
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

  

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet, bortledande av 
grundvatten samt asfalt- och betongtillverkning på 
fastigheten Dömestorp 2:3 Linköpings kommun 

 

 

 

2020-06-12 

Örjan Wennman 

Råvaruansvarig 

Svevia AB  



 
 

 
 

  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

2 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

Innehållsförteckning 
Administrativa uppgifter ................................................................................................. 4 

Icke tekniska sammanfattning ........................................................................................ 5 

1 Inledning ................................................................................................................... 7 

1.1 Riksintressen och andra skyddade områden ................................................. 7 

1.2 Planförhållanden ............................................................................................. 8 

1.3 Miljömål ........................................................................................................... 9 

1.4 Miljökvalitetsnormer..................................................................................... 14 

1.5 Allmänna hänsynsregler 2 kap miljöbalken ................................................ 14 

2 Samråd .................................................................................................................... 15 

2.1 Samrådets genomförande ............................................................................. 15 

2.2 Inkomna synpunkter ..................................................................................... 16 

2.3 Anpassningar av verksamhetens utformning efter samrådet ..................... 17 

3 Verksamhetsbeskrivning ........................................................................................ 18 

3.1 Täktverksamhet ............................................................................................. 18 

3.2 Arbetstider ..................................................................................................... 19 

3.3 Återvinning ................................................................................................... 20 

3.4 Asfaltverk ...................................................................................................... 20 

3.5 Betongfabrik ................................................................................................. 20 

3.6 Transporter ................................................................................................... 20 

3.7 Sevesoverksamhet ......................................................................................... 21 

3.8 Vattenverksamhet ......................................................................................... 21 

3.9 Eldrift, bränslen och kemikalier ................................................................... 22 

3.10 Byggnader ...................................................................................................... 22 

3.11 Efterbehandling ............................................................................................. 22 

4 Alternativ och behov .............................................................................................. 23 

4.1 Långsiktig försörjning av stenmaterial i Linköpings kommun .................. 23 

4.2 Nollalternativet .............................................................................................. 25 

4.3 Alternativa lokaliseringar ............................................................................. 25 

4.4 Sammanfattning av alternativ ...................................................................... 29 

5 Miljöeffekter, nulägesbeskrivning samt skyddsåtgärder ..................................... 31 

5.1 Buller .............................................................................................................. 31 

5.2 Vibrationer och luftstötvågor........................................................................ 35 

5.3 Transporter ....................................................................................................38 

5.4 Utsläpp till luft ............................................................................................... 42 

5.5 Rekreation och friluftsliv .............................................................................. 44 



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

3 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

5.6 Landskapsbild ................................................................................................ 46 

5.7 Naturmiljö ..................................................................................................... 47 

5.8 Kulturmiljö .................................................................................................... 52 

5.9 Ytvatten .......................................................................................................... 53 

5.10 Grundvatten ................................................................................................... 58 

5.11 Kemikalier, risk och säkerhet ....................................................................... 65 

5.12 Naturresurser, resursförbrukning ................................................................ 67 

5.13 Kumulativa effekter ...................................................................................... 68 

5.14 Påverkan av klimatförändringar eller andra yttre händelser. .................... 69 

6 Förslag på kontroll av verksamheten .................................................................... 70 

7 Samlad bedömning ................................................................................................. 72 

8 Sakkunskaper ......................................................................................................... 73 

9 Referenser ............................................................................................................... 74 

 

Bilageförteckning 
Bilaga B1 Samrådsredogörelse 

Bilaga B2.1 Naturvärdesinventering 

Bilaga B3 Hydrogeologisk utredning 

Bilaga B4 Bullerutredning 

Bilaga B5 Riskanalys 

  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

4 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

Administrativa uppgifter 
Sökanden: Svevia AB 
Adress: Box 4018, 171 04 SOLNA 
Tel: 08-404 1000 
Organisationsnummer: 556768-9848 
Fastighet: Dömestorp 2:3 
Kommun: Linköpings kommun 

Län: Östergötlands län 
Kontaktperson: Örjan Wennman 
Tel: 036-151415 
e-post orjan.wennman@svevia.se 
Platschef: Mattias Petersson 
Tel: 010- 45 81 584 
e-post Mattias.petersson@svevia.se 
Fakturareferens: 3692000 

  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

5 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

Icke teknisk sammanfattning 
Svevia AB (bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av bergmaterial- och asfaltprodukter. 

Då Svevia ser ett fortsatt långsiktigt behov av stenmaterial och asfalt i regionen är avsikten att 

ansöka tillstånd inom fastigheten Dömestorp 2:3. 

Ansökan gäller ett planerat uttag av 14 miljoner ton berg och morän under en tillståndstid på 30 

år. Den normala årsproduktionen kommer att bli 300 000 - 400 000 ton med uttag av upp till 

600 000 ton årligen enstaka år. Verksamheten omfattar även produktion av 50 000 ton asfalt per 

år och maximalt 150 000 ton per år.  

Ansökan omfattar även införsel, mellanlagring och återvinning av jord- och schaktmassor, 

entreprenadberg, asfalt samt tegel, betong, klinker, keramik och liknande inerta material i en årlig 

mängd om maximalt 150 000 ton. Externa massor kommer att användas till återvinning och 

försäljning på marknaden och till anläggningsändamål inom verksamheten.  

Verksamhetsområdet är drygt 25 hektar varav brytningsområdet utgör ca 17 hektar. 

Den planerade täktverksamheten omfattar brytning av berg till nivån + 75 m. 

Täktverksamheten kommer att bestå av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, 

krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Stenmaterial från 

täkten används för tillverkning av asfaltprodukter i asfaltverket.  

Verksamheten omfattar bortledning av grundvatten från täktbotten och bolaget ansöker därför 

om tillstånd till vattenverksamhet. Vattenverksamheten innebär att bolaget kommer att avsänka 

och bortleda grundvatten och omfattar de för grundvattenbortledningen nödvändiga 

anläggningarna. 

I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. 

Verksamheten utgör därför en s.k. Seveso-verksamhet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Verksamheten i täkten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 

– 18.00. 

Verksamheten är utformad i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och bedöms inte 

försvåra möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer eller miljömål. Åtgärderna som omfattas 

av ansökan står inte i strid med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Inför upprättande av ansökan har samråd genomförts med de som berörs av verksamheten. 

Information om förslaget har lämnats i ett skriftligt samrådsunderlag som har omfattat den 

föreslagna verksamhetens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.  

Det föreligger ett stort och långsiktigt behov av stenmaterial för att Linköping ska kunna fortsätta 

att underhålla och utveckla bebyggelse och infrastruktur. Detta behov kan delvis tillgodoses 

genom den ansökta verksamheten.  

Bullerutredningen visar att buller från täkten ligger under Naturvårdsverkets riktvärden. De 

tunga transporterna på väg 23/34 kommer till följd av den planerade verksamheten att öka med 

omkring 28 % vid normal produktion och 39 % vid maximal produktion. Denna tillkommande 
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trafik genererar ytterligare trafikbuller men endast i marginella nivåer i förhållande till den 

befintliga trafiken på väg 23/34.  

Avseende vibrationer, luftstötvåg och risk för stenkast bedöms att den planerade verksamheten 

kan bedrivas utan överskridande av de nivåer vilka förslagit som villkor för verksamhetens 

bedrivande. 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket 

liten. Påverkan av damningen från verksamheten kan minimeras med skyddsåtgärder och 

bedöms utifrån avstånd till närboende bli liten.  

Friluftslivet påverkas i huvudsak indirekt genom buller och visuell påverkan. Längs väg 23/34 

blir förändringen liten eftersom området redan är påverkat av buller från vägen. 

Verksamheten innebär att små områden med påtagligt naturvärde tas bort. Skydds- och 

kompensationsåtgärder föreslås för att minimera konsekvenserna. Fågelarterna buskskvätta, 

gulsparv, sånglärka, trädlärka och ängspiplärka finns i området men deras livsmiljö bedöms 

påverkas marginellt av verksamheten. Arternas bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt.  

Inga arkeologiska lämningar berörs. 

För att minska utsläpp av bl a kväve till vatten kommer allt utgående vatten renas i 

anläggningens sedimentationsdamm. Utgående flöde kommer att regleras för att inte påverka 

nedströms liggande markavvattningsföretag. 

Den planerade grundvattenbortledningen kommer att påverka grundvattennivån inom ett 

influensområde i täktens närhet. Ett fåtal borrade och grävda brunnar kan påverkas negativt 

mot slutet av tillståndstiden. Grundvattennivåer runt täkten kommer därför att kontrolleras 

regelbundet.  

Risker till följd av Sevesoverksamheten bedöms som små mot bakgrund av säkerhetsrutiner och 

egenskaperna hos de sprängmedel som används.  

Sammantaget visar miljökonsekvensbeskrivningen med bilagda utredningar och förslag på 

skyddsåtgärder att ansökt verksamhet är förenlig med miljöbalken.   
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1 Inledning 

1.1 Riksintressen och andra skyddade områden 

Väg 23/34 är av riksintresse för kommunikationer. Vägen utgör en förbindelse mellan regionala 

centra och är av särskild regional betydelse. Verksamhetens anslutning till allmän väg beskrivs 

i avsnitt 5.4 och i bilaga A2. 

Den planerade verksamheten ligger inom stoppområde för höga objekt och MSA-område 

(Minimum Sector Altidude, dvs kontrollzon) för Linköpings flygplats som utgör riksintresse för 

flyget. Även Malmens flottiljflygplats har liknande restriktionsområde som utgör riksintresse 

för totalförsvaret. Det innebär bl a att byggnationer med hög höjd kräver samråd med berörd 

flygplats. Inga höga byggnader eller anläggningar planeras och bedömningen är att flyget inte 

påverkas av verksamheten.   

Den planerade verksamheten påverkar inte något riksintresse för naturmiljön. Närmaste 

riksintresse för naturvård är eklandskapet Linköping-Åtvidaberg som ligger ca 4 km österut. 

Eklandskapet sammanfaller delvis med Stångåns vattensystem som är närmaste riksintresse för 

friluftsliv (ca 7 km avstånd). 

Öster om Dömestorp finns en mycket bred korridor för den framtida sträckningen av 

Götalandsbanan som utgör riksintresse för kommunikationer.  

 

Figur 1.1.1 Riksintressen i omgivningen. Röd ring markerar den aktuella verksamhetens lokalisering 
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Enstaka diken och småvatten som omfattas av det generella biotopskyddet finns inom och i 

närheten av verksamhetsområdet, se vidare i avsnitt 5.7. I övrigt berörs inga områden som är 

skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.  

1.2 Planförhållanden 

Det berörda verksamhetsområdet omfattas inte av någon detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

Gällande översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköpings kommun har antagits 

2014. Av planen framgår att kommunen verkar för att skapa förutsättningar för att bo på 

landsbygden. Skeda udde är utpekat som en av de orter med de bästa förutsättningarna för 

lokalisering av nya bostäder, kollektivtrafik, servicefunktioner och verksamheter på 

landsbygden. Skeda kyrkby är angiven som en ort där varsam bebyggelsekomplettering 

förespråkas. Översiktsplanen innehåller ingen vägledning om lokalisering av täkter eller 

långsiktig försörjning av stenmaterial för försörjning av kommunen.  

Översiktsplanen pekar ut tre olika områden i Skeda udde som lämpliga för utveckling av 

bostadsbebyggelse. Ett av områdena i den norra delen av samhället är beläget väster om 

Haraldsbovägen inom fastigheten Ingebo 1:2. Här har en detaljplan antagits i mars 2020 som 

möjliggör byggnation av omkring 30 – 40 bostäder. Detta är därmed det närmast belägna 

detaljplanerade området och avståndet till den ansökta verksamheten är ca 1,8 km.   

 

Figur 1.2.1 Det rödmarkerade området till vänster visar detaljplaneområdet på fastigheten Ingebo 1:2 

(karta från linkoping.se). Till höger visas detaljplanens läge i förhållande till verksamhetsområdet. 
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1.3 Miljömål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det 

tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. 

De miljömål som har störst betydelse för täktverksamheten är begränsad klimatpåverkan, frisk 

luft, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande 

våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och 

djurliv. 

De sexton nationella miljökvalitetsmålen har i varje län även anpassats och preciserats i form 

av regionala mål. Länsstyrelserna har ansvaret för att regionalt anpassa, precisera och 

konkretisera alla miljökvalitetsmål förutom miljömålet Levande skogar som Skogsstyrelsen 

ansvarar för. De har i och med det också ett ansvar för att följa upp och utvärdera de regionala 

miljömålen och det regionala miljömålsarbetet. I samverkan med andra myndigheter ska 

länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ta initiativ till och föreslå åtgärder för att nå målen. 

Enskilda kommuner har ansvaret att se till att miljömålen uppfylls på lokal nivå. Kommunerna 

har i olika omfattning formulerat sina lokala miljömål. 

Nedan lämnas en redovisning av de miljökvalitetsmål som antas vara berörda av den planerade 

verksamheten: 

 

 
Begränsad klimatpåverkan 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella 
nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt 
stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppm koldioxidekvivalenter). 

Så berör aktuell verksamhet 

Täktverksamheten ger upphov till utsläpp av koldioxid främst genom transportarbetet. Genom att täkten är väl 
lokaliserad inom försörjningsområdet bidrar detta till att minimera Transporterna. Returlass för transporter av 
externa massor kommer användas i den mån det är möjligt. Krossar kommer på sikt i möjligaste mån att drivas på 
el vilket minskar utsläpp av klimatgaser.  
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 Frisk luft 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med 
överkänslighet och astma. 

Så berör aktuell verksamhet 

Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och VOC. Genom att täkten 
förläggs tätortsnära begränsas utsläppen i mesta möjliga mån. Då stenen är ganska hård ger den upphov till en 
lägre mängd partiklar en mjukare sten vilket påverkar mängden partiklar i luften som kan ge cancer. 

 

 

Ingen övergödning 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav 

underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser. 

Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

Så berör aktuell verksamhet 

Transporterna ger upphov till utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider och utsläpp av vatten innehåller kväve. 

Utsläppen minimeras genom sedimentationsdamm med kväverenande funktion. Genom att täkten förläggs 

tätortsnära begränsas utsläppen i mesta möjliga mån. 
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 Levande sjöar och vattendrag 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och 
vattenkraftverk. Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att vattenståndet kan 
variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga hus nära stranden eller vårt behov av att 
reglera vattenflödet för att producera el från vattenkraft. 

Det är också viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Sjöar och vattendrag används 
exempelvis för fiske och ger dricksvatten. De är också viktiga för rekreation, exempelvis bad och båtturer. I 
närheten av vattenmiljöer finns dessutom värdefulla kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan 
upplevas även av framtida generationer. 

Så berör aktuell verksamhet 

Täktverksamheten innebär ett ökat tillskott av kväveföreningar, från sprängmedelsrester, till ytvattenrecipienten. 
Utsläpp av kväve från täktverksamhet är generellt sett liten i förhållande till andra kvävekällor så som 
jordbruksmark.  

För att inte recipienten ska påverkas negativt kommer det vatten som uppkommer inom täktområdet att avledas via 
en sedimentationsdamm med kväverenande funktion. 

 

   

 Grundvatten av god kvalitet 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, 
tillförsel av föroreningar m.m., 
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän 
eller enskild dricksvattenförsörjning. 

Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har 
god kemisk och kvantitativ status. 
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, 
våtmarker, vattendrag och hav. 

Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv 
i angränsande ekosystem inte uppkommer. 

Så berör aktuell verksamhet 

Brytning kommer att ske under grundvattenytan och inläckande grundvatten kommer att samlas upp och ledas 
bort. Därmed kommer det att ske en sänkning av grundvattenytan inom och omkring brytningsområdet. 
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 Myllrande våtmarker 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker. Många hotade eller missgynnade arter är kopplade 
till dessa naturmiljöer. En orsak är att stora arealer våtmark har torrlagts och förstörts i Sverige sedan början av 
1800-talet. 

Därutöver är många av de resterande våtmarkerna påverkade av markavvattning och annan vattenverksamhet, 
skogsbruk, kvävenedfall, körskador och att de inte längre hävdas med slåtter eller bete. Många våtmarkstyper 
kommer också att påverkas negativt av klimatförändringar och etablering av främmande arter. 

