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3 Sammanfattning 

Den ansökta verksamheten omfattar täkt av 14 miljoner ton berg och morän under en period av 

30 år och med ett maximalt årligt uttag av 600 000 ton. 

Brytning av berg inleds med att lösa jordlager avbanas. Därefter sker borrning, sprängning, 

skutknackning samt krossning och sortering. Materialtransport inom området kommer i 

huvudsak att ske med hjullastare. Färdig produkt kommer att transporteras ut med lastbil. 

Den ansökta verksamheten omfattar även t.ex. återvinning av schaktmassor samt 

efterbehandling. Vidare kan tillverkning av asfalt och betongprodukter komma att bedrivas 

inom verksamhetsområdet. 

Ansökan omfattar även vattenverksamhet då täktverksamheten kommer att bedrivas under 

grundvattennivån. Vattenverksamheten innebär att grundvattennivån kommer att avsänkas 

någon meter under produktionsytan. Från pumpgropen i täkten kommer vatten att ledas via ett 

dike till en sedimentationsdamm och vidare ut till recipient. 

4 Geologi och bergkvalitet 

Berggrunden i området utgörs av en röd, homogen, grovkornig granit. Ställvis finns 

ådror/partier med aplitisk granit. Utförda kontroller av bergets mekaniska egenskaper visar på 

goda tekniska egenskaper och att ballasten kan användas för flera olika kvalificerade 

användningsområden såsom vägbyggnation, asfalt, betong och järnväg. 

5 Beskrivning av verksamheten 

Av exploateringsplanen, ritning M2 i bilaga A2 framgår bl a gränserna för verksamhetens 

brytnings- och verksamhetsområde. All brytning av berg kommer att ske inom det planerade 

brytningsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hela den yta som genereras av verksamheten, 

arbetsområde, upplagsområde, interna transportvägar, byggnader, personalutrymmen och 

liknande. Brytningen kan komma att skilja sig något från exploateringsplanen då 

förutsättningarna på platsen kan komma att vara styrande för brytningen.  
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5.1 Arbetstider 

Verksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 – 18.00. 

Borrning, sprängning och skutknackning kommer endast att bedrivas helgfri måndag till fredag 

06.00-18.00. Utlastning av ballast kommer kampanjvis att ske fram till kl. 22.00. När krossar 

kan placeras på nivån +75 kommer krossning att bedrivas även kvällstid (18-22) vid behov. 

I händelse av akuta behov t.ex. halkbekämpning, olyckor etc. kommer utlastning av 

bergmaterial att kunna bli aktuell även under övrig tid. Även vid leveranser till större projekt 

kan utlastning tillfälligt behöva ske utöver normala arbetstider. Sådana tillfälliga avsteg från 

normala arbetstider kommer att genomföras efter en anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Tillverkning och utlastning av asfalt kan komma att ske hela dygnet helgfri måndag till fredag 

eftersom asfalt inte kan lagras någon längre tid och beläggningsarbeten på större vägar ofta 

behöver göras nattetid av trafiksäkerhetsskäl. 

Tabell 5.1.1 Sammanfattning av arbetstider.  

 
 

 

Verksamhetstid Normalt helgfri mån-fre 6-18 

Utlastning Normalt helgfri mån-fre 6-18, kampanjvis/periodvis 6-22 

Borrning, sprängning 

och skutknackning 

Endast helgfri mån-fre 6-18 

Krossning 

inledningsvis 

Endast helgfri mån-fre 6-18 

Krossning på 

täktbotten (+75) 

Helgfri mån-fre 6-22 

Utlastning vid 

särskilda behov efter 

anmälan 

Dygnet runt alla dagar 

Tillverkning och 

utlastning av asfalt 

och betong 

Dygnet runt helgfri mån-fre 
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5.2 Avbaning/avtäckning 

Innan uttag av material kan utföras avtäcks det planerade uttagsområdet med grävmaskin eller 

liknande. Ytan som ska brytas ska vara fri från jord och vegetation. Avbanade jordmassor läggs 

i upplag inom bryt- eller verksamhetsområdet och kommer delvis fungera som insyns- och 

bullerskydd. Avbaningsmassorna kan komma att användas vid efterbehandlingen alternativt 

försäljas. 

