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1 INLEDNING 

Svevia AB planerar för ny bergtäkt på fastigheten Dömestorp 2:3 beläget i Dömestorp 
söder om Linköping. I samband med tillståndsansökan för täktverksamhet vill bolaget 
även söka tillstånd för att ta in externa massor för anläggningsändamål. Massorna ska 
användas för att anlägga en bullervall. Syftet med bullervallen är att minska störningar för 
omgivningen från verksamheten. Föreliggande utredning syftar till att ta fram förslag på 
haltkriterier i externa massor, så att inga oacceptabla miljö- eller hälsorisker uppstår idag 
eller i framtiden.   

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planerat brytområde är beläget ca 10 km söder om Linköping och ca 2 km norr om Skeda 
udde, se figur 1. Det aktuella området utgörs idag av en lokal höjd som omges av 
åkermark och skogsmark. Ca 300 meter öster om området går riksväg 23/34.  

Nuvarande markhöjd är mellan 100–110 m.ö.h och täktens brytdjup planeras till +75 
m.ö.h. inom brytområdet som är 17,2 ha stort.  

 
Figur 1. Lokalisering av brytområde. © Lantmäteriet 

Den naturliga jordarten för området är enligt SGU:s jordartskarta morän, berg samt inslag 
av glacial lera. 

Det närmaste grundvattenmagasinet (enligt VISS och SGU) är grundvattenmagasinet 
”Slaka Södra” med magasinsnummer 201100040 och är som närmast knappt 4 km från 
planerat brytområde. Magasinet sträcker sig i SO-NV riktning och utgörs av en 
isälvsavlagring. I magasinets delområde närmast brytområdet är uttagskapacitet karterad 
till 5–25 l/s. Vid planerat brytområde rinner Slakaån i västlig och senare nordlig riktning 
(WSP, 2020). Medelflödet (MQ) i Slakaån mellan perioden 1980–2010 anges till 0,36 m3/s 
(VISS, 2020). MHQ-flödet (motsvarar ett högt medelvattenflöde som inträffar i samband 
med snösmältning anges till 1,04 m3/s. Slakaån fortsätter norrut i en bred dalgång och är 
hela avrinningsområdet utlopp i dess norra spets där den ansluter till nästa 
avrinningsområdes största vattendrag (Lillån) som i sin tur är ett ännu större vattendrag, 
se figur 2. Då området idag är höjdpunkt finns det idag en lokal grundvattendelare som 
går genom den planerade täktens område, se figur 2 (WSP, 2020).  
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Figur 2. Hydrologisk översikt av området. Utanför bilden fortsätter Slakaån norrut i dalgången. I den högra 
figuren visas en regional bild över delavrinningsområde och grundvattenmagasin karterade av SGU. Slakaån 
förtydligas i högra bilden med en mörkare och bredare markering. 

2.1 PLANERAD ANLÄGGNING  

Inom verksamhetsområdet planeras bullervall anläggas enligt figur 3. Totalt planeras ca 
1200 meter bullervall, vars bredd är ca 30 meter och medelhöjd ca 7,5 meter hög. 
Bullervallens krön planeras till +110 möh, vilket resulterar i en 5–10 meter hög bullervall. 
Se figur 4 för figur över bullervallen i genomskärning.  

 
Figur 3. Planerat verksamhetsområde visas inom röd markering och planerat brytområde inom blå markering. 
Planerad bullervallen visas med vit markering. Observera att linjernas bredd inte är skalenliga med verkligheten.  
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Figur 4. Principskiss av bullervallen i genomskärning med 1:2 släntning.  

3 GENERELLA KRITERIER 

Vid återvinning av jordmassor i konstruktionsändamål tillämpas Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. I handboken har nivåer 
avseende halter och urlakning av föroreningar tagits fram för två olika 
användningskategorier, dels allmän användning (mindre än ringa risk, MRR) och dels för 
exemplet deponitäckning ovan tätskikt.  

Om föroreningshalter i avfall underskrider MRR bedöms återvinning i 
anläggningsändamål kunna ske utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Om 
föroreningshalter överskrider MRR är det en indikation på att en återvinning bör föregås 
av en anmälan eller tillståndsprövning.   