Skadade våtmarker har en lägre förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena 
vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion. Många våtmarker har arkeologiska 
lämningar som kan skadas när de restaureras eller exploateras för bränsleutvinning av torv. 

Så berör aktuell verksamhet 

Verksamheten kommer inte att påverkan några stora våtmarker. De mindre fuktiga stråk och gölar som tas i 
anspråk ersätts av liknande biotoper inom verksamhetsområdet genom de diken, dammar mm som anläggs för 
bortledning och rening av vatten.  

 

 
Levande skogar 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och 
vattenkraftverk. Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att vattenståndet kan 
variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga hus nära stranden eller vårt behov av att 
reglera vattenflödet för att producera el från vattenkraft. 

Det är också viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Sjöar och vattendrag används 
exempelvis för fiske och ger dricksvatten. De är också viktiga för rekreation, exempelvis bad och båtturer. I 
närheten av vattenmiljöer finns dessutom värdefulla kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan 
upplevas även av framtida generationer. 

Så berör aktuell verksamhet 

Området består i huvudsak av skogsmark vilket innebär att viss areal skogsmark tas ur bruk för virkesproduktion. 
Omfattningen är inte sådan att det påtagligt påverkar virkesförsörjningen. Den biologiska mångfalden i området 
bedöms inte påverkas negativt av aktuell täktverksamhet. Efterbehandling kan bidra till biologisk mångfald genom 
tillskapande av en variationsrik biotop. 

Rekreationen i omgivningen påverkas indirekt, framförallt genom buller. 
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 Ett rikt odlingslandskap 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Många av dessa miljöer och äldre jordbruksbyggnader har också kulturhistoriska värden eftersom de ger en bild av 
hur våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet. 

Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder 
som används. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker. I delar av landet har 
jordbruket blivit allt mer specialiserat och intensivt, medan marker på andra håll inte brukas längre och många 
gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att många arter och naturtyper i odlingslandskapet hotas. 

Så berör aktuell verksamhet 

En marginell areal av jordbruksmark tas i anspråk genom att vägar behöver anläggas på åkermark. Skiften kan 
också delas upp vilket kan försvåra ett rationellt brukande. Odlingslandskapet påverkas indirekt genom att 
landskapsbilden förändras. 

 

 

 
God bebyggd miljö 

Nationellt miljökvalitetsmål 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas 

Precisering av miljökvalitetsmålet 
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är 
hållbart utformade.  
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och 
hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.  
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i 
stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till 
människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.  
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar.  
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas.  
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.   
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.  
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Så berör aktuell verksamhet 
Verksamheten levererar bergmaterial och asfalt lämpligt för byggande av vägar, järnvägar, byggnader och annan 
infrastruktur. Täktens lokalisering vid en större allmän väg är lämplig ur logistisk synpunkt och innebär en lokalisering 
i ett område som redan påverkas av vägtrafikbuller. Buller från verksamheten vid omgivande bebyggelse kommer 
inte att överstiga gällande riktvärden.  Genom att den planerade verksamheten omfattar bergtäkt och mottagning av 
massor för återvinning bidrar verksamheten till att möjliggöra att andelen leveranser av naturgrus fortsatt minskar i 
försörjningsområdet.  
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Ett rikt växt- och djurliv 

Nationellt miljökvalitetsmål 

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. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och fjäll till 
våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på 
sikt. 

En orsak är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta och 
ersatts av moderna metoder som ofta inte är hållbara ur ett ekologiskt perspektiv. Stor belastning av näringsämnen 
och överfiske är negativt för flera marina miljöer. 

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena 
vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att 
nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera 
dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för 
rekreation och friluftsliv. 

Så berör aktuell verksamhet 

Verksamhetsområdet hyser i huvudsak låga naturvärden. 
Täktverksamheten ger upphov till en biotop som möjliggör en livsmiljö för nya arter i området, t.ex. klipphyllor som 
kan utgöra häckningsplats för exempelvis berguv och pilgrimsfalk samt lodrätta klippväggar som erbjuder livsmiljö 
för olika mossor och lavar. 

1.4 Miljökvalitetsnormer 

Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten, 

samt omgivningsbuller. 

1.4.1 Luft 

För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527 och SFS 2010:477). 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte överskridas eftersom bakgrundshalterna är 

relativt låga och den utökade verksamheten endast innebär små halttillskott.  

1.4.2 Vatten 

Bergtäkten avvattnas i riktning mot Slakaån som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Det närmaste grundvattenmagasinet (enligt VISS och SGU) är grundvattenmagasinet ”Slaka 

Södra” med magasinsnummer 201100040 som är som närmast knappt 4 km från planerat 

brytområdet.  

En redovisning av aktuella miljökvalitetsnormer och den planerade verksamhetens eventuella 

påverkan på dessa redovisas i avsnitt 5.  

1.4.3 Sammanfattning 

Den planerade utökningen av bergtäkten bedöms med vidtagna skyddsåtgärder inte medföra 

någon risk att miljökvalitetsnormer för yt- eller grundvatten överskrids. 

1.5 Allmänna hänsynsregler 2 kap miljöbalken 

Uppfyllande av allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken redovisas i ansökan.  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

15 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

2 Samråd 
I MKB-processen och senare också i tillståndsprocessen ges de som är berörda av den planerade 

verksamheten möjlighet att påverka densamma genom ett samrådsförfarande. Detta innebär att 

verksamhetsutövaren ska samråda med myndigheter, organisationer och enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda av verksamheten. Före samrådet ska verksamhetsutövaren lämna ett 

samrådsunderlag med uppgifter om lokalisering, omfattning och utformning samt den 

miljöpåverkan som kan förutses. 

Samrådsförfarandet är en process som kan utgöras av ett eller flera möten och/eller 

kommunikation på annat sätt, t.ex. skriftligt samråd där information om projektet förmedlas 

och de berörda ges möjlighet till att inkomma med synpunkter. 

Samrådsprocessen ska följa 6 kap i miljöbalken. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, 

omfattning och utformning, miljöpåverkan samt innehållet och utformningen av det MKB-

dokument som upprättas. 

Då verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska sökanden även samråda med övriga 

statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli 

berörda. Eftersom den aktuella verksamheten är av en sådan karaktär att den automatiskt 

bedöms medföra betydande miljöpåverkan är det inte nödvändigt att genomföra något 

undersökningssamråd för att bedöma frågan om betydande miljöpåverkan. 

Med hänsyn till att verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet ska samråd även ske enligt 6 

kap. 29 § miljöbalken. 

2.1 Samrådets genomförande 

Samrådet har genomförts under början av 2020. Information om den planerade verksamheten 

har beskrivits i ett skriftligt samrådsunderlag som har omfattat information om den föreslagna 

verksamhetens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.  

Ett samrådsmöte genomfördes den 30 januari 2020 med Länsstyrelsen i Östergötland, 

miljökontoret i Linköpings kommun och Trafikverket.  

Samrådsunderlaget har skickats till övriga myndigheter, intresseföreningar mm med e-post. 

Fastighetsägare inom 1 km från det preliminära verksamhetsområdet i samrådsskedet har fått 

samrådsunderlaget skickat per post den 13 februari 2020. 
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Figur 2.1.1 Ägarna till de fastigheter som ligger, helt eller delvis, inom den yttre streckade linjen ingår i 

den krets som bolaget haft skriftligt samråd med. Observera att verksamhetsområdet som redovisas i 

kartan var det som användes i samrådet och att det därefter har reviderats.  

© Lantmäteriet 

Allmänhet och fastighetsägare på längre avstånd från området har informerats om samrådet 

genom annonsering i ortspressen.  

Ett offentligt samrådsmöte i form av öppet hus med informationsstationer genomfördes den 27 

februari.  

En samrådsredogörelse innefattande inkomna yttrandena i sin helhet redovisas i bilaga B1. 

2.2 Inkomna synpunkter 

I samrådet har synpunkter framförts från myndigheter och närboende. De har bland annat 

belyst vikten av att utreda verksamhetens konsekvenser på hydrogeologi, buller, vibrationer och 

täkttrafik vilket bolaget också har utfört. 
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2.3 Anpassningar av verksamhetens utformning efter 
samrådet 

Följande ändringar av verksamhetens preliminära utformning har gjorts efter samrådet: 

• För att minimera påverkan på framförallt naturmiljö har verksamhetsområdet 

minskats, framförallt i den nordvästra delen. Den ansökta verksamheten kommet att 

kunna bedrivas utan att detta område som berör en värdefull betesmark tas i anspråk. 

• Brytområdet har minskats något mot öst för att erhålla ett något större avstånd mot 

bebyggelsen i den riktningen och därigenom minimera buller, vibrationer och 

luftstötvåg.  
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3 Verksamhetsbeskrivning 
Följande avsnitt beskriver översiktligt den planerade täkt- och vattenverksamheten. En mer 

utförlig beskrivning av verksamheten lämnas i den tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan.  

Det planerade verksamhetsområdet, omfattar ca 25 ha varav brytningsområdet utgör ca 17 ha. 

En karta som redovisar täktområdet med omgivningar redovisas även i bilaga A1. 

 

 
 
Figur 3.1 Planerat verksamhets- och brytningsområde.  

3.1 Täktverksamhet 

Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom brytningen inom angivet brytområde 

ner till nivå + 75. Ungefär 14 miljoner ton berg och morän bedöms kunna brytas.  

Årsproduktionen beräknas normalt uppgå till ca 300 000 - 400 000 ton men för att kunna möta 

tillfälliga toppar i efterfrågan ansöker Svevia om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion 

om 600 000 ton.  

Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna maximalt 150 000 ton i form av 

t.ex. asfalt, schaktmassor, betong, tegel, klinkers och entreprenadberg. Denna totala mängd 

omfattar även massor att tas in för anläggningsändamål i form av vallar och till succesiv 

efterbehandling. 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. 
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De ingående momenten i verksamheten är: 

- Avverkning 

- Avbaning 

- Borrning 

- Sprängning 

- Skutknackning 

- Lastning och interna transporter 

- Förkrossning 

- Efterkrossning 

- Finkrossning 

- Tvättning och sortering 

- Uttransport 

3.2 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 3.2.1 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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3.3 Återvinning 

Svevia avser att inom anläggningen ta emot externa massor t.ex. schakt, tegel, betong, klinker, 

asfalt och entreprenadberg i en årlig mängd om maximalt 150 000 ton för återvinning. Avsikten 

är att massorna ska mellanlagras och återvinnas genom exempelvis krossning och siktning, för 

att sedan kunna försäljas. Även massor för anläggningsändamål kommer att tas in för att skapa 

vallar i området samt för efterbehandling i form av t.ex. släntning.  

3.4 Asfaltverk 

Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Bolaget planerar att ta 

emot asfaltgranulat samt krossa returasfalt till asfaltverket. All hanterad asfalt ska vara utan 

innehåll av stenkolstjära. Asfaltproduktionen beräknas i normalfallet uppgå till 50 000 ton per 

år och maximalt 150 000 ton per år.  

3.5 Betongfabrik 

Ansökan omfattar uppställning av betongfabrik för normal årlig produktion av ca upp till  

ca 50 000 m³ betongprodukter.  

3.6 Transporter 

Transporter från täktområdet kommer att anslutas med en ny utfart till väg 23/34. För att bygga 

om korsningen krävs sannolikt en vägplan enligt väglagen. Genomförandet kommer att regleras 

genom ett avtal mellan Svevia och Trafikverket.  

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.  

Transporter av asfalt och betong beräknas inte generera någon ytterligare trafik eftersom de 

ersätter transporter som annars skulle utgjorts av ballast. 

Två alternativa punkter för anslutning till väg 23/34 har undersökts. Alternativ syd är 

anslutning till korsningen mitt emot täktområdet och alternativ norr är anslutning till 

korsningen vid Gamla Kalmarvägen. Båda alternativen kräver relativt stor ombyggnation av 

korsningen och att tillräckliga accelerations- och retardationsfält anläggs. Alternativ norr 

innebär att en ca 1 000 m lång parallellväg byggs mellan täkten och korsningen. Bolaget förordar 

att korsningen byggs vid alternativ syd. Detta förklaras närmare i trafikutredningen i Bilaga A3. 
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Figur 3.6.1 Alternativ för anslutning till allmän väg. © Lantmäteriet 

3.7 Sevesoverksamhet 

Den planerade verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån. 

I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. I varje 

sprängning lösgörs vanligtvis mellan 30 000 till 50 000 ton berg och mängden sprängmedel 

som används vid varje salva varierar mellan ca 14 - 28 ton. Svevia planerar att genomföra mellan 

8 -12 produktionssprängningar per år vid normal drift. I inledningsskedet är det ofta nödvändigt 

med ett större antal sprängningar med mindre mängder sprängmedel. 

3.8 Vattenverksamhet 

Enligt definitionen i 11 kap. 3 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av 

anläggningar för detta, vattenverksamhet.  

Vattenverksamhet innebär att Svevia genom bortledning av grundvattnet successivt kommer att 

avsänka grundvattennivån allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer i 

brytningsområdet och fortsätta hålla vattennivån sådan att verksamheten kan bedrivas under 

tillståndstiden. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under 

produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Därifrån leds vattnet 

vidare via diken till en sedimentationsdamm med oljeavskiljande anordning och släpps sedan 

ut från anläggningen. 
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Påverkan genom vattenverksamheten beskrivs i den hydrogeologiska utredningen och i avsnitt 

5.10-5.11. Syftet med utredningen har varit att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna 

i området samt att bedöma och beskriva de effekter som verksamheten kan få på såväl grund- 

som ytvatten i området. Vidare har utredningen utgjort underlag för Svevias bedömning att den 

planerade verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Vattenverksamheten beskrivs mer ingående i den tekniska beskrivningen, se bilaga A. 

3.9 Eldrift, bränslen och kemikalier 

Kross- och siktanläggningar kommer att drivas med el eller diesel. All diesel som används 

kommer vara av miljöklass 1. Svevia har som mål att minst 50 % av produktionen ska vara 

eldriven till år 2023. El används också att för platskontor, personal- och servicebyggnader. 

Allt drivmedel kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Tankplatserna kommer att 

hårdgöras med stenmjöl för att förhindra att spill når mark och grundvatten. Övriga kemikalier 

som används för t.ex. service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade 

utrymmen.  

Råvaran till asfaltproduktionen består främst av stenmaterial i olika sorteringar vilka 

produceras i täkten, samt bitumen i olika hårdhetsklasser. Dessutom används riven eller 

granulerad asfalt som råvara i tillverkningen. I övrigt förekommer fasta eller flytande kemikalier 

i små mängder för vidhäftning, avfettning, oljor och smörjfett.  

3.10 Byggnader 

Inom verksamhetsområdet kommer det att byggas personalutrymmen och kontor som kommer 

att försörjas med vatten från borrad brunn och enskild avloppsanläggning.  

3.11 Efterbehandling 

När täkten är färdigbruten avbryts utpumpningen av vatten och den naturliga grundvattenytan 

återställs på sikt. För att skapa en variationsrik miljö lämplig för växt- och djurlivet föreslås 

efterbehandlingen utformas med en kombination av öppna bergkanter och slänter som skapar 

strandzoner. Det innebär att en miljö skapas som är lämpligt för växt- och djurlivet och 

exempelvis kan utgöra biotop för fågelarter vars häckning är kopplad till bergiga biotoper. 

Övriga delar av verksamhetsområdet kommer att återföras till natur/skogsmark.  

Efterbehandlingsplanen finns i, ritning M3 i bilaga A1. Eftersom tanken med efterbehandlingen 

till viss del är att skapa nya, lämpliga biotoper för djur och växter kan planen efter nya rön etc. 

komma att revideras i samråd med markägare och tillsynsmyndigheten. 
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4 Alternativ och behov  

4.1 Långsiktig försörjning av stenmaterial i Linköpings 
kommun 

4.1.1 Nuvarande täkter i kommunen 

I Linköpings kommun finns i nuläget fyra verksamheter med tillstånd för täkt av bergmaterial 

som försörjer kommunen med bergmaterial. I figur 4.1.1 redovisas även de närmast belägna 

täkterna utanför Linköping.  