Vid tillredningen kommer avbaningen inom området anpassas efter aktuellt uttag vilket avses 

i huvudsak inte vara större än vad som erfordras för brytning under närmast förestående tid. 

 
Figur 5.2.1 Arbetsmoment som sker i en bergtäkt. 

5.3 Borrning 

Borrning sker vanligen med en borrbandvagn. Utförande av borrning, bl. a. borrhålsdiameter 

och avstånd mellan borrhål, bestäms av bergets kvalitet, önskat styckefall och laddning samt 

med hänsyn till vibrationer mm. Den planerade verksamheten innebär att borrning kommer 

att ske inför varje sprängning, vilket tar ca 2 veckor inför varje sprängningstillfälle.  

5.4 Sprängning 

Sprängning utförs enligt gällande bestämmelser och anpassat till förutsättningar som råder 

inför varje enskild salva. Varje sprängning journalförs i en sprängjournal. Sprängning utförs 

enligt en laddningsplan som är anpassad till förutsättningarna med vald håldiameter, 

laddmängd och tändföljd. Vid varje sprängning spärras området av och signal ljuder före och 

efter sprängning. Storleken på salvorna varierar men kommer att vara i storleksordningen 30-

50 000 ton. Vid ett maximalt uttag om 600 000 ton kommer det att bli 10-15 antal sprängsalvor 

per år. Vid normalproduktion om 300 000 - 400 000 ton per år kommer antalet sprängningar 

att uppgå till 8-12 sprängtillfällen. I samband med uppstart, efterbehandling och 

terrängjusteringar kommer salvorna att vara mindre och fler. 

5.5 Krossning 

Det utsprängda berget hamnar i direkt anslutning till det fasta bergets fot. Efter sprängning 

krossas berget till olika sorteringar inför försäljning. Krossning sker vanligtvis i 2 eller 3 steg 

med förkross och efterkross. Förkrossen placeras så nära den utsprängda salvan som möjligt 

för att minimera de interna transporterna där det finns plats för den. Mobil krossanläggning 

används till både för- och efterkross.  
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De färdiga produkterna transporteras och läggs i upplag med hjälp av hjullastare eller 

motsvarande. Den färdiga ballasten mellanlagras i avvaktan på vidare transport till 

kund/avsättningsområdet. 

5.6 Skuthantering 

Vid sprängning kan det uppkomma stora block (skut) som är för stora för att direkt matas ner i 

förkrossen. Dessa stora block kan sprängas sönder eller knackas till mindre block med en 

hydraulhammare monterad på grävmaskin. Mängden skut varierar beroende på bergets 

egenskaper och hur sprängningen utförs. Skuten samlas löpande på lämpligt ställe inom 

verksamhetsområdet inför vidare bearbetning. 

Behovet av skutknackning bedöms i dagsläget vara litet, och arbetet utförs helgfria vardagar 

dagtid. 

5.7 Tvättning 

Tvättning av material kan komma att ske i täkten. Vatten som i så fall används kommer att 

infiltrera naturligt i täktbotten innan det pumpas till sedimentationsanläggningen och vidare 

från verksamhetsområdet. I sedimentationsanläggningen kan suspenderat material 

sedimentera och vattnet kan recirkulera i tvättanläggningen för att minimera den totala 

vattenanvändningen. Eventuell tvättning kan endast utföras på den is- och snöfria delen på året. 

Vatten till tvättning tas från pumpgropen/sedimentationsdamm. 

5.8 Utlastning 

Utlastning till kund/avsättningsområdet sker med lastbil som lastas med hjullastare eller 

motsvarande. Uttransporterna sker på enkel lastbil eller lastbil med släp. 