Om föroreningshalter överskrider MRR ska lämpligheten i en återvinning av avfall 
bedömas utifrån det enskilda fallet och bedömningar av miljö- och hälsorisker ska utgå 
från platsspecifika kriterier och förutsättningar. 

3.1.1 Hälsorisker 
Avseende hälsorisker motsvarar MRR känslig markanvändning (KM) i modellen för 
riktvärden för förorenad mark, med undantaget att exponering via intag av dricksvatten 
inte beräknats. Känslig markanvändning innebär att markkvaliteten inte ska vara be-
gränsande för val av markanvändning. Detta ger i praktiken att de generella riktvärdena 
för KM beräknas med utgångspunkten att vuxna och barn vistas permanent (365 d/år) 
under hela sin livstid på den aktuella platsen (Naturvårdsverket, 2010). 

3.1.2 Skydd av markmiljö  
Avseende miljörisker motsvarar MRR ett skydd av 95 % av de arter som lever i jorden 
(Naturvårdsverket, 2010). Detta är ett högre ställt skyddskrav än vad som gäller för 
känslig markanvändning (KM) avseende riktvärden för förorenad mark, där skyddsnivån 
är satt till 75 % (Naturvårdsverket, 2016). 

3.1.3 Risker för spridning till grundvatten och ytvatten 
Avseende skydd av ytvatten så bedöms detta på samma sätt som i riktvärdesmodellen för 
förorenad mark – men utifrån avfallets lakningsegenskaper (Naturvårdsverket, 2010). 
Bedömningen baseras på bakgrundshalter i svenska sjöar för metaller och för organiska 
ämnen så baseras de på kanadensiska effektkriterier (Naturvårdsverket, 2016). Vad 
gäller risker för grundvatten så bedöms dessa i första hand på värden från haltkriterier 
från livsmedelsverket och andra källor. I beräkningarna tillåts 30% av haltkriteriet för 
dricksvatten utgöras av bidrag från det återvunna avfallet (Naturvårdsverket, 2010).  

+110 meter 

Medelhöjd  
7,5 meter 

 

Bredd ca 30 meter 
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4 PLATSSPECIFIKA KRITERIER 

Platsspecifika, riskbaserade kriterier för aktuell bullervall har beräknats fram med hjälp av 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell för förorenad mark. Detta är till stor del samma 
modell som använts vid beräkning av de generella kriterierna (se avsnitt ovan), men med 
följande olikheter: 

 Platsspecifika kriterier avser endast beräkning av totalhalter i jord.  

 Vid beräkning av skydd av grundvatten och ytvatten så beräknas inte dessa 
värden utifrån ämnens generella lakbarhet – utan istället genom uppställda 
haltkriterier som sätts i relation till totalhalter 

 Korrigerade förutsättningar (ingångsvärden) i beräkning 

Detta görs till stor del för att underlätta hanteringen av massorna på plats samt för att 
underlätta provtagningsförfarandet av jord.  

4.1 PLATSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1.1 Hälsorisker  
När verksamheten för bergtäkten är aktiv kommer vuxna individer att vistas inom området 
under arbetstid – 200 dagar/år. Övrig vistelsetid för barn och andra vuxna bedöms vara 
mycket begränsad i området, då området inte är någon naturlig plats för lek eller annan 
vistelse.  

När täktverksamheten har avslutats bedöms vistelsetiden vara likvärdig som när 
bergtäkten är aktiv för vuxna, men då området i större utsträckning kan tänkas användas 
som natur- och friluftsområde bedöms tiden då barn vistas i området kunna bli större. 
Vistelsetiden för barn och vuxna anges därför vara 200 dagar/år.  

Detta medför att exponeringsvägar via intag av jord, inandning av damm, inandning av 
ånga, intag av växter kommer beaktas vid beräkning av haltkriterier för bullervallen. 
Exponering via hudkontakt anses generellt vara mindre än för ovan exponeringsvägar, då 
huden oftare är täckt av kläder – exponeringsfrekvensen via hudkontakt för barn och 
vuxna sätts till 90 dagar/år.  