 

 

Figur 4.1.1 Namngivna täkter inom avsättningsområdet (röd ring) försörjer Linköping i nuläget. Blå 

punkter visar större bergtäkter i omgivande kommuner. © Lantmäteriet 

 

Tabell 4.1.1 Befintliga bergtäkter i Linköpings kommun.  

 

Täkt ton/år Verksamhetsutövare Tillståndstid Typ 

Lökebo 450 000 Kisa Kross AB 2025-12-31 Berg 

Normstorp 500 000 Swerock AB 2036-12-31 Berg 

Styvinge 500 000 Swerock AB 2030-12-31 Berg 

Aska1. 500 000 Svevia AB 2021-12-31 Berg 

1. Svevia har 2019-10-28 meddelats nytt tillstånd som förlänger verksamhetstiden med 10 år (Mål 

M5472-17). Domen har överklagats.  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

24 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

Behovet av stenmaterial i Linköpings kommun uppgår i nuläget till omkring 1,5 miljoner ton per 

år. Bedömningen baserar sig på uppgifter från den årliga rapportserien ”Grus, sand och 

krossberg” som SGU ger ut.  Enligt denna är behovet 9,1 ton per person och år. Noteras bör att 

statistiken baseras på tidigare års produktionsuppgifter och inte tar höjd för kommande större 

infrastrukturprojekt etc.  

I Linköpings kommun bor det ca 163 000 invånare (2019). Befolkningen förväntas öka med i 

genomsnitt ca 2 000 personer per år under det närmaste decenniet (Källa: Linköpings kommun, 

Statistik & Utredningar). Prognosen är därmed omkring 183 000 invånare till 2029. Mer 

långsiktiga skattningar har inte gjorts men om trenden skulle hålla i sig innebär det en 

befolkning på mer än 200 000 personer 2040.   

Utifrån ovanstående uppgifter har framtida tillgång och behov av ballast räknats fram och 

redovisas i figur 4.1.2. Notera att beräkningen utgår från att Aska bergtäkt medges en förlängd 

tillståndstid på 10 år.  

 

Figur 4.1.2 Tillståndsgiven mängd berg för de täkter som försörjer Linköpings kommun. Vidare visas 

behovet av ballast i kommunen fram till 2040.  

 

För att en fri marknad av ballastprodukter konkurrensmässigt ska fungera väl krävs ett 

överskott av tillgängligt bergmaterial. På det sättet är marknadens behov större än det 

uppskattade ballastbehovet. För att marknaden ska fungera optimalt krävs också att flera olika 

aktörer samtidigt driver verksamhet inom avsättningsområdet. Slutligen finns särskilda behov 

av högkvalitativa ballastprodukter såsom sten till asfalt eller betong som inte framkommer 

genom sammanställningar av det totala behovet. Sammantaget innebär detta att ovanstående 

är en försiktig bedömning av det framtida behovet. 
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4.2 Nollalternativet 

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den planerade verksamheten 

inte kommer till stånd, ett sk nollalternativ. Syftet med redovisningen är att kunna bedöma 

vilken påverkan den planerade verksamheten innebär jämfört med om verksamheten inte 

kommer startas.  

Eftersom ett långsiktigt behov av material finns i försörjningsområdet innebär detta att 

täktverksamhet kommer att bedrivas på annan plats inom avsättningsområdet. Det kan gälla 

såväl de befintliga täkterna som nyetableringar.  

Om den planerade verksamheten inte kommer till stånd innebär de att de störningar genom 

vibrationer, buller, damning, transporter etc inte uppstår vid Dömestorp utan på annan plats.  

En närmare beskrivning av miljökonsekvenserna av nollalternativet redovisas i avsnitt 5. 

4.3 Alternativa lokaliseringar 

I detta avsnitt redovisas de alternativa lokaliseringar som utretts. Förutsättningarna har varit 

att ett sådant alternativ ska finnas inom försörjningsområdet, dvs maximalt 15 - 20 km från 

Linköping samt att materialkvaliteten ska vara tillräckligt god för att kunna framställa de 

produkter som efterfrågas.  

Vid valet av alternativa lokaliseringar har hänsyn tagits till möjligheten att bedriva bergtäkt med 

så liten påverkan som möjligt på t ex natur- och kulturvärden, närboende, friluftsliv. Även 

geologiska parametrar som jorddjup och bergart har beaktats då dessa påverkar möjligheten till 

brytning och avsättning av bergmaterialprodukterna. Området väster och nordväst om 

Linköping utgörs till stor del av sedimentära bergarter vilket begränsar möjliga lokaliseringar 

på grund av materialegenskaperna. Stora områden är inte tillgängliga pga Roxen läge som 

försvårar transportmöjligheterna. Sydöst om Linköping finns riksintresseområdet för 

Linköpings eklandskap som begränsar möjligheterna att starta täktverksamhet. Öster om 

Linköping finns slättmark med jorddjup som förhindrar möjligheten att bryta berg. Ytterligare 

en förutsättning för en alternativ lokalisering är att område måste vara omkring 20 ha stort för 

att en rationell och lönsam täktverksamhet ska vara möjlig. 

Fyra alternativa lokaliseringar har utretts nämligen Skölstad, Sörstad, Skeda udde och 

Ljungsbro.  
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Figur 4.3.1 Alternativa lokaliseringar inom avsättningsområdet. Röd cirkel markerar sökt läge. 

© Lantmäteriet.  

4.3.1 Skölstad 

Området är beläget ca 12 km sydväst om centrala Linköping.  

 

Figur 4.3.1.1 Alternativ lokaliseringar Skölstad. © Lantmäteriet. 
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Det aktuella området ligger i ett mindre skogsområde med främst barrskog samt hyggen och 

planteringar. Omgivningarna domineras i övrigt av odlad mark med inslag av hagmarker och 

småbrutet skogslandskap.  

Mindre allmänna vägar finns i området och dessa ansluter till väg 636 och sedan till väg 23/34 

något söder om Linköping. Avståndet till centrala Linköping är ca 12 km. Fram till väg 636 

passerar vägen i nära anslutning till ca 5 bostäder. 

Jorddjupet inom området vid Skölstad varierar mellan 0 - 3 m. Bergarten består huvudsakligen 

av porfyrisk granit. 

De närmaste bostäderna ligger ungefär 300 - 500 m bort från täkten. Det finns inga skyddade 

områden inom eller i anslutning till alternativet. Däremot finns det ett antal olika områden i 

närheten vilka tagits upp i Linköpings kommuns naturvårdsprogram. Nedströms lokaliseringen 

finns ett flertal markavvattningsföretag. 

4.3.2 Sörstad 

Området är beläget ca 12 km sydväst om centrala Linköping något sydöst om alternativ Skölstad. 

 

Figur 4.3.2.1 Alternativ lokaliseringar Sörstad. © Lantmäteriet. 

Platsen ligger i ett skogsmark med främst barrskog. Landskapet liknar Skölstad med omgivande 

odlad mark.  

Mindre allmänna vägar finns i området och dessa ansluter sedan till väg 636 och 34 något söder 

om Linköping. Fram till väg 636 passeras omkring 10 - 15 bostadshus. Avståndet till centrala 

Linköping är ca 11 km.  

I Sörstad är jorddjupet, mellan 0 - 5 m ställvis ända upp till 10 m. Bergarten består 

huvudsakligen av porfyrisk granit. 
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De närmaste bostäderna ligger på 300 - 500 m avstånd. Det finns inga skyddade områden inom 

eller i anslutning till de alternativa lokaliseringarna. Däremot finns det ett antal olika områden 

i närheten vilka tagits upp i Linköpings kommuns naturvårdsprogram. Området är rikt på 

fornlämningar och det finns ett område med regionala kulturintressen i närheten. Nedströms 

lokaliseringarna finns ett flertal markavvattningsföretag. 

4.3.3 Skeda udde 

Det aktuella området ligger i skogsmark främst bestående av barrskog ca 17 km från Linköping. 

Omgivningarna är glest bebyggda och består av skogsmark med mindre uppodlade områden 

med åker- och hagmarker.  

  

Figur 4.3.3.1 Alternativ lokaliseringar Skeda udde. © Lantmäteriet. 

Mindre vägar leder fram till Skeda udde och väg 23/34. Ett stort antal bostäder skulle beröras 

av transporter genom Skeda udde. Alternativt kan transporterna gå rakt österut på mindre vägar 

fram till väg 23/34. Antalet bostäder som skulle passeras blir då omkring 10. 

Transportavståndet till centrala Linköping är ca 18 km.  

Jorddjupet varierar mellan 1 - 5 m och är på enskilda platser upp till 10 m. Bergarten består 

huvudsakligen av granit. 

De närmaste bostäderna ligger på omkring 500 m avstånd. Det finns inga skyddade områden 

inom eller i anslutning till lokaliseringarna. Däremot finns det ett antal olika områden i närheten 

vilka tagits upp i Linköpings kommuns naturvårdsprogram. Enstaka fornlämningar 

förekommer på platsen.  
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4.3.4 Ljungsbro 

Den alternativa lokaliseringen Ljungsbro ligger norr om samhället på ca 16 km avstånd från 

Linköping. Den aktuella lokaliseringen ligger inom ett område med skog. Omgivande landskap 

är ett småbrutet jordbrukslandskap i gränsen mellan slätten i söder och skogen i norr. 

 

Figur 4.3.4.1 Alternativ lokaliseringar Ljungsbro. © Lantmäteriet.  

 

Lokaliseringen ligger nära allmän väg och transporter mot Linköping behöver passera igenom 

Ljungsbro eller Berg i anslutning till ett större antal bostadshus.  

Jorddjupet inom området varierar mellan 0 - 10 m och berggrunden utgörs av i huvudsak granit. 

Närmaste bostadshus ligger ungefär 300 - 500 m från den aktuella lokaliseringen. Det finns inga 

skyddade områden inom lokaliseringen. Däremot finns ett antal områden som ingår i 

Linköpings kommuns naturvårdsprogram i närheten och nedströms finns ett område med 

särskilt prioriterat landskapsavsnitt vilket även innehåller naturvärden knutna till vatten. 

Vidare är Stjärntorpsravinen utpekad som ett viktigt område för friluftslivet. Det finns inga 

registrerade fornlämningar inom området. 

4.4 Sammanfattning av alternativ 

I utvärderingen av påverkan från de olika alternativen har olika typer av enskilda och allmänna 

intressen beaktats t.ex. skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken samt olika typer av 

dokumenterade skyddsvärden. Bergkvaliteten och jorddjupet är uppgifter vilka tagits fram av 

SGU. Bedömningarna av de olika alternativen redovisas i Tabell 4.4.1 

Enligt befintliga uppgifter från SGU består de alternativa lokaliseringarna av olika typer av 

granit. Klassningen av bergets lämplighet för ballaständamål är högst i Skeda udde och 

Dömestorp. De övriga lokaliseringarna har lägre klassningar vilket innebär att materialet 

möjligen inte kan användas till högkvalitativa ändamål såsom asfalt eller betong. Jorddjupen är 

liknande i alla alternativ men Sörstad och Ljungsbro har antagligen större förekomst av ställvis 

djupare jordlager.  
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Samtliga alternativ ligger i anslutning till flera bostäder som påverkas av täkten i sig och/eller 

transporterna. Transporterna mellan täkten och större allmän väg är problematiska, särskilt för 

Ljungsbro och Skeda udde där buller från transporter påtagligt kommer att förändra 

omgivningen längs berörda mindre vägar.  

Bilagda utredningar gällande hydrogeologi, buller, naturvärden, vibrationer och kulturmiljö 

visar att täktverksamhet kan bedrivas i Dömestorp utan orimlig påverkan för omkringboende 

och berörda intressen. Mot bakgrund av ovanstående anser Svevia att det sammantaget är 

huvudalternativet som har de bästa förutsättningarna för att bedriva bergtäktsverksamhet med 

så liten påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. 

Tabell 4.4.1 Sammanfattning miljöpåverkan av den ansökta lokaliseringen jämfört med 

alternativen. 

 

Alternativ Skölstad Sörstad Skeda udde Ljungsbro Ansökt 

lokalisering 

Bergart och 

kvalitet (SGU) 

Porfyrisk 

granit, väg 

klass 2 

Porfyrisk granit, 

väg klass 2 

Granit, sannolikt 

väg klass 1 

Granit, väg 

klass 3 

Granit, väg klass 1 

Avstånd till 

Linköping 

(fågelvägen) 

12 km 11 km 18 km 16 km 10 km 

Avstånd till 

större allmän 

väg 

2 km  

(väg 636) 

3 km  

(väg 636) 

3 km  

(väg 23/34) 

6 km  

(väg 34) 

200 m 

Antal bostäder 

fram till större 

allmän väg 

5 10-15 5-10 alt. genom 

tätort 

Genom tätort 0 

Avstånd täkt 

till bostäder 

300-500 m 300-500 m 500 m 300-500 m 400-500 m 

Landskapsbild Skogsmark Skogsmark Skogsklätt 

bergsområde 

Skogsmark Skogsmark och 

jordbruksmark 

Natur- och 

kulturmiljö, 

friluftsliv 

Rikt på 

fornlämningar 

Rikt på 

fornlämningar, 

regionalt 

kulturintresse 

Låg påverkan Låg påverkan Låg påverkan 
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5 Miljöeffekter, nulägesbeskrivning samt 
skyddsåtgärder 

5.1 Buller 

5.1.1 Nuläge 

Bebyggelse i verksamhetsområdets omgivning finns vid gården Dömestorp i norr (avstånd ca 

750 m), öster om väg 23/34 (avstånd ca 450 m från brytområdet), söderut vid Karlstorp 

(avstånd ca 850 m) och väster mot Vargsätter (avstånd ca 550 – 1050 m). Skeda udde är 

närmaste större samhälle som ligger på ca 1 800 m avstånd. 

Den huvudsakliga bullerkällan i området utgörs i nuläget av väg 23/34 som trafikeras av 7750 

fordon per dygn varav 10% utgör tunga trafik. En beräkning av buller från nuvarande trafik längs 

vägen redovisas i figur 5.1.1.1.1. Bullernivåerna redovisas i åtta beräkningspunkter vid bostäder 

runt det aktuella verksamhetsområdet och uppgår till mellan 28 och 60 dBA.  

 

Figur 5.1.1.1 Beräknat buller från vägtrafiken på väg 23/34 i nuläget. © Lantmäteriet. 

5.1.2 Utvärderingskriterier 

Bullerkällor i området är framförallt ljud som uppkommer i den föreslagna verksamheten och 

från transporter.  

Buller definieras som allt ljud som inte är önskvärt. För att beskriva buller används ljudnivå, 

vilken mäts i decibel (dBA). Decibel är ett logaritmiskt begrepp, vilket innebär att addition från 

två lika starka ljudkällor ökar ljudnivån med 3 dBA. De vanligaste ljudmiljöer som människor 
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vistas i ligger mellan 20-100 dBA. Storleksordningen på bullernivån uttryckt i decibel för olika 

miljöer och aktiviteter redovisas i figur 5.1.2.1.  

 

Figur 5.1.2.1 Ljudtrycksnivåer vid olika aktiviteter. 

 

0 dBA motsvarar det lägsta uppfattbara ljudet för en människa. Vad som betraktas som buller 

varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. En skillnad i bullernivå på 

2-3 dBA ger en knappt hörbar förändring, medan 8-10 dBA upplevs som en fördubbling, 

alternativt halvering av ljudnivån. Ljudnivån avtar med 6 dBA per avståndsfördubbling från en 

punktkälla och med 3 dBA från en rörlig ljudkälla, exempelvis från vägtrafik. 

Ljudnivåer kan beskrivas som ekvivalenta (LAeq) eller maximalt momentana (LAmax). Med 

ekvivalent ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod medan den 

maximala momentana ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod.  

De riktvärden för buller som enligt nuvarande praxis bedöms tillämpbara för täkter framgår av 

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 

2015). Värdena gäller för bl.a. bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap, Tabell 

5.1.2.2. 
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Tabell 5.1.2.2 Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden. 