5.9 Massor för anläggningsändamål 

Svevia avser återvinna massor för anläggningsändamål och succesiv efterbehandling av täkten 

i en årlig mängd om maximalt 100 000 ton. En del av massorna kan även utgöras av utsorterade 

sorteringar av återvinningsmassor.  

Massor som tas emot ska vara rena utan risk för negativ påverkan på miljön på fastigheten. 

Avseende släntning inom brytområdet som placeras under framtida grundvattennivå kommer 

haltkriterier för ”mindre än ringa föroreningsrisk” att tillämpas med utgångspunkt från 

Naturvårdsverkets allmänna råd 2010:1 (eller kommande revideringar av de allmänna råden). 

För massor som används till att bygga bullervall inom verksamhetsområdet har platsspecifika 

haltkriterier för massornas miljöstatus beräknats, se bilaga A4. 

Kontroll av massor sker enligt Svevias rutiner vilka redovisas i avsnitt 6 i miljökon-

sekvensbeskrivningen. 

Bullervall 

En bullervall planeras med krönet på nivån +110 m planeras i inledningsskedet i längs den 

västra brytområdesgränsen. Mot öst hindrar den befintliga terrängen inledningsvis 

bullerspridningen. Inledningsvis kommer bullervallen att anläggas huvudsakligen med 

avbaningsmassor. I senare driftskeden förlängs vallen längs den södra och östra gränsen av 

brytområdesgränsen. Sammantaget beräknas omkring 200 000 m3 (omkring 400 000 ton) 
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massor behövas för den färdiga bullervallen. Närmare uppgifter om vallen finns i 

bullerutredningen i Bilaga B4. 

Anläggande av bullervall kommer att utföras med massor som inte innebär någon risk för skada 

på miljön eller hälsan på den aktuella platsen. Ett platsspecifikt riktvärde för massornas 

innehåll av föroreningar har utretts, se vidare i Bilaga A4. 

Slänter inom brytområdet 

Omkring en fjärdedel av brytområdet föreslås efterbehandlas med slänter så att en strandzon 

erhålls. På resterande del lämnas bergkanten så att en variationsrik miljö runt den framtida 

sjön skapas. Till slänter åtgår omkring 600 000 m3 (ca 1 200 000 ton) externa massor. 

Eftersom dessa massor till stor del kommer att ligga under framtida grundvattennivå föreslås 

haltkriterier för ”mindre än ringa föroreningsrisk” enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 

2010:1 tillämpas för massor till slänterna inom brytområdet.  

5.10 Återvinning 

Svevia avser även att inom anläggningen ta emot inerta schaktmassor och entreprenadberg 

samt övriga rena massor av t.ex. tegel, betong, klinker och icke tjärhaltig asfalt i en årlig mängd 

om maximalt 50 000 ton för återvinning. Jord kommer också att tas in och harpas. 

Fördelningen mellan olika avfallsslag kommer att variera år från år. Avsikten är att dessa ska 

mellanlagras och återvinnas genom krossning/siktning och säljas på marknaden. Utsorterat 

material kommer även att användas vid efterbehandling eller anordnande av upplagsytor, 

bullervallar mm. Återvinningen sker på olika ytor, inom verksamhetsområdet, beroende på 

materialtyp. Ytorna för återvinning anpassas även utifrån den rådande brytningen i täkten. 

De avfallsslag vilka avses hanteras i denna del av verksamheten redovisas i tabell 5.13.1. 

Tabell 5.10.1 Avfallsslag som kommer tas emot, mellanlagras och återvinnas. 

EWC Avfallsslag 

17 01 01 Betong 

17 01 02 Tegel 

17 01 03 Klinker och keramik 

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03 

17 01 07 
Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 
17 01 06 

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01 (ej stenkolstjära) 

5.11 Asfalttillverkning 

Vid behov kommer mobilt asfaltverk att ställas upp inom täktområdet för asfalttillverkning i 

perioder. 