Ingen odling bedöms vara aktuell, varken under bergtäktens aktiva period eller efter, men 
däremot ska det vara möjligt att konsumera eventuella vilt växande växter. På grund av 
detta beaktas en total konsumtionen av bladgrönsaker om ca 90kg/år för barn och ca 
140kg/år för vuxna. Av denna konsumtion bedöms att ca 5% av intaget växter ska kunna 
ske från det aktuella området, dvs, ca 5 kg/år för barn och 7 kg/år för vuxna. Intag av 
rotgrönsaker beaktas inte.  

4.1.2 Risker för markmiljö  
Området där bullervallen planeras är inte beläget inom något utpekat skyddsvärt 
naturområde. Området är beläget ca 5 km väster om närmaste naturreservat 
(Naturvårdsverket, 2020). Förändringen av markanvändningen när täktverksamheten 
avslutas bedöms inte påverka skyddsnivån för markmiljön i området. Då bullervallen, i det 
långsiktiga perspektivet, kommer integreras i den omgivande naturmiljön, bör inte 
föroreningshalter begränsa ekologiska processer i marken på ett oacceptabelt sätt.   

Ett miljömässigt krav motsvarande skydd av 75 % av de marklevande organismerna 
bedöms som rimligt avseende de massor som läggs inom bullervallen.  
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4.1.3 Risker för spridning till grundvatten och ytvatten 
Planerad bullervall kommer vara lokaliserad ovan grundvattenytan. Regnvatten som når 
bullervallen rinner antingen av på ytan eller infiltrerar ner genom massorna. 
Infiltrationsvattnet kommer därefter nå täkten och blandas upp i det länsvatten som sedan 
ska ledas vidare till Slakaån. Ett rimligt flöde i beräkningsmodellen för Slakaån har 
bedömts vara medelflödet (MQ) mellan perioden 1990–2010 på 0,36 m3/s (VISS, 2020), 
vilket bedöms vara ett rimligt med konservativt flöde. Enligt den hydrogeologiska 
undersökningen (WSP, 2020) så anges en nettonederbörd över brutet område till 
300mm/år samt till 170mm/år över bevuxet område. Då bullervallen i ett längre perspektiv 
i alla fall delvis kommer vara bevuxen och att slänter utgörs av infiltrationsytor så bedöms 
den infiltrerande nederbörden till 200mm/år i bullervallen  

När täktverksamheten är avslutad kommer en täktsjö bildas. Vatten från bullervallarna 
kommer rinna in i täktsjön. Regnvatten från bullervallarna kommer således förhållandevis 
snabbt övergå till ytvatten, och en eventuell spridning till grundvattnet bedöms vara 
mycket begränsad. Utöver detta så är identifierade brunnar i närområdet (den brunn 
närmast bullervallens planerade läge är ca 400 meter) installerade i berg, varför ingen risk 
för påverkan i dessa bedöms vara aktuell.  

Något särskilt skydd av grundvatten bedöms därför inte behövas vid beräkningar av 
kvalitetskriterier, annat är indirekt som spridningsmedium till ytvatten. Skydd för ytvatten 
bör i princip alltid beaktas, så även här. Slakaån bedöms vara huvudrecipient och det 
primära skyddsobjektet avseende ytvatten.  Den lokala grundvattendelaren antas inte 
längre vara aktuell när väl brytning i täkten har påbörjats.  

4.2 BERÄKNING AV PLATSSPECIFIKA KRITERIER 
Beräkningarna görs med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) för vanligt förekommande föroreningar i 
schaktmassor (metaller, PAH och oljekolväten), se tabell 1.  

Tabell 1. Förteckning av parametrar aktuella för beräkning.  