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dB(A) 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 

 Dag kl. 06-18 Kväll kl. 18-22 

lör-, söndag kl. 06-18 

helgdag kl. 06-18 

Natt kl. 22-06  

Bostäder, skolor, 

förskolor och 

vårdlokaler 

50 45 40 

 

Buller från transporter som sker inom anläggningen betraktas som industribuller och beräknas 

in i ljudnivån från verksamheten. För trafik på väg 23/34 ingår transporterna som en del av det 

samlade vägtrafikbullret från vägen och har beräknats som trafikbuller. Riktvärden för 

trafikbuller framgår av Regeringens proposition 1996/97:53 

- 30 dBA ekvivalent inomhus 

- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

5.1.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

De huvudsakliga bullerkällorna vid verksamheten är följande:  

- Borrning 

- Krossning och sortering 

- Skutknackning 

- Maskinkörning 

Utredningen av buller redovisas i bilaga B4.  

Utredningen bygger på närfältsmätningar av maskiner vid Svevias bergtäkt, Aska i Linköping 

och är av samma typ som de som planeras vid täkten. Beräkningarna har utförts enligt den 

Nordiska beräkningsmodellen för beräkning av externt industribuller. För asfaltverket har 

närfältsmätningar från Svevias asfaltverk i Hurva tillämpats.  

Beräkningarna har genomförts för följande driftfall utifrån hur långt brytningen fortskridit och 

vilka delverksamheter som är i drift olika tider på dygnet. 

1. Startskede: Förkross och skutknack i naturlig sänka på +102. Efterkross på 

plansprängd yta +95, sortering och upplag +100. Liten bullervall mot väst. I detta 

scenario finns inget asfaltverk. 

2. Verksamhet på täktbotten: Scenariot har brytningen fortskridit så att ett tillräckligt 

stort område har skapats på täktbotten (+75) för att både för- och efterkross samt 

skutknackning kan flyttas ner till denna nivå. Asfaltverk etableras på täktbotten. 

3. Avslutande skede: Samma som i 2. Borrning sker längst i öster där bullerspridningen 

blir som störst mot bebyggelse på andra sidan väg 23/34. 

4. Verksamhet nattetid: Asfaltverk 
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Trafikbuller från verksamhetens transporter är inkluderat i beräkningarna med maximalt uttag 

av bergmaterial och maximal asfaltproduktion. Beräkningarna avser ett sk ”medvindsfall”, dvs 

vindriktning från källa till mottagare. Beräkningar baseras även på en situation utan någon 

vegetation mellan källa och mottagare av buller. Detta innebär att modellen är restriktivt ansatt 

och inte kommer att underskatta bullerpåverkan. Som mottagare av buller har de mest 

näraliggande bostäderna använts.  

Resultat av bullerutredning 

Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivån vid samtliga närliggande bostäder ligger under 

riktvärdet i samtliga driftfall. När brytningen pågått en tid kommer verksamheten att flytta ner 

på täktbotten på nivån +75. Detta tillsammans med att bullervallen byggs ut även mot syd och 

öst innebär ökad skärmning av bullerkällorna och minskade bullernivåer till närboende.  

Beräkningar visar att ljudkrav om 40 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls nattetid 22-06 vid drift 

av asfaltverket. Asfaltverket innehåller även riktvärdena för maximala ljudnivåer nattetid på 55 

dBA vid samtliga bostäder.  

Tabell 5.1.2.3 Beräknade högsta ekvivalenta ljudnivåer dagtid vid beräkningspunkter (se figur 

5.1.1.1 ovan för punkternas lokalisering). 

Beräkningsfall Beräknad ekvivalent ljudnivå I beräkningspunkt, 

(dBA) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Driftfall 1- Startskede 44 45 46 43 45 49 48 47 

Driftfall 2 – Krossar på 

täktbotten 

41 43 43 38 45 46 46 38 

 Driftsfall 2 - kvällstid 

utan borrning och 

skutknackning 

34 36 37 30 40 41 40 32 

Driftsfall 2 – Asfaltverk 

nattetid 

21 24 24 20 33 33 33 24 

Driftsfall 3 - Slutskede 41 40 41 37 43 47 46 38 

Driftsfall 3 - kvällstid 

utan borrning och 

skutknackning 

31 31 32 31 36 39 39 30 

Driftsfall 3 - Asfaltverk 

nattetid 

20 23 22 20 33 34 35 27 

 

Trafikbuller 

Beräkning av trafikbuller har gjorts med både nuvarande och framtida trafikbelastning på väg 

23/34.  

För den redan befintliga trafiksituationen har sju beräkningspunkterna längs väg 23/34 

använts. Av dessa är det två som har bullernivåer över riktvärden för trafikbuller i Regeringens 

proposition 1996/97:53 (55 dBA ekvivalentnivå utomhus) i nuläget.  

Avrundat till närmaste heltal beräknas bullernivån från trafikbuller till följd av ökade 

transporter på väg 23/34 vara densamma till följd av verksamheten jämfört med nuläget.  
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Tabell 5.1.2.4 Beräknade högsta ekvivalenta ljudnivåer vid beräkningspunkter läng väg 23/34 

i nuläget och efter verksamheten startats.  

Beräkningsfall Beräknad ekvivalent ljudnivå I beräkningspunkt 

(dBA) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nuläge 33 36 28 30 52 57 60 53 

Verksamheten startad 33 36 28 30 52 57 60 53 

 

5.1.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och därmed att 

verksamhetsanknutet buller, inkl. trafikbuller, inte uppstår på platsen.   

5.1.5 Skyddsåtgärder 

De mest bullrande verksamheterna som sprängning, skutknackning och borrning kommer 

endast bedrivas vardagar mellan kl. 06.00-18.00. Krossning sker inledningsvis inte kvällstid.  

En bullervall anläggs mot väst i inledningsskedet. För att ytterligare minska bullerspridningen 

anläggs senare även bullervall mot syd och öst. 

5.1.6 Samlad bedömning 

Bullernivåerna vid närmaste bostadshus innehåller Naturvårdsverkets riktvärden varvid det 

bedöms att den planerade verksamheten kan bedrivas utan överskridande av de nivåer vilka 

förslagit som villkor.  

Den tillkommande täkttrafiken kommer att generera ytterligare trafikbuller men endast i 

marginella nivåer i förhållande till den befintliga trafiken på väg 23/34. 

5.2 Vibrationer och luftstötvågor 

5.2.1 Nuläge 

Ansökan gäller ny verksamhet varför inga vibrationer från sprängningar förekommer i 

närområdet i nuläget. 

5.2.2 Utvärderingskriterier 

Vibrationer 

Markvibrationer är seismiska rörelser i marken som t.ex. kan orsakas av sprängning i berg då 

en liten del av den energi som utlöses går ut i alla riktningar från laddningen i form av seismiska 

vågor med olika frekvenser (Olofsson, 1999). Energin i vågorna avtar kraftigt med avståndet 

från sprängladdningen och vågorna med högst frekvens dämpas snabbast. Vågor med höga 

frekvenser dominerar således på korta avstånd medan de med låga frekvenser dominerar på 

längre avstånd.  
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Markvibrationernas storlek beror på:  

- Mängden samverkande laddning 

- Inspänning 

- Bergets egenskaper/geologiska förhållanden i området 

- Avstånd till sprängplatsen 

- Ovanpåliggande jordmassors egenskaper 

Varaktigheten av en produktionssprängning är mellan 0,1 s till 1 s. 

Vibrationerna från sprängningar kan upplevas som obehagliga för närboende och därmed 

orsaka störningar. Hur olika människor störs av vibrationer är subjektivt. 

För att utreda påverkan från sprängningar har Svevia låtit utföra en riskanalys, 

vibrationsutredning, bland annat avseende vibrationer och luftstötsvåg, se bilaga B5. 

Enligt flera tidigare beslut i miljööverdomstolen har praxis utarbetats om vilka nivåer på 

vibrationer som kan anses vara rimliga när det gäller störningar och hur mätning av dessa bör 

ske. Predikterade vibrationer från täkten jämförs med gällande praxis för täktverksamhet, vilket 

motsvarar en svängningshastighet av vibrationer på ca 4 mm/s som toppvärde i vertikalled mätt 

i grundmur på en näraliggande fastighet.  

Det sk skadevärdet enligt Svensk standard 460 48 66: 2011 finns redovisat i riskanalysen. Här 

framgår att byggnaderna enligt standard tål betydligt högre svängningshastigheter än de 4 

mm/s enligt föreslaget till villkor.  

Luftstötvåg 

Luftstötsvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften från en detonerande laddning. Trycket 

beror på laddningens storlek och graden av inneslutning. Frekvensen på luftstötsvågor varierar 

och ligger vanligen mellan 0,1 Hz och 200 Hz. I spektret över 20 Hz är stötvågorna hörbara och 

uppfattas som ljud medan stötvågor under 20 Hz är ohörbara. Trycket av en luftstötvåg mäts 

vanligen i pascal (Pa).  

Luftstötsvågens utbredning påverkas av atmosfäriska förhållanden där vindriktning, 

vindhastighet, temperatur och lufttryck har stor betydelse. Reflektion av stötvågor i atmosfären 

kan ske vid temperaturinversion då luftstötvågen reflekteras mot gränsskiktet mellan olika 

temperaturer (Olofsson, 1999). 

Luftstötvågor från sprängningar kan orsaka störningar för närboende t.ex. genom att 

fönsterrutor skallrar. Som jämförelse kan nämnas att en storm kan ge upphov till luftstötvågor 

motsvarande 40-60 Pa och att ett åskväder kan ge upphov till luftstötvågor motsvarande 100-

200 Pa. Risk för skador på byggnader uppkommer normalt först vid luftstötvågor på 250 Pa 

vilket alltså är avsevärt högre än de nivåer som kommer att uppstå i det aktuella fallet. 

Luftstötsvåg anges som frifältsvärde d.v.s. det tryck som kan mätas vid fri vågutbredning och 

där inga störningar från närliggande ytor påverkar mätningen, eller som reflektionsvärde vilket 

är det tryck som uppkommer då en våg träffar en yta vinkelrätt mot utbredningsriktningen. 

Reflektionstrycket motsvarar ungefär det dubbla frifältstrycket. 
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5.2.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Vibrationer 

Vibrationer uppkommer vid varje sprängning och kan upplevas som störande för närboende. I 

vilken utsträckning som störningar uppkommer beror bl a på var bostadshus är lokaliserade, 

geologi, sprängsalvans storlek, huskonstruktion och grundläggning mm. Sprängningar sker som 

intervallsprängningar och vibrationerna håller därför låg intensitet. 

Bolaget har låtit utföra en riskanalys avseende vibrationer och luftstötvågor och denna redovisas 

i sin helhet i Bilaga B5.  

Riskanalysen visar att vibrationsriktvärdet på 4 mm/s vid omgivande bostadshus kommer att 

innehållas. När avståndet mellan en enskild salva och något bostadshus är mindre än 600 m 

behöver åtgärder vidtas för att minimera vibrationerna. I det aktuella fallet är detta möjligt att 

göra bl a genom att anpassa borrningsplanen inför sprängning, minska den samverkande 

laddningen eller anpassa utrustningen för tidsstyrning av sprängningen. Effekterna bedöms 

därför bli lokala, kortvariga och av liten betydelse. Därför förväntas de negativa konsekvenserna 

av vibrationer vid bostadshus bli av liten betydelse. 

En beräkning av vibrationsbelastning som omgivande byggnader förväntas tåla enligt gällande 

svensk standard med hänsyn till byggnadstyp, markförhållanden och laddningsmängden i en 

normal täktsalva har genomförts. Beräkningen visar att gällande riktvärde för sökt tillstånd (4 

mm/s) inte kommer att överskridas. Inga byggnader riskerar skador vid vibrationer upp till 4 

mm/s. Representativt utvalda byggnader i olika riktningar föreslås besiktas genom en 

syneförrättning enligt SS4604860 inför att verksamheten för att dokumentera vilken status 

fastigheterna har.  

En viktig aspekt för att minimera störningar är att förvarna i samband med sprängningar, se 

vidare i avsnitt 5.2.5, 

Luftstötvåg 

Med en angiven normalsalva för täkten bedöms enligt beräkningar i utförd riskanalys det 

tekniska skadekriteriet enligt Svensk Standard SS 02 52 10, kunna innehållas för alla 

närliggande objekt. Resultaten från utförda beräkningar redovisas i tabell 5.2.3.2. Vid 

beräkningen har restriktiva antaganden gjorts för att inte underskatta trycknivån. Vid 

sprängning bedöms luftstötvågen vid närliggande bostadshus inte överstiga vad som kan anses 

vara praxis för täktverksamhet och därmed inte orsaka någon skada.  

5.2.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte kommer att bedrivas någon täktverksamhet på platsen 

vilket gör och att markvibrationer samt luftstötvågor inte kommer att uppstå. 

5.2.5 Skyddsåtgärder 

Sprängning kommer att utföras av fackmän på sådant sätt att vibrationer och luftstötvåg 

minimeras. Skyddsrutiner enligt AFS 2007:01 – sprängarbete. Sprängning begränsas till 

helgfria vardagar, må-fre, kl. 06.00-18.00. Det tas alltid hänsyn till närboende genom att 

bestämma lämpliga detonationsintervaller mellan samverkande laddningar. Boende inom 1 km 

informeras inför sprängning.  
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Vid sprängning tillämpas en säkerhetszon på grund av risk för stenkast. Stenkast beror bland 

annat på graden av borrhålavvikelse, sprängsalvans riktning och sprickförhållanden i 

berggrunden. För att minimera olycksrisk avges varningssignal innan sprängning och en 

säkerhetszon besiktigas innan sprängning så att inga människor finns inom zonen. Varje enskild 

salva kommer att anpassas så att riktvärden för vibrationer och luftstötvågor kan innehållas och 

att störnings och skaderisk för närboende minimeras. 

5.2.6 Samlad bedömning 

Avseende vibrationer, luftstötvåg och risk för stenkast bedöms att den planerade verksamheten 

kan bedrivas utan överskridande av de nivåer vilka förslagit som villkor för verksamhetens 

bedrivande. Förväntade stenkast bedöms hamna inom säkerhetszonen som ligger innanför det 

avspärrade täktområdet 

5.3 Transporter 

5.3.1 Nuläge 

Väg 23/34 förbi Dömestorp är utformad som 2+1 väg med mitträcke, tillåten hastighet är 100 

km/h. Längs den östra sidan av väg 23/34 finns en separerad gång- och cykelbana. 

2018 uppmättes trafiken på väg 23/34 vara cirka 7 750 fordon per dygn årsmedeldygn (ÅDT), 

varav 10% tung trafik. Under maxtimman, vardagar mellan klockan 15:00 och 16:00, var flödet 

cirka 965 fordon per timma varav 6,6 % av trafiken av tung trafik (Källa Sweco 2020).  

Två alternativa anslutningar av verksamheten till allmän väg har undersökt. Bolaget bedömer 

att det södra alternativet har bäst förutsättningar att utformas på ett trafiksäkert sätt och med 

minsta möjliga påverkan på framkomligheten på vägen. Mer detaljerad information finns i 

trafikutredningen i Bilaga A2. 

I figur 5.3.1.1 och 5.3.1.1 visas nuvarande förhållandena mot norr respektive söder vid de båda 

korsningar som är aktuella att ansluta till täkten. 
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Figur 5.3.1.1 Foto av befintlig korsning vid alternativ norr. Riktning söderut ovan och riktning 

norrut nedan. © Goolge Maps. 

Figur 5.3.1.2 Foto av befintlig korsning vid alternativ syd. Riktning söderut ovan och riktning 

norrut nedan. © Goolge Maps. 
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5.3.2 Utvärderingskriterier 

Den tunga trafiken innebär olycksrisker och kan därutöver upplevas som störande med 

avseende på buller och damning. Utsläpp till luft, avgaser och damning, behandlas i avsnitt 5.4 

och buller från trafiken redovisas i avsnitt 5.1. 

5.3.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Transporter sker på nybyggd väg som ansluts vid ombyggd korsning vid väg 702, alternativ norr 

(Gamla Kalmarvägen). En annan möjlighet är att ansluta till ombyggd korsning för för 

Kerstinebo-Bäck vägsamfällighet mitt emot verksamhetsområdet, alternativ syd se figur 5.3.3.2.  

 

 
 
Figur 5.3.3.2 Alternativa utfartsvägar  

 
Leveranser från täkten och asfaltverk kommer att transporteras med lastbil främst norrut på 

väg 23/34. Bedömningen är att endast 10% av leveranserna kommer att gå söderut. Detta 

genererar ökad tung trafik den allmänna vägen. Det allmänna vägnätet har tillräcklig kapacitet 

och bärighet för att klara de typer av transporter som är aktuella.  