Ett asfaltverk för tillverkning av varm asfalt består av olika delar som ilastningsfickor, 

torktrumma med brännare, siktstation, blandardel, utlastningsfickor, fillersilo, 

eldningsoljetank, bitumentank och skorsten. Anläggningar för tillverkning halvvarm och kall 

asfalt utgör enklare varianter på ovanstående. Asfaltproduktionen beräknas i normalfallet 

uppgå till 50 000 ton per år och maximalt 150 000 ton per år. 
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Asfaltverket kommer att placeras på hårdgjord yta och placeras inom verksamhetsområdet på 

täktens botten där omgivande slänter och upplag avskärmar mot buller. Placeringen av 

asfaltverket kan komma att variera under tillståndstiden, beroende på hur det ser ut i täkten, 

då sökande eftersträvar bästa placering vid varje enskild etablering av asfaltverket. Ytan som 

asfaltverk kan komma att uppta är upp till 100*100 m men vid ett mobilt verk normalt mycket 

mindre. 

Råvarorna för asfalttillverkning är huvudsakligen stenmaterial, bitumen som bindemedel, filler 

och återvunna asfaltsmassor samt eldningsolja för uppvärmning. Andelen och 

sammansättningen på råvarorna beror på vilken asfaltmassa som ska tillverkas och vilket 

asfaltverk som ska användas. Asfaltgranulat innehållande stenkolstjära kommer inte att tas 

emot till täkten. 

Tillverkningen sker genom att stenmaterial doseras från ilastningsfickorna och värms upp i 

torktrumman. Materialet siktas, avfuktas och värms. Det uppvärmda materialet transporteras 

till blandaren där bitumen och filler tillsätts. I blandaren tillsätts också återvunnen riven eller 

fräst asfalt. Från blandaren går sedan asfaltmassan vidare till lagringsfickor varefter massan 

lastas ut på bilar som täcks med kapell så att värmen bibehålls. Processen är sluten sånär som 

vid utlastningsögonblicket. 

Asfalttillverkningen är säsongsberoende och produktion sker främst under maj-november men 

kan även ske andra perioder beroende på väderleken.  

5.12 Betongtillverkning 

Det kan bli aktuellt med uppställning av betongfabrik inom verksamhetsområdet eftersom 

materialet uppfyller kraven för leverans till betongtillverkning. Normal årlig produktion 

bedöms ligga på ca 50 000 m³. Produktion kommer att ske av fabriksbetong och andra 

betongprodukter för olika byggprojekt i Linköpingsområdet. Den överskottsbetong som 

uppkommer kommer i huvudsak att användas för framställning av markbetong samt genom 

återvinning. 

Fabriken drivs på el och delmaterialen ballast, cement och vatten samt eventuella tillsatsmedel 

vägs upp och blandas ihop i en roterande blandare. Betongen fylls i betongbilar som därefter 

kör ut till Linköpingsområdet. 

5.13 Service och reparationer 

Enklare underhåll, service och reparationer av maskiner och fordon samt andra anordningar 

kan komma att utföras inom verksamhetsområdet. Mer omfattande underhåll sker på verkstad 

på annan plats. 

5.14 Områdesmarkeringar 

I samband med att verksamheten startas i olika delområden kommer utsättning i terrängen av 

arbetsområdet att göras i erforderlig omfattning. Kontroll av att verksamheten bedrivs inom de 

gränser som anges i ritning M2 utförs genom regelbunden luftburen inmätning. 

På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på annat sätt tydligt 

uppmärksammas på riskerna att beträda området. 
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5.15 Byggnader och maskinpark 

Arbetsbodar med personalutrymmen och vågkontor kommer att etableras inom 

verksamhetsområdet i anslutning till grind som anläggs vid infarten.  

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:  

- Borrmaskin för losshållning av berget  

- Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross  

- Sikt-/sorteringsanläggning  

- Hjullastare för lastning av ballastmaterial  

- Bergtruckar eller dumprar för interna transporter av material  

- Grävmaskin för bl.a. matning av kross, undanbärning, lastning av material och i 
samband med avbaningsarbeten samt skutknackning.  