Parameter Ämnesgrupp 

Arsenik, As Metall 

Barium, Ba Metall 

Bly, Pb Metall 

Kadmium, Cd Metall 

Kobolt, Co Metall 

Koppar, Cu Metall 

Krom total, Cr Metall 

Nickel, Ni Metall 

Vanadin, V Metall 

Zink, Zn Metall 

Kvicksilver, Hg Metall 

Alifater >C5-C8 Petroleumkolväten 

Alifater >C8-C10 Petroleumkolväten 

Alifater >C10-C12 Petroleumkolväten 

Alifater >C12-C16 Petroleumkolväten 

Alifater >C16-C35 Petroleumkolväten 

Aromat >C8-C10 Petroleumkolväten 

Aromat >C10-C16 Petroleumkolväten 

Aromat >C16-C35 Petroleumkolväten 

PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten 

PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten 

PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten 
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Beräkningarna utgår från det generella scenariot för känslig markanvändning (KM) med 
vissa platsspecifika parametrar enligt tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Justeringar i beräkningsmodellen samt motivering.  

Beräkningsparameter Motivering 

Intag av dricksvatten beaktas ej 

På området finns idag inga bostäder, och det planeras heller 
inte för några bostäder på lång sikt. Närmaste 
grundvattenmagasinet "Slaka södra" är beläget ca 4km ifrån 
täktområdet 

Inomhusvistelse i området beaktas ej 
På området finns idag inga bostäder, och det planeras heller 
inte för några bostäder på lång sikt.  

Andelen intag av växter justeras så att 
bara bladgrönsaker avses – rotgrönsaker 
beaktas ej.  

Ingen odling bedöms vara aktuell. Därför beaktas ingen 
exponering via rotgrönsaker – men att intag av bär och andra 
vilt växande växter är aktuella.  

Mängden växter som konsumeras av 
vuxna sätts till 0,4 kg/dag och 0,25kg/dag 
för barn. Andelen växter från det aktuella 
området bedöms vara 5% av denna 
mängd.  

Dvs ca 5 kg/år för barn och ca 7kg/år för vuxna. Detta 
motsvarar ca 5% av den totala mängden växter. 

Exponeringstiden för barn genom intag 
av jord, inandning av damm och 
inandning av ånga bedöms vara 200 
dagar/år. 

Främst vuxna kommer att vistas på området under arbetstid 
vid täktens aktiva period - exponeringstid för vuxna om 200 
dagar/år. Efter täktens aktiva period avslutats kan området 
användas för rekreation (både av barn och vuxna) – 
vistelsetid sätts till 200 dagar/år. 

Exponeringstiden för barn och vuxna 
genom hudkontakt bedöms vara 90 
dagar/år.  

Främst vuxna kommer att vistas på området under arbetstid 
vid täktens aktiva period – exponeringstid för vuxna till 90 
dagar/år. Efter täktens aktiva period avslutats kan området 
användas för rekreation (både av barn och vuxna) – 
vistelsetiden sätts till 90 dagar/år.  

Områdets längd sätts till 120 meter och 
bredd till 300 meter.  

Då beräkningsmodellen är begränsad så har bredd och 
längd korrigerats för att uppnå samma area. 

Grundvattenbildning justeras uppåt från 
100mm/år till 200mm/år.   

Justerat utifrån ”justerad nederbörd” minus 
evapotranspirationen samt beaktande av infiltration i slänter.   

Flödet i rinnande vattendrag justeras 
uppåt från 0,03171m3/sekund till 1,04 
m3/sekund  

Justerat utifrån Slakaåns MQ-flöde enligt VISS, 2020.  

Skydd av grundvatten (annat än som 
transportmedium) beaktas ej.  

Grundvattnet i området bedöms inte vara särskilt skyddsvärt i 
sig - förutom som spridningsmedium till ytvatten 

 

I bilaga 1 redovisas uttagsrapport från beräkningsprogrammet där haltkriterier redovisas 
tillsammans med samtliga gjorda förändringar och tillhörande kommentarer.   
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5 SLUTLIGA HALTKRITERIER 

I tabell 3 redovisas framräknade platsspecifika haltkriterier. För en jämförelse redovisas 
även Naturvårdsverkets generella nivåer för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM). 

Tabell 3. Platsspecifika haltkriterier och Naturvårdsverkets generella nivåer för KM och MKM (mg/kg TS). 

