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Inlaga i mål nr M 2877-20; Nu fråga om Sökandens bemötande av inkomna 

yttranden 

Med hänvisning till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts underrättelse av den 

29 januari 2021, aktbilaga 199, får vi härmed såsom ombud för Svevia AB (”Sökanden”) 

inkomma med följande bemötande av inkomna yttranden.  

Yttranden från myndigheter behandlas nedan i avsnitt A. På grund av det stora antalet 

inkomna yttranden från enskilda behandlas dessa yttranden därefter i två olika avsnitt, 

avsnitt B och C. I avsnitt B behandlas de inkomna yttrandena från närboende inom <500 

meter individuellt. I avsnitt C bemöts invändningar i yttranden från övriga, med fokus på 

boende inom 500–1 000 meter, temavis i den utsträckning synpunkterna på temat inte 

har bemötts i tidigare avsnitt. För att få en överblick över var de som yttrat sig bor i 

förhållande till den sökta verksamheten har Sökanden upprättat en karta där detta 

framgår, se Bilaga 1. 

A. Yttranden från myndigheter 

A.1 Yttrande från Länsstyrelsen, aktbilaga 169 

A.1.1 Inledning 

1. Inledningsvis noteras att Länsstyrelsen bedömer att verksamheten är tillåtlig 

och kan bedrivas på ett sätt som inte medför oacceptabel skada på naturmiljön. 

Vidare bedömer Länsstyrelsen att de villkor som föreslagits för verksamheten 

och som ligger i linje med vad som får anses utgöra praxis för täktverksamhet 

kommer att kunna innehållas. Sökanden delar Länsstyrelsens bedömning 

avseende tillåtligheten och kommer avseende övriga synpunkter att bemöta dem 

nedan.  

A.1.2 Tillståndstid 

2. Sökanden vidhåller att tillstånd ska meddelas med en tillståndstid om 30 år.  

3. Täkttillstånd förenas i praktiken alltid med en begränsad tillståndstid, så även 

yrkat i detta mål, till skillnad från de flesta övriga miljöfarliga verksamheter. 
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Länsstyrelsens hänvisning till förarbetsuttalandena om att tillstånd i ökad 

utsträckning ska meddelas för begränsad tid saknar således relevans för denna 

prövning. Praxis i branschen är vidare att täkttillstånd meddelas på 25–30 år. 

En tillståndstid om 20 år skulle således innebära en omotiverad 

konkurrensnackdel i förhållande till andra aktörer på marknaden. Det är även 

motiverat med en längre tillståndstid för en nyetablerad täkt eftersom 

nyetablering är förenat med större investeringskostnader, se vidare nedan. 

4. Länsstyrelsen har bland annat anfört att en kortare tillståndstid är motiverat av 

skälet att det i prövningar går att ställa krav på bästa möjliga teknik och att detta 

därmed skulle främja valet av teknik i verksamheten. I detta hänseende kan 

poängteras att kravet enligt 2 kap. 3 § miljöbalken på bästa möjliga teknik gäller 

för verksamheten alltid och inte enbart vid tidpunkten då tillståndet meddelas. 

Det saknas således skäl att begränsa tillståndstiden till 20 år av denna 

anledning. 

5. Länsstyrelsens ståndpunkt riskerar istället att få omvänd effekt. Förevarande 

ansökan rör en ny etablering vilket därmed medför en längre etableringstid och 

större investeringar i etableringsskedet än för en befintlig täkt, särskilt i detta 

fall när Sökanden ska verka för att driva så stor andel som möjligt av maskinerna 

i verksamheten med el. Denna initiala kostnad måste täckas av de kommande 

årens produktion. Genom att begränsa tillståndstiden behöver samma 

etableringskostnad täckas av intäkter från färre års produktion, vilket i sig 

innebär ett minskat utrymme att göra investeringar i ny teknik. En ny 

tillståndsprocess är även den förenad med stora kostnader som också måste 

täckas av kommande produktion. En kortare tillståndstid kan därmed innebära 

en minskad möjlighet att investera i ny klimateffektiv teknik som skulle vara 

positiv ur miljösynpunkt.  