 
Bolaget använder enbart i huvudsak mobil utrustning för brytningen av berg 

5.16 Övrigt 

Under den tid som verksamheten bedrivs är det möjligt att bolaget investerar i ny teknik och 

successivt utvecklar verksamheten. Nu angiven beskrivning kommer då inte att stämma i detalj. 

Förändringar som kan innebära betydande påverkan på miljön kommer att anmälas till 

tillsynsmyndigheten. 

6 Kemikalier 

I verksamheten används få typer av kemikalier. Kemikalieförbrukningen vid en bergtäkt består 

främst av bränsle (diesel) och smörj- och hydrauloljor till den mobila maskinparken. En stor 

del av kemikalieförbrukningen kan kopplas till asfaltverket och det gäller eldningsoljor, 

bitumen, filler och släppmedel till transporter. Mängden kemikalier som förbrukas är starkt 

beroende av mängden producerat material. 

Förvaring av kemikalier i form av oljor och fett mm kommer att ske i tät behållare på tät yta. 

Petroleumprodukter förvaras inom verksamhetsområdet främst vid produktionsperioder men 

även i samband med utlastning och då i separata tankar som ställs inom verksamhetsområdet. 

Fordonsbränsle förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner, s.k. godkända ADR-

tankar. Tankplatserna kommer att hårdgöras med stenmjöl för att underlätta borttagning av 

spill och förhindra spridning till mark och grundvatten. Cisternerna förses med 

påkörningsskydd. 

Risken för att olja från maskiner läcker ut är liten. Vid eventuellt oljeläckage stoppas maskinen, 

oljan samlas upp och tas omhand. Absorptionsmedel finns tillgängligt i maskiner och vid 

förvaring för användning vid eventuellt spill. 

Förutom petroleumprodukter används sprängmedel. Alla sprängmedel hanteras enligt 

anvisningar för sprängarbeten. Inga sprängmedel förvaras varaktigt i täkten. 

Vid val av kemikalier väljs när det är möjligt det alternativ som är minst farligt för människors 

hälsa och miljön. 
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Verksamhet som omfattas av Sevesobestämmelser  
Brytning av berg sker genom sprängning. I varje sprängsalva lösgörs ca 30 000 – 50 000 ton 

berg. Täktverksamheten kommer att innefatta en användning av ca 10 - 28 ton sprängmedel per 

sprängtillfälle, dvs den lägre klassen <50 ton enligt sevesobestämmelserna.  

Inför sprängningen borras hål i berget. Produkter för sprängning är i huvudsak pumpbara och 

levereras med lastbil till sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga sprängmedel förvaras på 

anläggningen. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte utgör ett 

funktionellt sprängmedel.  

Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av 

spränghålen. Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med 

ett förgasningsmedel som efter ca 10 min känsliggjort blandningen till ett sprängmedel. När alla 

hål fyllts och apterats sprängs salvan.  

De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är främst: 

- Läckage av produkter vid transport och hantering inför laddning och de effekter detta 
kan få vid t.ex. avrinning till vatten.  

- Personskada i samband med sprängarbeten.  

En mer utförlig beskrivning av risker, inom verksamheten och från omgivningen, och 

säkerhetsåtgärder redovisas i bilaga A3 och miljökonsekvensbeskrivningen som biläggs 

ansökan. 

7 Vattenhantering 

7.1 Yt- och grundvatten 

Nederbörd och tillrinnande regn- och grundvatten kommer infiltreras i täktbotten och rinna till 

den pumpgrop som anläggs där. Därifrån pumpas vattnet till en eller flera 

sedimentationsdammar med oljeavskiljande funktion. Dammarna utförs med en yta om minst 

720 m2. Efter rening avleds vattnet genom ett öppet eller kulverterat dike för avledning till 

recipienten Slakaån, se ritning M2 i bilaga A1. 

7.2 Avloppsvatten 

Inom verksamhetsområdet kommer finnas fast bodetablering med avlopp. Arbetsbodar 

kommer att anslutas till borrad vattenbrunn och enskild avloppsanläggning.  

