medlemmar och personal.