6. Sökanden delar länsstyrelsens uppfattning att hanteringen av återvunna massor 

och entreprenadberg ökar i samhället och att det är ett angeläget 

samhällsintresse att denna utveckling fortsätter. Av denna anledning innehåller 

förevarande ansökan yrkande om att återvinna externt material som till del 

kommer att kunna ersätta jungfruligt material. Täkter är ofta en lämplig plats 

för den typ av återvinningsverksamhet som möjliggör en ökad 

resurshushållning. Dock saknas det återvinningsmaterial i den omfattningen 

som krävs för att kunna ersätta jungfruligt bergmaterial och därtill har 

återvinningsmassor en mer varierad kvalitet. Vidare är de regionala 

variationerna mycket stora vad gäller mängd tillgängligt entreprenadberg. 

Linköping är en kommun med tämligen flackt landskap som innebär att 

sedvanliga infrastrukturprojekt inte genererar stora mängder entreprenadberg 

jämfört med andra delar av landet. En ökad återvinning är således inte ett skäl 

att begränsa tillståndstiden för förevarande ansökan.  

7. Slutligen är täkten i Dömestorp delvis tänkt att ersätta Sökandens täkt i Aska där 

produktionen kommer att avslutas när tillståndstiden löper ut 2029. Det mer 
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akuta behovet av materialet från täkten uppkommer således efter denna 

tidpunkt, se för mer detaljer nedan under avsnitt A.2.2. Nya lokaliseringar på 

lämpliga platser behövs för att långsiktigt försörja Linköping med stenmaterial, 

vilket är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas i enlighet med 

de intentioner som kommer till uttryck i bl.a. kommunens översiktsplan. 

Dömestorp är en sådan lämplig plats. En tillståndstid om 30 år främjar det 

samhälleliga intresset att försörja Linköping med material från en täkt med 

korta transportavstånd till avsättningsområdet.  

8. Sammantaget saknas det skäl att begränsa tillståndstiden på sådant sätt som 

länsstyrelsen föreslår utan en tillståndstid om 30 år bör meddelas.  

A.1.3 Införsel av massor 

9. Sökanden vidhåller yrkandet om att ta emot 1 600 000 ton jord- och 

schaktmassor för anläggningsändamål. Sökanden anser att det föreligger ett 

tydligt behov av dessa mängder massor för etablering av bullervallar samt för att 

möjliggöra en ändamålsenlig efterbehandling på sätt som utvecklas nedan.  

10. Inledningsvis delar Sökanden länsstyrelsens uppfattning om att massor som ska 

placeras under framtida grundvattennivå ska klara kraven för mindre än ringa 

risk enligt naturvårdsverkets gällande handbok eller kommande revideringar av 

denna. Dessa massor uppgår till en mängd om ca 1,2 miljoner ton. Däremot 

anser Sökanden att massor i bullervallarna ska klara de platsspecifika riktvärden 

som har presenterats i ansökan. Massorna kommer att kontrolleras och hanteras 

på ett säkert sätt varför det saknas miljömässiga skäl för att begränsa mängden 

externa massor för detta ändamål eftersom motsvarande massor i annat fall 

skulle behöva transporteras längre till platsen för att möjliggöra det avsedda 

syftet.  

11. För att tydliggöra att yrkad mängd behövs för de angivna ändamålen har 

Sökanden förtydligat principen för föreslagen efterbehandling. Sökanden 

föreslår en efterbehandling av brytområdet med en kombination av strandzoner 

och klippväggar för att skapa en variationsrik miljö för växt- och djurlivet samt 

rekreation. För att anlägga stränder krävs att externa massor tas in. I Bilaga 2 

illustreras en möjlig utformning som Sökanden anser är lämplig och som 

omfattar den mängd massor som framgår av ansökningshandlingarna, dvs 1,2 

Mton (600 000 m3). För att erhålla en flackare strandzon är den övre delen av 

slänten flackare och längre ut i vattnet är slänten brantare. Däremot är 

Sökandens avsikt inte att skapa en strandzon runt hela sjön. För detta ändamål 

hade betydligt mer massor erfordrats.  

12. För att illustrera att behovet av massor hade blivit större med en annan 

efterbehandlingsplan har Sökanden tagit fram en principskiss över en alternativ 

efterbehandling som hade maxat behovet av externa massor, se Bilaga 3. 