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.  



 
 

 

Datum: 2020-06-12 

 

 

41 (74) 

Miljökonsekvensbeskrivning – Ansökan om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten mm på fastigheten Linköping-Dömestorp 2:3 

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.  

Transporter av asfalt beräknas inte generera någon ökad trafik eftersom de ersätter transporter 

som annars skulle utgjorts av ballast. 

Vid en ansökt normalproduktion om 400 000 ton per år skulle ett ytterligare tillskott av 

täkttrafiken medföra att den totala trafiken på väg 23/34 ökar med 3 % och den tunga trafiken 

ökar med 28 %. Vid maximalproduktion blir ökningen 4 respektive 39 %, se tabell 5.3.3.1. 

Tabell 5.3.3.1 Uppskattad årsdygnstrafik (ÅDT) på väg 23/34 samt beräknad ÅDT vid normal 

och maximal produktion. Ökningen av trafiken redovisas även i %. 
 

Totalt Tung 

trafik 

Årsmedeldygnstrafik 2018 7750 775 

Tillkommande täkttrafik vid 400 000 ton/år 
 

175 

Tillkommande täkttrafik vid 600 000 ton/år 
 

260 

Tillkommande trafik externa massor  40 

Årsmedeldygnstrafik vid normal produktion 7965 990 

Ökning vid normal produktion (%) 3 % 28 % 

Årsmedeldygnstrafik vid maximal produktion 8050 1075 

Ökning vid maximal produktion (%) 4 % 39 % 

 

5.3.4 Nollalternativ 

För att möta behovet av krossat bergmaterial kommer produktionen att öka vid andra bergtäkter 

i regionen alternativt kommer en ny bergtäkt behöva anläggas, vilket medför att de tunga 

transporterna till och från dessa anläggningar ökar. 

5.3.5 Skyddsåtgärder 

Transportvägar inom området ska hålla en så god standard att olycksrisken minimeras. 

Hastigheten på körvägar inom verksamhetsområdet kommer att begränsas till 30 km/h och i 

möjligaste mån kommer trafiken att styras till vissa delar av täktområdet. 

5.3.6 Samlad bedömning 

I dagsläget uppgår trafikmängden på väg 23/34 till 7750 fordon per årsmedeldygn varav 775 

utgör tunga fordon. Den planerade verksamheten innebär att de tunga transporterna kommer 

att öka med omkring 28 % vid normal produktion och 39 % vid maximal produktion. 

Motsvarande siffror för den totala trafiken är 2 respektive 4 %. 
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5.4 Utsläpp till luft 

5.4.1 Nuläge 

Verksamheten innebär utsläpp till luft från dieselverk som driver krossverket, arbetsmaskiner 

och lastbilstransporter. Vidare uppkommer damm från sprängning, krossning, upplag och 

transporter. Några särskilda aktuella mätningar eller beräkningar av halter av luftföroreningar 

för området runt verksamheten finns inte tillgängliga. Generellt bedöms bakgrundshalterna av 

luftföroreningar vara låga i landsbygdsmiljö. Halterna av samtliga reglerade luftföroreningar 

bedöms generellt ligga klart under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

5.4.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömning tas hänsyn till om verksamheten kan medföra påverkan av emission och 

damning på naturmiljön eller människors hälsa. För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer 

(SFS 2001:527 och SFS 2010:477). Normalt är kväveoxider och PM10 dimensionerande för om 

normer för olika föroreningar överskrids. 

Det finns inga särskilda kriterier för påverkan av natur och biotoper av luftföroreningar. Höga 

utsläpp av kväveoxider, kolväten och koloxider har dock regional och global påverkan på 

ekosystemen i form av övergödning, försurning, fotokemisk oxidantbildning och global 

uppvärmning. 

Utsläpp av VOC medverkar bland annat till fotokemisk oxidantbildning som ger ökade halter av 

t.ex. marknära ozon som är skadligt både för växter, djur och för människors hälsa. Beroende 

av typ av VOC anses miljö/hälsoskadligheten variera. De mest prioriterade VOC att fasa ut, när 

det gäller förmåga att bilda ozon, är alkaner med längre kolkedjor och aromater. 

5.4.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Verksamheten inklusive asfaltverket ger upphov till utsläpp av koldioxid, kväveoxider, 

organiska gaser och damning. Asfaltverket kan utöver detta orsaka visst stoft- och luktutsläpp.  

Krossverk och arbetsmaskiner förbränner diesel och asfaltsverket drivs med biologisk olja som 

ger utsläpp av framförallt kväveoxider i omgivande luft. Dessa maskiner och fordon har måttliga 

utsläpp av luftföroreningar och arbetena sker på stora avstånd till platser där människor 

uppehåller sig. Eftersom också halterna av luftföroreningar i området bedöms vara långt under 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bör utsläppen av luftföroreningar inte ha någon 

påverkan av betydelse för människors hälsa. I sammanhanget bedöms också påverkan på övrig 

miljö vara av liten betydelse. Effekterna bedöms bli lokala. 

Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor samt upplag under 

torrperioder. Damning inom täkten kommer främst att vara ett arbetsmiljöproblem. Grövre 

damm kommer att orsaka neddamning av mark och vegetation inom maximalt någon eller 

några hundra meter från täkten enligt resultat i en rapport från MinBaS II. Dammning 

minimeras genom dammbekämpning vid långvarig torr väderlek. Asfaltverket förses med 

filteranläggning. Detta innebär att damning och utsläpp av stoft inte bedöms påverka 

människors hälsa eller miljön. 
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5.4.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Eftersom 

efterfrågan på bergmaterial i regionen är fortsatt stor kommer sannolikt antalet 

lastbilstransporter att öka någon annanstans i regionen och därmed även utsläppen till luft.  

Om täkten inte fortsätter kommer det inte att ske någon damning till den närmaste omgivning 

till följd av verksamheten. 

5.4.5 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid och kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). 

Linköpings kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund vars syfte är att verka för en 

bra luftmiljö i länet. De mätningar som gjorts visar att miljökvalitetsnormerna i Linköping inte 

överskrids med undantag av de för partiklar, PM10. Där sker ett överskridande, framförallt 

under vårvintern, i enstaka hårt trafikerade centrala gatumiljöer. Eftersom stenen i brytområdet 

är ganska hård med bra kulkvarnsvärde genererar den asfaltbeläggning som ger låga PM10 

värden  

Den planerade verksamheten medför genom arbetsmaskiner och transporter utsläpp som berör 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar och i viss mån även 

normerna för svaveldioxid. Verksamheten bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids. Tillskotten av avgasutsläpp från ansökt 

verksamhet bedöms i sammanhanget vara så små och inte ske i de centrala områden av 

Linköping där överskridande av miljökvalitetsnormer för luft riskeras.  

5.4.6 Skyddsåtgärder 

Vid behov kommer åtgärder, exempelvis bevattning, att vidtas för att minimera damning, se 

exempel i figur 5.4.6.1. Asfaltverket har reningsutrustning för avskiljning av stoftutsläpp. 

Bolaget kommer att dra in el för att driva krossar vilket kommer att minska luftutsläpp. Interna 

vägar och upplag kommer att vattenbegjutas vid behov.  

Svevia använder en väl underhållen maskinpark som fortlöpande förbättras. När maskinparken 

uppdateras beaktar bolaget kravet om att bästa möjliga teknik ska användas, vilket bidrar till att 

begränsa utsläppen av avgaser. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med 

dieselolja av miljöklass 1. 
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Figur 5.4.6.1 Transportband till vänster utrustat med dysa för vattenbegjutning. Till höger exempel på 

dusch som bevattnar lastat material vid uttransport.  

5.4.7 Samlad bedömning 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket 

liten. I föreliggande fall, med vidtagna skyddsåtgärder, och med verksamhet utanför tätbebyggt 

område ses inga risker att djur, växter eller kulturvärden på lokal nivå skulle ta skada. 

Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka människors hälsa på lokal nivå. 

Verksamheten bedöms vidare inte medverka till att miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

överskrids. 

Påverkan av damningen från verksamheten kan minimeras med skyddsåtgärder och bedöms 

utifrån avstånd till närboende bli liten.  

5.5 Rekreation och friluftsliv 

5.5.1 Nuläge 

I området finns inga riksintressen eller andra skydd för friluftslivet. Det småskaliga vägnätet, 

mindre stigar, traktorvägar och liknade runt Dömestorp redovisas i figur 5.5.1.1. Dessa vägar 

används för rekreation i form av cykling, promenader ridning etc. Som framgår av kartan finns 

en mindre väg in i verksamhetsområdet norrifrån. Eftersom denna väg startar i gårdscentrum 

och är en återvändsgränd bedöms den inte användas i betydande omfattning av allmänheten 

utan i huvudsak av markägaren i samband med brukandet av skogs- och jordbruksmarken. Det 

innebär att det tilltänkta verksamhetsområdet i nuläget används sparsamt av allmänheten för 

friluftsliv.  
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Figur 5.5.1.1 Mindre vägar, stigar mm av olika slag som bedöms vara av betydelse för friluftslivet är 

markerade med blått i karta. © Lantmäteriet. 

5.5.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömningen tas hänsyn till om det finns omfattande friluftsliv eller särskilt utpekade 

områden i området, t ex vandringsleder, motionsspår, riksintresse för friluftsliv mm, som 

påverkas av täktverksamheten. 

När det gäller varaktigheten planeras verksamheten att pågå i 30 år. Därefter återgår marken 

till skogsmark med en sjö.  

5.5.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

För den allmänhet som vistas i täktens närhet innebär den planerade verksamheten viss 

påverkan i form av buller och genom visuell påverkan. Detta förändrar upplevelsevärdet 

negativt. Förändringen jämfört med nuläget blir mindre i stråket längs väg 23/34 eftersom 

området redan är påverkat av trafikbuller. 

Det är endast inom täktområdet och inom en säkerhetszon vid sprängning som allmänheten 

inte får vistas. I övrigt påverkas inte möjligheterna att nyttja området för friluftsliv och 

rekreation. Det kommer att vara möjligt att använda omkringliggande vägar och stigar för 

exempelvis promenader, ridning och vid jakt som tidigare. Inom verksamhetsområdet är 

friluftslivet sparsamt i nuläget och de direkta konsekvenserna av att mark tas i anspråk för annat 

ändamål bedöms därför bli begränsade.  
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Efterbehandling av området innebär att en sjö skapas och att verksamhetsområdet i övrigt 

återgår till skogsmark. Detta kan på sikt skapa nya värden för rekreation och friluftsliv efter 

avslutad verksamhet. 

Effekterna för friluftslivet blir lokala och kommer att påga under tillståndstiden.  

5.5.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att bolagets planerade verksamhet inte kommer till stånd och att 

påverkan på friluftslivet inte uppstår.  

5.5.5 Skyddsåtgärder 

Huvuddelen av verksamheten kommer att bedrivas helgfri vardag måndag till fredag mellan kl. 

06.00-18.00.  

Bolaget kommer att vidta åtgärder i form av bullervallar för att minska bullerpåverkan och 

insyn.  

Förvarning (ljudsignal) kommer att ske innan sprängning.  

Området efterbehandlas efter slutligt uttag och återgår då till skogsmark och sjö. 

5.5.6 Samlad bedömning 

Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på friluftslivet genom buller och visuell 

påverkan i omgivningen. Detta gäller främst den allmänhet som befinner sig på mindre vägar 

och stigar nära verksamhetsområdet under dagtid på vardagar. Eftersom stråket längs väg 

23/34 påverkas av buller från vägen och verksamhetsområdet används sparsamt för rekreation 

är den samlade bedömningen att konsekvenserna för friluftslivet blir små. 

5.6 Landskapsbild 

5.6.1 Nuläge 

Området ligger i skogsmark i ett omgivande mosaiklandskap med öppen jordbruksmark samt 

stora och små trädbevuxna höjder. Topografin i jordbruksmarken är flack och ligger på en nivå 

omkring +95-+98 medan skogsmarken där verksamheten planeras sträcker sig i en långsmal 

höjd i nordsydlig riktning vars högsta del ligger på ca +110 -+115 m.  

5.6.2 Utvärderingskriterier 

Upplevelsen av en täkt är individuell och påverkas av avståndet till täkten, landskapstypen, 

topografi, vegetation och täktens storlek och utformning. 

Vid bedömningen ska även hänsyn tas till om områden med skydd för landskapsbilden berörs 

eller om verksamheten berör områden i översiktsplanen där landskapets betydelse ska beaktas. 

5.6.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som 

efter avslutad verksamhet.  
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Verksamhetsområdet påverkar landskapsbilden i de riktningar där människor uppehåller sig 

frekvent. Det är i första hand bebyggelsen direkt öster om väg 23/34 samt för de trafikanter som 

rör sig på väg 23/34 eller på cykelvägen till Skeda udde. Verksamhetsområdet kommer inte att 

vara påtagligt från platser där människor vistas stadigvarande mot norr, väst och syd.  

I de exponerade riktningarna kommer täkten att omges av en bullervall som utöver att minimera 

bullerspridning också medför att insyn till verksamhetsområdet hindras. Vallen föreslås 

utformas med ett ytskikt av massor som underlättar snabb etablering av vegetation. Därigenom 

kommer den visuella påverkan av verksamheten att minimeras och området behåller delvis sin 

karaktär av skogsbevuxet höjdområde.  

Den visuella påverkan från en täkt sker under hela tillståndstiden och förändringen av 

landskapsbilden blir permanent genom att en sjö bildas. Förändringen är mest påtaglig 

inledningsvis och minskar med tiden genom att vegetation etableras och växer upp.  

Effekterna bedöms vara lokala och delvis permanenta. 

5.6.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och området 

förblir naturmark. Därmed uppstår inte någon verksamhetsanknuten påverkan på 

landskapsbilden.  

5.6.5 Skyddsåtgärder 

Jämfört med samrådsskedet har verksamhetsområdet minskats ner mot syd och öst för att 

därigenom kunna spara en viss ridå där vegetation och träd kan växa. En bullervall kommer att 

anläggas utformning som framgår i avsnitt 5.1 och bullerutredning i bilaga B4. Vallen förses med 

ett ytskikt som underlättar etablering av vegetation. Därigenom kommer den visuella påverkan 

av täkten att minska med tiden.  

5.6.6 Samlad bedömning 

Den planerade verksamheten bedöms innebära en lokal påverkan på landskapet i nära 

anslutning till verksamhetsområdet. Ridå för vegetation och bullervall kommer att minimera 

påverkan i de riktningar där människor vistas stadigvarande.  

5.7 Naturmiljö 

5.7.1 Nuläge 

Verksamhetsområdet berörs inte av riksintresse för naturvård eller skyddat område enligt 7 kap 

miljöbalken (undantaget biotopskydden).  

Området som berörs består huvudsakligen av nyligen uppvuxen eller avverkad skog på vad som 

tidigare varit betesmark. Träden består till största del av ca 50 år gamla tallar, men mindre ytor 

med träd upp till 150 års ålder förekommer. 

Utanför verksamhetsområdet i norr, sydöst och väst finns ganska stora, glest trädbevuxna men 

i övrigt öppna betesmarker registrerade i Jordbruksverkets databas TUVA. Stora delar av 

betesmarkerna har naturbeteskaraktär men betesmarker på gammal åkermark förekommer 
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också. Direkt norr om verksamhetsområdet finns en mindre yta med åkermark som brukas. I 

övrigt omges området av brukade åkrar. 

När det gäller vattenmiljöer finns ett fåtal diken, främst i kanterna mellan betesmark och åker. 

Ett par mindre dammar finns också i området. Markförhållandena är i huvudsak friska med 

mindre ytor som är torra eller fuktiga-blöta.  

En naturvärdesinventering genomfördes av Calluna under sommaren 2019. 

Inventeringsområdet var större än det område som nu berörs av verksamhetsområdet, särskilt 

mot nordväst. Vid inventeringen identifierades totalt sju områden med klassning som 

naturvärdesobjekt och som bedömdes ha påtagliga eller i ett fall högt naturvärde, se figur 5.7.1.1.  

I övrigt bedömdes området huvudsakligen innehålla miljöer med låga naturvärden.  