Parameter Erhållna haltkriterier 
Dömestorp bullervall 

KM MKM 

Arsenik 10 10 25 

Barium 200 200 300 

Bly 100 50 400 

Kadmium 2,5 0,8 12 

Kobolt 20 15 35 

Koppar 80 80 200 

Krom tot 80 80 150 

Nickel 70 40 120 

Vanadin 100 100 200 

Zink 250 250 500 

Kvicksilver 1,0 0,25 2,5 

Alifat >C5-C8 50 25 150 

Alifat >C8-C10 100 25 120 

Alifat >C10-C12 100 100 500 

Alifat >C12-C16 100 100 500 

Alifat >C16-C35 100 100 1000 

Aromat >C8-C10 10 10 50 

Aromat >C10-C16 3 3 15 

Aromat >C16-C35 10 10 30 

PAH-L 3 3 15 

PAH-M 10 3,5 20 

PAH-H 2,5 1 10 

 

Utifrån de erhållna haltkriterierna framgår att externa massor med halter i nivå med KM 
eller något högre kan användas för anläggning av bullervallen utan att någon förhöjd risk 
för människors hälsa eller miljö föreligger utifrån ett föroreningsperspektiv.  
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BILAGA 1 2020-06-09, kl. 16:17

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 100 mg/kg Intag av jord
Kadmium 2,5 mg/kg Intag av växter
Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 70 mg/kg Skydd av markmiljö
Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C5-C8 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C8-C10 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C10-C12 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 10 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-H 2,5 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 1,0 mg/kg Skydd av ytvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Dömestorp bullervall MKM
Intag av växter beaktas beaktas ej Intag av växter från området ska kunna göras (obl)
Scenariospecifika modellparametrar KM-värde MKM-värde KM-parametrar används. Inkluderar skydd av markmiljö osv 

(obl)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark.

Dömestorp bullervall

Beskrivning

Beräkning Platsspecifikt riktvärde Dömestorp bullervall_20200529 sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark.

Dömestorp bullervall

Beskrivning

Exp.tid barn - intag av jord 200 60 dag/år Vistelsetid 200 dagar /år  (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 200 200 dag/år Vistelsetid 200 dagar /år  (frv)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 90 60 dag/år Exponeringstiden är lägre då hudkontakt är begränsande 

över året (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 90 90 dag/år Exponeringstiden är lägre då hudkontakt är begränsande 

över året (frv)
Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Vistelsetid 200 dagar /år  (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 200 200 dag/år Vistelsetid 200 dagar /år  (frv)
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Ingen inomhusvistelse i området (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Vistelsetid 200 dagar /år  (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Ingen inomhusvistelse i området (obl)
Konsumtion av växter - barn 0,25 0 kg/dag Total konsumtion ca 90kg/år (obl)
Konsumtion av växter - vuxna 0,4 0 kg/dag Total konsumtion ca 140kg/år (obl)
Andel växter från odling på plats 0,05 0 - Avser ca 5kg/år för barn och 7kg/år för vuxna (obl)
Längd på förorenat område 120 50 m Faktiskt längd ca 1200m. Beräknad längd är korrigerad 

utifrån begränsning i beräkningsmodellen  (obl)
Bredd på förorenat område 300 50 m Faktiskt bredd ca 30m. Beräknad bredd är korrigerad utifrån 

begränsning i beräkningsmodellen  (obl)
Grundvattenbildning 200 100 mm/år Justerad nederbörd utifrån data i hydrogeologisk 

undersökning (WSP, 2020) (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 0,36 0,03171 m³/s Medelvattenflödet i Slakaån mellan referensperioden 1990-

2010 (obl)
Skydd av markmiljö KM-värde MKM-värde dvs 75% (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Grundvatten skyddas indirekt som transportmedium till 

ytvatten (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Andel konsumtion av blad- och 
stjälkgrönsaker

1 0,5 - All konsumtion av växter utgörs av blad och stjälkgrönsaker 
(obl)

Andel konsumtion av rotsaker 0 0,5 - Ingen konsumtion av rotgrönsaker (obl)
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark.

Dömestorp bullervall

Beskrivning

    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
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