8 Avfall 

Avfall som kan uppkomma i verksamheten utgörs av hushållssopor, kartong, plast, papper och 

glas. Farligt avfall består av oljerester, spillolja, uttjänta batterier mm. Allt avfall som 

uppkommer inom täktområdet kommer att sorteras och återanvändas/återvinnas i så stor 

utsträckning som möjligt. Farligt avfall tas omhand enligt gällande regelverk. 
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9 Energianvändning 

Kross- och siktanläggningar kommer att drivas med diesel eller el. Asfaltverk kommer att drivas 
med diesel eller biodrivmedel. All diesel som används kommer vara av miljöklass 1.  

El används också för platskontor, personal- och servicebyggnader. 

10 Transporter/transportvägar 

Transporter från täkten och ut till väg 23/34 kommer ske på en nyanlagd väg lämplig för tunga 

transporter.  

Utförande av ny korsning med väg 23/34 som har kapacitet för den tillkommande trafik som 

verksamheten genererar och som är lämplig med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet 

har utretts i en trafikutredning som redovisas i Bilaga A2. Den befintliga korsningen öster om 

verksamhetsområdet föreslås byggas om. För att erhålla en utformning som tar hänsyn till 

trafiksäkerhet och framkomlighet krävs omfattande åtgärder i form av att separata 

avsvängningsfält och accelerationssträckor, se figur 10.1. Gång- och cykelvägen öster om väg 

23/34 behöver flyttas på en kortare sträcka för att ge plats åt den ombyggda korsningen. Det 

krävs tillstånd enligt väglagen från Trafikverket och eventuellt en vägplan för att bygga om 

korsningen. 

En alternativ korsning vid Gamla Kalmarvägen längre norrut har också utretts men visat sig 

inte vara lämplig.  

 

Figur 10.1 Av bolaget förordad korsningsutformning. 
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Den ungefärliga fördelningen av täkttransporterna förväntas vara ca 90% norrut mot Linköping 

och 10 % söderut. Vid en normal produktion på 400 000 ton per år och med en beräknad last 

om ca 34 ton per bil med släp och 15 ton per enkelbil beräknas antalet trafikrörelser (in- plus 

uttransporter) uppgå till ca 175 per arbetsdag räknat på 220 arbetsdagar. Beräkningen baseras 

på att 50 % av transporterna sker med enkelbil och 50 % med bil och släp. Vid maximal 

produktion på 600 000 ton beräknas antalet fordonsrörelser bli ca 260 per arbetsdagdag.  

Ungefär 40 % av de massor som transporteras till täkten förväntas komma med 

returtransporter från arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats. Vid hantering av 

150 000 ton externa massor per år kommer således 90 000 ton inte att transporteras med 

returtransporter. Detta genererar ytterligare ca 40 trafikrörelser per dag utöver 

ballasttransporterna.  

11 Efterbehandling 

Området avses efter avslutad brytning att utformas som en täktsjö genom att utpumpning av 

vatten avslutas och den naturliga grundvattenytan återställs.  En flack strandzon kommer att 

tillskapas i en del av området. Sjön föreslås i övrigt att utformas så att det kan bidra till en 

attraktiv miljö både för djur- och växter. 

Övriga delar av verksamhetsområdet kommer att återföras till skogsmark. 

Eventuella avbaningsmassor, införda rena massor och bullervall kommer att användas för att 

avrunda släntkrön och anpassa täktområdet till omgivande terräng.  

I den mån det är möjligt med hänsyn tagen till pågående produktion och brytningsplanering 

kommer efterbehandling att ske successivt. 

När verksamheten avslutas kommer eventuella bodar, maskiner och annan kringutrustning 

tas bort.  

Efterbehandlingen ska i detta skede ses som en ram. I god tid inför avslutande av verksamheten 
kommer en detaljerad efterbehandlingsplan att upprättas. 

 

SVEVIA AB 