De viktigaste naturvärdena i området är vidsträckta naturbetesmarkerna utanför det ansökta 

verksamhetsområdet. Betet verkar under en tid ha hävdats ganska svagt, vilket gjort att 

gräsarter ofta har tagit över. Markerna är ganska magra och saknar därför näringsgynnade arter.  

 

Figur 5.7.1.1 Naturvärdesobjekt med klassning enligt inventering av Calluna 2019. © Lantmäteriet. 

De identifierade naturvärdesobjekten i området karaktäriseras främst av naturbetesmarker. Ett 

par mindre områden med äldre träd, främst tall, har också bedömts ha naturvärden. En mindre 

damm i skogsmark har bedömts ha ett naturvärde och kan möjligen också fungera som lekvatten 

för groddjur. Naturvärdesobjekten redovisas i tabell 5.7.1.1.  
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Tabell 5.7.1.1 Inventerade naturvärdesobjekt med klassning. Klass 1=högsta värde 

(förekommer inte), klass 2=högt värde, klass 3=påtagligt värde. 

 

Objekt nr Typ Naturvärdesklass Beskrivning 

1 Ängs- och 

betesmark 

2 Större, till stora delar helt öppen 
betesmark. I den västra delen en mindre 
dunge med ca hundraårig ek, annars 
enstaka, solitärt stående ek, asp, tall och 
björk. Glest buskskiktet.  

2 Ängs- och 

betesmark 

3 Trädbärande hage med hällar. I trädskiktet 
finns ek, björk, apel och sälg. I buskskiktet 
några nyponbuskar.  
 

3 Småvatten 3 Liten damm i skogsmark. I kanterna några 
videbuskar. I fältskiktet andmat, kråkklöver, 
strandklo, videört och starrarter. 

4 Tallskog 3 I trädskiktet tall med en ålder på upp till ca 
150 år. Även ek och lite björk. I buskskiktet 
en och nypon. Fältskiktet trivialt och tydligt 
näringspåverkat. Död ved förekommer. 

5 Tallskog 3 Litet område med tallskog på en 
bergknalle. Tallarna ca 150 år gamla. I 
trädskiktet också lite björk och gran. Död 
ved förekommer. 

6 Ängs- och 

betesmark 

3 Litet område med naturbetesmark som 
omges av mer trivial gräsmark. I trädskiktet 
ung björk, asp och ek. Förekomsten av 
örter glest spridda i objektet.  
 

7 Odlingsröse 3 Stort, solexponerat odlingsröse med stora 
block. Gott om små och stora skrymslen. 

 

Vid inventeringen identifierades också totalt 18 objekt som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Objekten utgörs av odlingsrösen, diken och småvatten. Av de identifierade 

områdena ligger tre diken och ett odlingsröse i anslutning till verksamhetsområdets gräns och 

ett småvatten inom brytområdet, se figur 5.7.1.2. Övriga biotopskyddsobjekt berörs inte av 

ansökt verksamhet. Det är endast odlingsröset 7 som nått upp till en klassning enligt standarden 

för naturinventering. Dikena har lägre naturvärden men kan vara av intresse för bl a groddjur.  
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Figur 5.7.1.2 Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. Röd linje illustrerar 

verksamhetsområdets gräns. © Lantmäteriet. 

När det gäller fågelarter i området har trädlärka, buskskvätta, gulsparv, sånglärka och 

ängspiplärka noterats. Trädlärka är upptagen i Fågeldirektivet. Buskskvätta och gulsparv är 

rödlistade, båda i kategorin Nära hotad (NT). Nästan alla vilda fågelarter i Sverige omfattas av 

artskyddsförordningen § 4. Ytterligare en rödlistad art noterades, växten ängsskära (Nära hotad, 

NT), som noterades i betesmarken norr om verksamhetsområdet, se figur 5.1.7.2.  

5.7.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömningen av täktverksamhetens påverkan på naturmiljön tas hänsyn till om det finns 

områden med dokumenterade naturvärden i närheten. Direkt påverkan på naturreservat, 

naturminnen, områden med biotopskydd, lokaler med skyddade arter osv prövas enligt 

särskilda bestämmelser i miljöbalken. Åtgärder som kan ha en betydande påverkan på ett 

Natura 2000 område kräver tillstånd. Risk för påtaglig skada på riksintresseområden enligt 3 

kap 6 § MB bedöms utifrån värdebeskrivningar för aktuella områden och hur planerad 

verksamhet skulle kunna påverka området av riksintresse. 

Bedömning av effekter och konsekvenser för annan värdefull natur som kan påverkas görs 

utifrån olika biotopers värde, betydelse och särart. Fragmentering, d.v.s. att livsmiljöer 

försvinner och att de livsmiljöer som finns kvar är mindre och av sämre kvalitet har också stor 

betydelse för biologisk mångfald och tas därför med i bedömningen. Påverkan kan också ske till 

följd av ändrade hydrologiska förhållanden och barriäreffekter och ingår i bedömningen. 
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5.7.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Tre diken och ett odlingsröse som omfattas av det generella biotopskyddet ligger i anslutning 

till gränsen av verksamhetsområdet. Påverkan på objekten kommer att undvikas om det är 

möjligt. Alternativt kommer nya diken och rösen att anläggas med minst den omfattning som 

det som tas bort. Konsekvenserna av påverkan på biotopskyddade objekt bedöms därför bli 

obetydliga.   

Objekt 7 enligt tabell 5.7.1.1 ovan är det nämnda biotopskyddade odlingsröset som kommer att 

sparas eller ersättas med en motsvarande biotop och därmed kommer den totala påverkan att 

bli obetydlig.  

Tallskogen inom objekt 4 och 5 kommer att tas i anspråk i sin helhet som del av bryt- och 

verksamhetsområdet vilket innebär att 0,4 ha av biotopen med äldre träd försvinner. 

Ängs- och betesmarken inom objekt 6 kommer att tas i anspråk genom att bullervall, 

transportväg och/eller upplagsytor anläggs inom verksamhetsområdet. Detta innebär att 0,24 

ha naturbetesmark med hävdgynnad flora försvinner. 

Naturbetesmarken i objekt 1 och 2 kommer inte att påverkas genom den utformning som bryt- 

och verksamhetsområdet givits. Eftersom inga våtmarker eller likande förekommer bedöms 

biotopen inte vara grundvattenberoende och den påverkas därför inte av 

grundvattensänkningen.  

Småvattnet i objekt 3 berörs inte av verksamhets- eller brytområde men den kan eventuellt 

komma att dräneras och därigenom riskerar ca 100 kvadratmeter våtmark att försvinna. Det 

innebär att en miljö som är lämplig för groddjur försvinner. 

Verksamhetens påverkan på ekologiska spridningsvägar bedöms vara begränsad eftersom den 

nuvarande tall- och granskogen som tas i anspråk kan sägas befinna sig på en ”ö” i det 

omgivande betes- och odlingslandskapet. Brynzonen i den nuvarande skogskanten har möjligen 

en viss funktion som spridningsväg men den bedöms kunna bibehållas genom att vegetation 

sparas eller tillåts växa upp på den bullervall som planeras för verksamheten.   

Fördjupad inventering av de arter som kan påverkas av verksamheten pågår och kommer att 

redovisas senare. Preliminärt bedöms häckningsmiljöer för de fågelarter som konstaterats i 

anslutning till verksamhetsområdet inte påverkas negativt. Fåglarna kan möjligen störas 

tillfälligt av buller men det bedöms inte innebära någon påtaglig försämring av möjligheter till 

födosök eller häckning. För trädlärka bedöms de glest trädbevuxna naturbetesmarkerna som 

det finns gott om i det omgivande landskapet vara den biotop som arten är beroende av.  

Det kan konstateras att det är viktigt för flera av de fågelarter som finns i omgivningen att 

betesdrift bibehålls. Den ansökta verksamheten kommer inte att påverka någon betesmark. 

Dessutom ansluts verksamheten med tillfartsväg över åkermark i den sydöstra delen och 

transporter kommer alltså inte att påverka betesmarkerna i nordväst. Preliminärt bedöms 

verksamheten inte innebära att landskapets funktion som livsmiljö för trädlärka försämras på 

något avgörande sätt och gynnsam bevarandestatus för arten påverkas inte. Bedömningen av 

konsekvenser på berörda arter kommer att slutföras när den fördjupade artinventering är 

färdigställd.  

Ängsskära är kopplad till naturbetesmarken i objekt 1 och arten kommer inte att påverkas. 
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5.7.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och området 

förblir naturmark. Därmed uppstår inte någon verksamhetsanknuten påverkan på naturmiljön.  

5.7.5 Skyddsåtgärder 

Utformningen av bryt- och verksamhetsområdet tillsammans med efterbehandlingsåtgärder 

där området kommer att återgå till skogsmark, är skyddsåtgärder för att begränsa effekterna av 

verksamheten.  

Genom att i så stor utsträckning som möjligt bevara de naturvärden vilka identifierats inom 

verksamhetsområdet och kompensera för den påverkan som uppstår kan verksamhetens 

konsekvenser för naturmiljön minimeras. Följande skydds- och kompensationsåtgärder 

kommer att vidtas: 

- Död ved lämnas i verksamhetsområdet perifera delar. 

- Biotopskyddade diken och småvatten sparas så lång som möjligt eller ersätts med nya 

diken eller dammar i minst samma omfattning som vad som tas bort. Åtgärder som 

berör skyddade diken och rösen görs vid tid på året som är lämplig med de arter som 

kan förekomma. 

- Nya diken och dammar för vattenhanteringen utförs med grovt stenmaterial som kan 

skapa en lämplig biotop för groddjur mm.  

- Vid efterbehandlingen av brytområdet kommer nya biotoper skapas i form av 

klippbranter och strandzoner vilket kan erbjuda lämpliga biotoper för vissa arter, t ex 

berguv. 

5.7.6 Samlad bedömning 

Brytning av berg i ett tidigare opåverkat område innebär alltid att en typ av biotop ändras till en 

annan. I detta fall kommer skogsmark att ersättas av en karg, klippig biotop. Verksamheten 

innebär att små områden med påtagligt naturvärde tas bort. Häckningsmiljöer för de fågelarter 

som konstaterats bedöms preliminärt påverkas marginellt av verksamheten. Verksamheten 

bedöms preliminärt inte innebära att landskapets funktion som livsmiljö för växt- och djurlivet 

försämras på något avgörande sätt.  

5.8 Kulturmiljö 

5.8.1 Nuläge 

Täktområdet och dess närområde berörs inte av område som är av riksintresse för kulturmiljö, 

enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Det finns inga kända fornlämningar inom området för den planerade bergtäkten. Enligt 

uppgifter från Länsstyrelsen finns historiska kartor som visar att området utgjorts av skogsmark 

under lång tid. En arkeologisk utredning, etapp 1, har genomförts (RAPPORT UV ÖST 2005:53) 

men inte heller denna visar på att några kända fornlämningar, boplatslägen eller misstankar om 

andra dolda fornlämningar. 

5.8.2 Utvärderingskriterier 

För den kulturhistoriska miljön med fornlämningar i området är främst en påverkan på fasta 

fornminnen avgörande för bedömningen. Dessa lyder dessutom under särskild lagstiftning. Vid 
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bedömningen tas även hänsyn till värdefulla kulturmiljöer t.ex. riksintresseområden och 

områden som pekats ut som bevarandeområden för kulturmiljön i kommunernas 

översiktsplaner. 

5.8.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Verksamheten innebär ett ingrepp i omgivningen som utgörs av ett relativt enhetligt kuperat 

skogslandskap. Inga kända fornlämningar, kulturhistoriska lämningar eller välbevarade 

bebyggelsemiljöer finns i anslutning till nuvarande och utökat täktområde. Avståndet till 

närmaste riksintresse för kulturmiljö är långt. 

De negativa effekterna på kulturmiljön bedöms därför bli lokala, permanenta och av liten 

betydelse. 

5.8.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att bolagets planerade verksamhet inte kommer till stånd och att 

påverkan på kulturmiljön inte uppstår.  

5.8.5 Skyddsåtgärder 

Vid markarbeten ska särskild uppmärksamhet iakttas för att upptäcka eventuella 

kulturlämningar. Påträffas arkeologiska lämningar kommer verksamheten omedelbart att 

avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen. 

5.8.6 Samlad bedömning 

Inga arkeologiska lämningar berörs och Länsstyrelsens enhet för Plan och Kultur har inget att 

erinra mot verksamheten. 

5.9 Ytvatten 

5.9.1 Nuläge 

WSP har utfört en hydrogeologisk utredning under 2020. Syftet med utredningen har varit att 

utreda de förväntade konsekvenserna på yt- och grundvatten till följd av den planerade 

brytningen. Utredningen presenteras i sin helhet i Bilaga B3. Vid planerat brytområde rinner 

Slakaån i västlig och senare nordlig riktning. Slakaån fortsätter norrut i en bred dalgång och 

rinner senare ut i Lillån via Kapellån. Längs med Slakaån ansluter ett antal mindre vattendrag, 

norr och söder om planerat brytområde finns två mindre vattendrag med mindre dalgångar, se 

figur 5.9.1.1.  
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Figur 5.9.1.1 Hydrologisk översikt av området. I den högra figuren visas en regional bild över 

delavrinningsområdet. 

Markavvattningsföretag 

Längs Slakaån, söder om verksamhetsområdet finns Vargsätter-Mutebo dikningsföretag från 

1962 med diken som framgår i figur 5.9.1.2. Det dimensionerande flödet för dikningsföretaget 

är 2 760 l/s i punkt 1 och 2 640 l/s i punkt 2.   
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Figur 5.9.1.2 Vargsätter-Mutebo dikningsföretag år 1962.  

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Slakaån (SE646768-148438) omfattas av miljökvalitetsnorm för vatten. Normen innebär att 

god ekologisk status ska uppnås 2027 och god kemisk ytvattenstatus ska uppnås. I nuläget är 

klassificering av vattendraget att den ekologiska statusen är otillfredsställande och att god 

kemisk status ej uppnås. Orsaken bedöms vara övergödning, morfologiska förändringar och 

kontinuitet i vattendraget, samt atmosfäriskt nedfall av kvicksilver och bromerad difenyleter. 

Dessa föroreningar finns i förhöjda halter i samtliga Sveriges vattenförekomster.   

I Motala ströms vattenkontrollprogram finns närmast nedströms provtagningspunkt i Kapellån 

(SE647661-148044). Ett treårsmedelvärder för 2017-2019 visar att halterna totalkväve varit 3,2 

mg/l. För nitrat och nitritkväve var motsvarande medelvärde 2,5 mg/l och halten 

ammoniumkväve var 0,07 mg/l. 

Den totala nettobelastningen av näringsämnen från avrinningsområdet redovisas i tabell 5.9.1.3 
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Tabell 5.9.1.3 Källfördelning av näringsbelastning fördelat på olika källor inom 

avrinningsområdet (SMHI vattenweb, AROID 647613-148334) 

Källa Kväve (kg/år) Fosfor (kg/år) 

Jordbruksmark 32 127 618 

Enskilda avlopp 1 050 94 

Avloppsresningsverk 0 0 

Industri 0 0 

Urbant inkl dagvatten 658 30 

Skog och hygge 5 134 167 

Sjö och vattendrag 18 0 

Myr 4 0 

Internbelastning 0 0 

Övrigt 2 045 50 

Total 41 035 959 

5.9.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömningen tas hänsyn till om verksamheten kan påverka funktionen i 

markavvattningsföretag och den kemiska och ekologiska ytvattenkvaliteten. 

5.9.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Täktverksamheten ger upphov till övergödning, föroreningar och ökat flöde i Slakaån. Påverkan 

och konsekvenser är beräknade för Slakaån eftersom det är den närmast belägna 

vattenförekomsten.  

Flöde 

Beräkningar av bortledning av grundvatten och nederbörd från verksamheten ger ett framtida 

vattenflöde ut från täkten om 8 l/s i medeltal (6 l/s grundvatten och 2 l/s nederbörd), se den 

hydrologiska utredningen. I medeltal påverkas flödesförhållanden i Slakaån obetydligt (ca 1 l/s 

ökning vid dess utlopp) till följd av verksamheten eftersom det grundvatten som kommer 

släppas sannolikt redan idag strömmar ut i Slakaån. Vid enskilda intensiva nederbördstillfällen 

kommer utformning av täktbotten och reningsdamm säkerställa att flödesförhållanden i 

Slakaån förblir obetydligt påverkade.  En utförlig bedömning av flödespåverkan görs i den 

hydrogeologiska utredningen. 

Genom att anlägga fördröjningsmagasin i form av syltan (dvs den lössprängda sten som 

täktbotten består av) på täktbotten, interna diken och dammar för rening av vatten innan 

utsläpp till recipientken kan utflödet regleras så att negativ påverkan nedström inte uppstår vid 

stora nederbördsmängder.   

Kväve 

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som åtgår beror på årsproduktionen 

i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid ovanjordsprängning, som 

täktverksamheten är, förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet. I samband med att man 

pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när 

laddslangen flyttas från hål till hål. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som 
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genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar 

och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock 

sällan. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam 

hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det 

bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön. 

Med en planerad brytning på 400 000 ton och en specifik laddning på 0,65 kg/fm3 ger detta en 

förbrukning på ca 100 ton sprängmedel per år. Kväveinnehållet i emulsionssprängämnet är ca 

20-30 %. Vid ett antaget spill på ca 1 % bedöms kvävetillskottet från sprängningarna uppgå till 

ca 245 kg/år. Motsvarande siffra vid maximal brytning av 600 000 ton är ca 370 kg/år. Den 

största mängden kväve samlas dock i finfraktionerna i krossprodukterna och följer med 

materialet ut på marknaden. Detta innebär att den verkliga mängden kväve som kan lakas ut 

och nå vattendrag i området är lägre än den beräknade kvävebelastningen 

Både i diken och dammar kommer en del av kvävet att tas upp av växtlighet och omvandlas till 

kvävgas via de mikroorganismer som naturligt driver kvävets kretslopp. Processen är 

temperaturberoende och kommer att ske fortast under den varma årstiden. Kväve som inte tas 

upp av växtlighet eller avgår som kvävgas kommer att kunna bidra till övergödning av sjöar och 

vattendrag.  

Föroreningar 

I verksamheten hanteras diesel och hydrauloljor till arbetsmaskiner och fordon. Hanteringen av 

kemikalier är begränsad och tillsammans med hög säkerhet gör det att risken för förorening av 

grund- och ytvatten är liten. 

Vid pumpning ur pumpgrop på täktbotten uppstår en gradient vilket innebär att 

grundvattenytan lutar ner mot denna lågpunkten i täkten. Risken att föroreningar sprids via 

grundvattnet i sprickor i berget är därmed i stort sett obefintlig. Eventuellt spill eller läckage 

kommer istället att pumpas till sedimentationsdamm för rening innan utsläpp till recipient. Det 

underlättar också kontroll genom att vattenkvalitet kan provtas i en utsläppspunkt efter rening. 

Om föroreningar trots allt når recipienten påverkas vattenkvaliteten negativt och kan skada 

såväl växt- och djurlivet.  

Finkornigt material fastläggs delvis i täktbotten eller hinner sedimentera i utjämningsmagasin 

inom planerat verksamhetsområde innan vattnet når recipient. Recipienten saknar höga 

naturvärden i vattenmiljön som kan påverkas negativt av grumling. 

De externa schaktmassor som kommer att tas in i täktområdet för återvinning kommer att 

kontrolleras så att endast massor som klarar uppställda halter som är acceptabla på platsen 

kommer att tas emot för återvinning. Påvisat förorenade massor eller massor där föroreningar 

skäligen kan misstänkas kommer inte att tas inte emot.  

Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretaget i den del av Slakaån dit vatten planeras att ledas är dimensionerad 

för ett flöde om 2 760 l/s vilket kan jämföras med medelhögflödet (MHQ) som uppgår till 1 573 

l/s och högflödet som beräknas uppkomma med en återkomsttid på 50 år (HQ59) som uppgår 

till 2 104 l/s. Den hydrogeologiska utredningen visar att flödet av länshållningsvatten från 

verksamheten till Slakaån kan uppgå till 20 l/s utan att risk för påverkan på 
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markavvattningsföretaget uppkommer. Detta överskrider med marginal de behov av momentan 

bortledning av vatten som uppkommer i verksamheten.  

5.9.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att bolagets planerade verksamhet inte kommer till stånd och att 

påverkan på vattenförhållandena inte uppstår.  

5.9.5 Miljökvalitetsnormer 

Då vattenflödet och de förväntade halterna av kväve och suspenderat material bedöms bli låga i 

utgående vatten kommer inte Slakaåns vattenkvalitet för någon kvalitetsfaktor att påverkas av 

verksamheten. Därmed påverkas inte uppfyllandet av miljökvalitetsnorm för ekologisk eller 

kemisk status i vattenförekomsten negativt av verksamheten.   

5.9.6 Skyddsåtgärder 

Yt- och grundvatten som avrinner från området kommer att passera sedimentationsdamm med 

oljeavskiljande funktion. Dammen kommer att dimensioneras för ett flöde om 20 l/s vilket 

innebär en yta om 720 kvadratmeter. I praktiken kan denna yta komma att delas upp på flera 

olika seriekopplade dammar, varav minst en med växtlighet som medverkar till upptag av kväve 

samt att partiklar kan sedimentera.  

Bolaget har en inarbetad rutin för att säkerställa hög säkerhet vid hantering av sprängmedel, 

kemikalier och petroleumprodukter. Petroleumprodukter kommer normalt, när de förekommer 

i täkten, förvaras i täta behållare. Sprängmedel lagras inte i täkten. Saneringsutrustning finns 

alltid lättillgängligt inom täktområdet vid produktion.  

Det avfall som uppstår vid asfaltverket är i huvudsak emballage som omhändertas enligt 

gällande lagstiftning.  

Bolaget har rutiner och kontroller som syftar till att risken för incidenter ska minimeras och att 

erforderliga åtgärder för att minska föroreningsspridning omedelbart sätts in vid eventuella 

tillbud. 

5.9.7 Samlad bedömning 

Beräkningar och erfarenheter av förorenande ämnen i andra täkter visar att verksamheten inte 

kommer att ha någon negativ påverkan på Slakaån. Uppfyllandet av miljökvalitetsnorm för 

vattenförekomsten påverkas inte.  

Ingen negativ påverkan på nedströms liggande system och anläggningar bedöms ske pga det 

ökade flödet till Slakaån.  

5.10 Grundvatten 

5.10.1 Nuläge 

En hydrogeologisk utredning har genomförts under början av 2020. Syftet har varit att utreda 

de förväntade konsekvenserna på yt- och grundvatten till följd av den planerade verksamheten. 

Utredningen presenteras i sin helhet i bilaga B3. Som en del i utredningen har ett förväntat 

influensområde för avsänkning av grundvatten tagits fram.  
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Geologin i området kännetecknas av lerfyllda dalar omgivna av höjdområden med berg i dagen 

och tunna jordlager av huvudsakligen morän. Verksamhetsområdet planeras i ett sådant 

höjdområde med morän och berg i dagen. Jordarterna i ytskiktet som de karterats i SGU:s 

jordartskarta redovisas i figur 5.10.1.1. I områden med lera förväntas det också finnas en 

underliggande jordart direkt ovan berggrunden.  Detta friktionsmaterial under leran består 

sannolikt av liknande typ av material som finns i dagen i höjdområdena, dvs morän. På grund 

av lerans låga genomsläpplighet samlas vatten ovanpå leran och rinner av som ytvatten, 

dräneras eller avdunstar. Inflöde av grundvatten sker från moränen på dalsidorna till 

friktionsmaterialet under leran.  

 

Figur 5.10.1.1 Jordarter i ytskiktet karterade av SGU. 

Infiltrationskapaciteten i moränen inom det aktuella området är sådan att nederbörd under 

nuvarande förhållanden infiltrerar i jordlagren, dvs direkt avrinning från området är försumbar. 

Lokalt kan nederbörden fastna i lågpunkter och bilda fuktiga stråk och smågölar där den 

därefter bildar grundvatten. I princip hela avrinningen från området kan antas ha varit 

grundvatten innan det når ytvattendrag.  

Det närmaste belägna större grundvattenförekomsten (enligt VISS och SGU:s klassning) är 

Slaka södra (SE646853-533728) som är belägen som närmast knappt 4 km från planerad 

brytområde. Uttagsmöjligheten i Slaka södra är karterad till ca 5-25 l/s.  

Grävda eller brunnar för enskild vattenförsörjning eller energibrunnar finns i anslutning till 

bebyggelse på den östra sidan av väg 23/34, söderut vid Mutebo, västerut vid Vargsätter och i 

norr vid Dömestorps gård. Uppgifter om brunnar har hämtats från SGU:s databas. Dessutom 
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har en inventering av brunnar genomförts i samband med samrådet inför upprättandet av 

ansökan. Avståndet mellan närmaste brunn och brytområdesgränsen är ca 440 m.  

Närmaste uttag av grundvatten för allmän dricksvattenförsörjning finns i Skeda udde där även 

ett vattenskyddsområde är inrättat som omfattar den norra delen av samhället. Avståndet från 

brytområdet till vattenskyddsområdets gräns är ca 2 km. 

5.10.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömningen tas hänsyn till om verksamheten kan påverka våtmarker och sumpskogar med 

dokumenterade värden och om det finns risk för påverkan på enskilda brunnar eller 

grundvattenförekomster där uttag av dricksvatten för allmän försörjning eller potential för 

framtida uttag.  

5.10.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

För att brytningen av berg ska kunna bedrivas på platsen behöver grundvattennivån sänkas 

genom att inläckande grundvatten pumpas bort. Bortledningen kommer att innebära att 

grundvattennivån avsänks till en nivå omkring 1 m under färdig täktbotten, dvs nivån + 74 m. 

Det kommer att ta uppskattningsvis 2-4 år innan täktverksamheten kan inledas på nivån +75 

och avsänkningen kommer ske succesivt allteftersom brytningen fortskrider och nå sin största 

utbredning när täkten är fullt utbruten. Efter brytningen upphör kommer grundvattenytan att 

succesivt återställas till den ursprungliga nivån.  

Grundvattenbortledningen från verksamheten kommer inledningsvis att vara liten och 

succesivt öka till som mest 6 l/s vid fullt utbrutet brytområde.  

Bortledningen av grundvatten innebär att grundvattnet avsänks i brytområdets omgivning. 

Området där avsänkning uppkommer kallas influensområde och kan sägas vara det område där 

en påverkan på grundvattnet uppkommer. Beroende på de geologiska förutsättningarna är 

influensområdet indelat i tre olika delar: ytligt grundvatten, undre magasin och berg. Detta 

förklaras närmare i den hydrogeologiska utredningen.  

I figur 5.10.3.1 redovisas influensområdets tre olika delar. Visualiserad gräns för ytligt 

grundvatten och undre magasin motsvarar en avsänkning på 0,1 m i det översta lagret. Gränsen 

för influensområde i berg motsvara en avsänkning på 1 m. Det lägre värdet för lösa jordlager 

beror på att grävda brunnar med ringa djup är känsligare för påverkan än djupborrade brunnar. 
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Figur 5.10.3.1 Influensområde för grundvatten i lösa jordlager (undre magasin och ytligt grundvatten) samt 

berg.  
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Figur 5.10.3.2 Influensområde för ytligt grundvatten och grävda brunnar.  

På följande fastigheter finns grävda brunnar inom influensområdet för ytligt grundvatten (se 

figur 5.10.3.2: 

- Mutebo 2:4 

- Orlunda 5:14 

- Orlunda 11:1 

- Sundsholm 4:1 

- Sundsholm 4:4 

- Vargsätter 1:2  

Eftersom brunnarna är belägna i det yttersta området för påverkan kommer någon påverkan 

inte att uppstå förrän brytområdet är nästintill färdigbrutet. Kontroll av den faktiska 

förändringen som uppstår kommer att utföras om tillstånd erhålls, se vidare avsnitt 5.10.6. 
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Figur 5.10.3.4 Influensområde för berg.  

Inom influensområdet för berg finns borrade brunnar på fastigheterna Sundsholm 4:7 och 4:1, 

se figur 5.10.3.4. Dessa brunnar är i utkanten av influensområdet och en avsänkning på drygt 1 

m förväntas vilket för borrade brunnar innebär en låg risk för skada. Detta behöver kontrolleras 

genom ett kontrollprogram för grundvatten, se avsnitt 5.10.6. 
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Figur 5.10.3.3 Influensområde för undre magasin.  

Inom influensområde för undre magasin behöver risken för skador genom sättningar i marken 

för anläggningar uppförda på leromåden beaktas. Områden på fastigheterna Sundsholm 4:4 och 

Dömestorp 2:3 har identifierats mot gränsen av influensområdet varvid en skadlig påverkan 

bedöms som mindre troligt, se figur 5.10.3.3. För att säkerställa att ingen skadlig påverkan 

uppstår kommer en grundläggningsinventering att genomföras på dessa platser.  

För väg 23/34 har en geoteknisk bedömning av risken för skadliga sättningar gjorts (Sweco 

2020). Risk för skador till följd av sättningar under vägen bedöms som mycket låg då vägen 

kommer att toppjusteras ett antal gånger under bergtäktens drifttid.  

Påverkan på den närmaste grundvattenförekomsten Slaka södra (SE646853-533728) eller den 

allmänna vattenförsörjningen i Skeda udde kommer inte att uppstå eftersom dessa 

skyddsobjekt med god marginal ligger utanför det influensområdet som uppstår.  

5.10.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och ingen 

påverkan på grundvatten uppkommer i området.  

5.10.5 Miljökvalitetsnormer 

Påverkan på den närmaste grundvattenförekomsten Slaka södra (SE646853-533728) kommer 

inte att uppstå eftersom den ligger på ca 4 km avstånd från brytområdet. Miljökvalitetsnormen 

för grundvattenförekomsten påverkas inte.  
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5.10.6 Skyddsåtgärder 

För att kontrollera vilken påverkan på grundvatten som faktiskt uppstår kommer 

grundvattennivåer att kontrolleras regelbundet vid ett antal nya grundvattenrör runt 

brytområdet. Under de inledande verksamhetsåren kommer förändringen av 

grundvattennivåer att vara obetydlig eftersom det tar tid att etablera brytningen ner till färdig 

bottennivå. Därigenom kommer erfarenheter av naturliga variationer i grundvattennivåer i 

området att vinnas i början. Mot slutet av tillståndstiden när det största avsänkningen 

uppkommer finns alltså goda referensvärden att jämföra med.  

Grundvattenrör kommer att lokaliseras så att de visar den faktiska förändringen i riktning mot 

det närmast belägna skyddsobjekten i form av grävda och borrade brunnar samt väg 23/34. 

Omkring 5 grundvattenrör bedöms vara nödvändigt. Närmare antal och lokalisering kommer 

att fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. I vägens krönkant kommer även dubbar att 

installeras i samråd med Trafikverket för att verifiera att inga skadliga sättningar uppstår.  

5.10.7 Samlad bedömning 

Den planerade grundvattenbortledningen kommer att påverka grundvattennivån inom de 

beräknade influensområdena med den största påverkan närmast brytningsområdet. När det 

gäller borrade brunnar inom influensområdet för berg och grävda brunnar inom 

influensområdet för ytligt grundvatten kan de påverkas negativt mot slutet av tillståndstiden. 

Grundläggningsinventering kommer att genomföras i områden där skadliga sättningar kan 

uppstå som en följd av avsänkning i under magasin. Dock ligger områdena nära den yttre 

gränsen av influensområdet och risken anses som låg. Skadliga sättningar på väg 23/34 

förväntas inte uppstå men kontroller av grundvattennivåer och vägens nivå kommer att 

genomföras. 

5.11 Kemikalier, risk och säkerhet 

5.11.1 Nuläge 

Olycksrisker för allmänheten och omgivande miljö som kan förekomma i samband med 

täktverksamheten är maskinhaverier med risk för utsläpp till mark- och vatten, risken för 

fallolyckor och stenkast. 

Obehöriga ska inte vistas i området då det kan föreligga risk för att någon trillar över kanten 

med fallskador som följd.  

5.11.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömning tas hänsyn till risken för fallolyckor samt omfattning och hantering av kemiska 

produkter. 

Olycksrisker kopplade till arbetsmiljön i täkten redovisas inte här. 

5.11.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Liksom vid andra entreprenadarbeten kan det förekomma haverier med exempelvis 

arbetsmaskiner. Till följd av skador eller haverier med t ex drivmedelstankar, cisterner, 

hydraulslangar kan utsläpp ske av oljeprodukter till mark och vatten. Risken för fallolyckor 

minimeras genom skyltning, stängsel eller liknande. 
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5.11.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och därmed 

också att verksamhetsanknutna konsekvenser med avseende på risk och säkerhet inte att 

uppkomma. Det uppstår således inte heller några risker knutna till Sevesoverksamheten. 

5.11.5 Verksamhet som omfattas av Seveso-regelverket 

De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med Sevesoverksamheten är läckage 

vid transport och hantering av produkter vid laddning samt personskador vid transport, 

hantering av explosiva varor och vid sprängning.  

Vid läckage i form av större spill eller utsläpp, som sedan sprids vidare till ytvatten, kan en 

negativ påverkan uppstå till följd av ämnets innehåll av kväve och petroleumprodukter. Detta 

kan t.ex. leda till ökad övergödning eller skador på vattenlevande organismer. Risken för detta 

bedöms som liten då detta förutsätter en olycka med transportfordonet i direkt närhet till vatten 

utan möjlighet till någon sanering. Vidare krävs också att behållarna går sönder vid olyckan. 

Då sprängmedlet som används är högvisköst, trögflytande, är möjligheten att vidta 

saneringsåtgärder vid eventuellt spill mycket goda. Som regel kan hålen fyllas på utan spill och 

skulle det ändå ske kan spillet lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål. Skulle ett läckage 

ske i samband med ett kraftigt regn kan potentiellt en spridning ske via avrinnande vatten. Allt 

vatten samlas då upp i täktbotten och kommer sedan renas i utjämningsmagasinet innan det 

släpps ut. Risken för ett sådant utsläpp ska ske bedöms dock som liten. 

Eftersom sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är ickeexplosiva, föreligger 

ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning 

i borrhålen som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt 

okänsligt mot friktion, stötar och slag. Detonation kan dock ske, om överdriven hetta eller 

mycket kraftiga slag sker. I jämförelse kan nämnas att för att initiera detonation vid sprängning 

krävs en kraftig primer, förladdning, vilken dessutom behöver vara placerad mitt i sprängmedlet 

för att få verkan. 

Då sprängmedlet endast är funktionellt nere i borrhålen är det osannolikt att en brand kan 

generera den värmeutveckling vilken krävs för detonation. Bedömningen görs mot bakgrund av 

bergets höga specifika värmekapacitet och vilken energi som då krävs för att det ska värmas upp 

tillräckligt för att en detonation ska ske. Vidare fylls borrhålen dessutom inte ända upp vilket 

gör sprängmedlet mindre exponerat. Eftersom losshållning av berget endast sker på avbanade 

och rensade ytor finns inget brännbart material i närheten av salvan. Detta gör risken för att en 

eventuell skogsbrand ska utlösa en explosion liten. Brand i transportfordonet bedöms inte heller 

utgöra någon större risk för detonation då uppställning inte sker i direkt anslutning till hålen.  

Behållarna i bulktransporten är konstruerade av aluminium vars smältpunkt är relativt låg. Vid 

en brand i transportfordonet kommer tankarna att smälta och innehållet att rinna ut. Det 

kommer därför inte att byggas upp något tryck inne i tankarna. Även om komponenterna 

blandas när de runnit ut på marken krävs speciella proportioner och en mixning i olika steg för 

att känsliggöra sprängmedlet. Risken för en detonation i vid brand i transportfordonet bedöms 

därför som liten. 

Utöver det som redovisats ovan görs bedömningen att det inte finns några ytterligare, 

realistiska, yttre faktorer vilka kan påverka säkerheten i täkten. 
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5.11.6 Skyddsåtgärder 

Bolaget har riskberedskap för oförutsedda utsläpp till mark och vatten till exempel med tillgång 

till absorbtionsmedel. Kemiska produkter och material lagras, läggas upp och hanteras på 

sådant sätt att spill och läckage fångas upp och inte orsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller för miljön.  

För att upprätthålla en god säkerhetsnivå behövs regelbunden service och underhåll av 

maskiner och utrustning. Brister i underhållet kan snabbt sänka säkerhetsnivån. Regelbunden 

service samt underhåll kommer att genomföras av egen eller annan kvalificerad personal. 

Under förutsättning att ovanstående skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan på människors 

säkerhet som liten till följd av verksamheten. 

Sevesoverksamhet 

I ansökans bilagda handlingsprogram, bilaga A3, återfinns en närmare beskrivning av 

verksamhetens mål, handlingsprinciper och organisationen för hanteringen av allvarliga 

kemikalieolyckor.  

För att förebygga personskador kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbeten 

(2007:1) att följas. Det kommer även att upprättas en sprängplan för vartdera sprängobjektet 

innan sprängningsarbetena påbörjas samt utses en sprängbas som leder och övervakar arbetet. 

Som ett led i att förbättra och utveckla säkerheten i samband med sprängningsarbetet tar 

bolaget kontinuerligt del av kunskap och slutsatser från olyckor vid liknade typer av 

verksamheter.  

I övrigt kommer försiktighetsåtgärder ske i form av att en säkerhetszon ronderas och 

varningssignaler avges före sprängning samt att varningsskyltar anslås runt om täktområdet. 

5.11.7 Samlad bedömning 

Under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan på människors 

säkerhet som mycket liten till följd av den planerade verksamheten. 

Riskerna till följd av Sevesoverksamheten bedöms som små beroende på egenskaperna hos det 

sprängmedel som används, hantering och de säkerhetsrutiner som finns. Det bedöms inte heller 

finnas några yttre faktorer som påverkar säkerheten negativt. 

5.12 Naturresurser, resursförbrukning 

5.12.1 Nuläge 

Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken skall mark- och vattenområden användas till det de är bäst lämpade 

för. Användning som ger en god hushållning med naturresurser skall ges företräde vid 

planeringen av ett område. 

Täkten är lokaliserad med kort transportavstånd till huvudavsättningsområdet i Linköping 

vilket ger stora transportfördelar.  
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Området som berörs består huvudsakligen av skogsmark där ett rationellt skogsbruk bedrivs. 

5.12.2 Utvärderingskriterier 

Vid bedömningen tas hänsyn till areella näringar som och brukar naturresurser i området, t ex 

jord- och skogsbruk, vattenbruk eller utvinning av värdefulla ämnen.  

5.12.3 Effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten 

Verksamheten bidrar till att långsiktig försörjning av stenmaterial i Linköping kan säkras på 

lång sikt.   

Verksamheten innebär att omkring 23 ha produktiv skogsmark tas ur produktion och används 

för produktion av ballastprodukter och asfalt istället. Efter verksamheten avslutats kommer en 

mindre grundvattensjö att bildas och minskningen i skogsarealen blir därigenom permanent.  

En liten areal produktiv åkermark tas i anspråk genom att väg anläggs mellan täkten och allmän 

väg. Detta kan också innebära en viss indirekt påverkan genom att befintliga brukningsenheter 

delas upp i mindre delar.  

Verksamheten kommer att ge upphov till olika typer av avfall. Allt avfall kommer att källsorteras 

och därefter lämnas till återanvändning eller återvinning om det är möjligt. 

5.12.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Behovet av 

material i regionen måste då täckas av en produktionsökning i redan befintliga täkter, 

alternativt av en etablering av täktverksamhet i ett annat läge.  

5.12.5 Skyddsåtgärder 

Brukningsvägar för skogsskiften och åkermark kommer att anpassas så att markerna är 

tillgängliga.  

Hushållning av naturresurser kommer att ske genom återvinning av massor som leder till att 

man hushåller med jungfruligt material.  

Farligt avfall såsom spillolja, oljefilter etc. kommer att sorteras i separata behållare och förvaras 

på sådant sätt att föroreningar inte kan nå omgivande mark och vatten. 

Samtliga avfallstyper kommer att hämtas och transporteras av auktoriserad upphämtare till 

godkända mottagare. 

5.12.6 Samlad bedömning 

Försörjningen av stenmaterial i Linköping tillgodoses på lång sikt täkten. Verksamheten 

innebär att produktiv skogsmark tas ur produktion och att en mindre påverkan på åkermark 

uppstår.  

5.13 Kumulativa effekter 

Den planerade verksamheten skulle kunna bidra till kumulativa miljöeffekter tillsammans med 

andra nutida eller framtida verksamheter. Det kan gälla verksamheter som ger upphov till 

samma typ av miljöpåverkan som den planerade verksamheten eller som påverkar samma 
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miljöintresse. Buller från väg 23/34 och i mindre omfattning Normstorps bergtäkt bidrar till 

den sammantagna påverkan av buller i området. Detta beskrivs i avsnitt 5.1. Att verksamheten 

bidrar till den totala trafiken på den allmänna vägen 23/34 är också ett exempel på kumulativa 

effekter vilket beskrivs i avsnitt 5.3.  

I nuläget finns såvitt känt ingen annan tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet 

inom 1 km från verksamhetsområdets gräns. Större lantbruk är i vissa fall tillståndspliktiga men 

den ansökta verksamheten bedöms endast obetydligt påverka förutsättningarna för att bedriva 

jordbruk i omgivningen.  

I övrigt förväntas inte några kumulativa effekter av verksamheten att uppstå.  

5.14 Påverkan av klimatförändringar eller andra yttre händelser. 

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra någon risk för miljöeffekter till följd av yttre 

händelser i form av katastrofer, översvämningar, klimatförändringar eller liknande. Stora 

skyfall kan tillfälligt hindra verksamheten genom översvämningar, men konsekvenserna av 

detta i bedöms bli desamma oavsett om en bergtäkt etableras på platsen eller inte, dvs 

översvämningar kan förekomma. Eftersom pumpkapacitet begränsar bortledning av 

länshållningsvatten och täkten har en betydande kapacitet att lagra stora vattenmängder i syltan 

på täktbotten samt i diken och dammar förväntas inte översvämningsrisken i omgivningen 

förvärras genom verksamheten. Däremot kan kraftiga skyfall innebära att delar av täktbotten 

tillfälligt översvämmas och hindrar driften av anläggningen under en tid.  

När det gäller klimatpåverkan är verksamhetens största bidrag genom de transporter av 

materialet som krävs till avsättningsområdet. Lokaliseringen är lämplig eftersom 

transportavståndet är ringa och utsläppen därmed kan hållas låga.  

Verksamheten bidrar även till utsläpp av CO2-utsläppen genom drift av krossverk som drivs 

med diesel. Det är bolagets ambition att ansluta verksamheten till elnätet för att kunna driva 

krossar och målet är att 50 % av all krossning inom Svevia ska utföras på eldrift till 2023. 
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6 Förslag på kontroll av verksamheten 
I enlighet med förslag till villkor, avser bolaget att inom tre månader från det att beslut om 

tillstånd vunnit laga kraft, upprätta ett förslag till ett kontrollprogram för verksamheten. 

Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Nedan redovisas exempel på omfattning av kontroll och åtgärder som kan komma att vidtas: 

• Säkerhetsdatablad för kemiska produkter som kan innebära miljörisker kommer att 

finnas samlade lätt tillgängligt på platskontor och i kemikalieförråd. 

• En plan för fördelningen av det organisatoriska ansvaret kommer att finnas för 

verksamheten 

• En riskanalys för risker avseende miljö- och hälsa kommer att upprättas och hållas 

uppdaterad 

• Rutiner upprättas för att kontrollera att utrustning hålls i gott skick och att olägenheter 

för människors hälsa och miljön undviks 

• Gräns för verksamhets- och brytningsområde ska tydligt markeras i terrängen, så att 

risk för t ex fallolyckor minimeras. 

• Kontinuerlig kontroll av slitage av maskinparken för att förebygga eventuella läckage. 

• Information om sprängning till närboende kommer att lämnas inför varje sprängning. 

Ljud ska varna i samband med sprängtillfället. Omedelbart innan sprängning kommer 

det ske en översyn av riskområdet för att kontrollera att ingen finns i området. I övrigt 

ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter vid sprängning följas. 

• Vid varje sprängning ska upprättas en sprängjournal. 

• Kontroller av buller, vibrationer och luftstörvåg kommer att ske i fastställda mätpunkter 

och intervall enligt det kontrollprogram som ska upprättas för verksamheten. 

• Avsänkning av grundvattenytan kommer att kontrolleras genom observation i brunnar 

som anläggs för ändamålet.  

• Miljöprovtagning och analys av utgående vatten till recipient kommer att ske 

regelbundet och omfattas totalkväve, suspenderat material och oljeindex.  

• Krav på åtgärder enligt tillståndsvillkor kommer att följas upp kontinuerligt och 

dokumenteras. 

• Eventuella avvikelser från meddelade villkor samt inkomna klagomål kommer att 

kommuniceras med tillsynsmyndigheten. 

• I enlighet med gällande krav upprättas en årlig miljörapport för verksamheten och 

skickas in till tillsynsmyndigheten. 

Kontroll av inkommande massor 

Innan mottagning av massor sker till verksamheten kommer en instruktion för detta att 

upprättas, se figur 6.1.1. I instruktionen anges aktuella begränsningsvärden för föroreningar, 

provtagningsrutiner för avlämnare av massor och rutiner för bolagets egna stickprovskontroller. 

Egen personal och leverantörer av massor informera om vilka krav och rutiner som gäller.  
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Figur 6.1.1 Förberedelser inför mottagande av externa massor 

Mottagningsprocessen redovisas i figur 6.1.2. Dokumentation ska lämnas av respektive leverantör 

av massor där massornas ursprung och status deklareras. Provtagning av föroreningsinnehåll 

krävs om det inte är uppenbart att massorna är opåverkade, exempelvis jungfruligt material från 

skogsmark/betesmark. Massor som inte uppfyller kraven för mottagning tas inte emot. Okulär 

kontroll av massorna sker i samband med mottagningen.  

 

Figur 6.1.2 Mottagningsprocessen för externa massor 

Dokumentation från mottagningskontroller sparas som en del av bolagets egenkontroll. 

Dokumentationen omfattar: 

• Mängden inkörda massor och massornas ursprung 

• Leverantörens deklaration av massorna med analysresultat 

• Bolagets stickprovskontroller med analysresultat 
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7 Samlad bedömning 
Det föreligger ett stort och långsiktigt behov av stenmaterial för att Linköping ska kunna fortsätta 

att underhålla och utveckla bebyggelse och infrastruktur.  

En bergtäkt innebär alltid en viss grad av negativ påverkan i form av framförallt buller, 

transporter, grundvattenbortledning etc. Denna typ av påverkan uppstår oavsett var 

verksamheten är lokaliserad och miljökonsekvensbeskrivningen visar att verksamheten kan 

lokaliseras vid Dömestorp utan att för branschen vedertagna begränsningsvärden överskrids i 

omgivningen. Av alternativredovisningen i avsnitt 4.3 framgår att alternativa lokaliseringar skulle 

innebära större påverkan vid de alternativa platserna.  

Verksamheten är utformad i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler och bedöms inte 

försvåra möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer eller miljömål. 

Åtgärderna som omfattas av ansökan står inte i strid med gällande detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

Risker till följd av Sevesoverksamheten bedöms som små mot bakgrund av säkerhetsrutiner och 

egenskaperna hos de sprängmedel som används. Det bedöms heller inte finnas några yttre 

faktorer som påverkar säkerheten negativt.  

Eftersom Svevias täkt i Aska ska avslutas senast 2031 finns ett stort behov av nya täkter i regionen. 

Nollalternativet innebär att försörjningen av stenmaterial i Linköping måste täckas av 

produktionsökning i befintliga täkter eller nyetablering av täkt på en annan plats. Detta innebär 

att motsvarande ökning av transporter och störning för omgivningen uppstår där istället för vid 

Dömestorp. Väg 23/34 är en stor riksväg avsedd för att tillgodose samhällets behov av tunga 

transporter vilket gör lokaliseringen i Dömestorp lämplig. Mot bakgrund av detta, och med 

iakttagande av de andra aspekter som omfattas av analysen av alternativa lokaliseringar, bedöms 

verksamheten på rubricerad fastighet vara den mest lämpliga.  

Sammantaget visar miljökonsekvensbeskrivningen med bilagda utredningar och förslag på 

skyddsåtgärder att ansökt verksamhet är förenlig med miljöbalken.   
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