Illustrationen visar en efterbehandling med strandzon runt helt den framtida 

täktsjön. För att möjliggöra en sådan efterbehandling skulle ca 3,2 miljoner ton 

externa massor behövas, d.v.s. nästan det tredubbla jämfört med vad som krävs 
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för den föreslagna efterbehandlingen. Sökanden vill med detta visa att den sökta 

mängden massor behövs för att möjliggöra en lämplig efterbehandling i enlighet 

med den principskiss som förtydligats ovan i Bilaga 2. 

13. Sökanden delar inte länsstyrelsen uppfattning att bullervallen bör användas vid 

efterbehandlingen. Efter en drifttid på knappt 30 år kommer bullervallen ha 

smält in väl med omgivande landskap och täckts med vegetation. Sökanden har 

vidare möjlighet och avsikt att anpassa vilken vegetation som sås in på 

bullervallarna för att skapa en flora och fauna som främjar biologisk mångfald. 

Därigenom kan vallen med tiden fungera som biotop och spridningskorridor för 

växt- och djurlivet. Förhoppningen är att värdefulla och skyddsvärda arter ska 

kunna etableras. Eventuellt kan vissa anpassningar göras i terrängmodellerande 

syfte och för att anpassa vallen till efterbehandlingen i övrigt. Om vallen tas bort 

kommer områdets karaktär av långsmal höjd i landskapet att försvinna. Med en 

vegetationsbevuxen bullervall kan detta i större utsträckning bevaras. 

14. Om bullervallarna schaktas bort på det sätt som länsstyrelsen föreslår och 

används i efterbehandlingen kommer intrång i naturmiljön göras under två 

perioder och de miljöer och biotoper som har tillskapats under tillståndstiden 

går förlorade. Området skulle återigen behöva anpassas med hänsyn till 

biologisk mångfald och omgivande naturmiljö. Därtill innebär en sådan åtgärd 

ett icke obetydligt användande av anläggningsmaskiner. Sökanden anser av 

dessa skäl att nyttan av att använda massorna i bullervallen till 

efterbehandlingen inte överstiger de negativa miljökonsekvenser samt kostnader 

som det skulle medföra. Noteras bör även att de 400 000 ton massor som krävs 

för bullervallarna bara räcker till 1/3 av de massor som krävs för 

efterbehandling, varför länsstyrelsens förslag omöjliggör en ändamålsenlig 

efterbehandling.  

15. Av ovan följer att samtliga massor som Sökanden yrkat att få ta emot för 

anläggningsändamål ersätter annat material som annars hade behövts 

användas. Det angivna syftet utgör således ett återvinningsförfarande enligt 15 

kap. 6 § miljöbalken, se även MÖD mål nr M 7582-18, s. 41–44. De haltkriterier 

som föreslagits för massorna (MRR för efterbehandlingssyftet och platsspecifika 

riktvärden, ringa risk, för bullervallarna) visar att massorna är lämpliga för sitt 

ändamål. Förfarandet utgör således återvinning för anläggningsändamål, 

verksamhetskod 90.141, och inte deponering. Det föreligger således skäl att 

medge Sökandens yrkande att ta emot 1 600 000 ton jord- och schaktmassor.  

A.1.4 Arbetstider 

16. Sökanden vidhåller i huvudsak villkoren (villkor 4 och 5) avseende arbetstider 

som föreslagits i ansökan. Sökanden konstaterar att länsstyrelsen noterat att 

verksamheten klarar de villkor för buller som normalt föreskrivs men trots detta 

anser att verksamhetstiderna bör begränsas. Med anledning därav erinrar 

Sökanden om att det bl.a. framgår av MÖD:s mål nr M 7582-18 (som i sin tur 

hänvisar till MÖD:s dom den 27 april 2018 i mål nr M 9015-17) att det inte finns 
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skäl att föreskriva villkor som frångår Naturvårdverkets vägledning för 

ljudnivåer när genomförd bullerberäkning visar att riktvärdena för buller klaras. 

17. Länsstyrelsen benämner det som ska begränsas som ”verksamhet som kan verka 

störande för omgivningen” och anför att sådan verksamhet ska begränsas till 

vardagar måndag–fredag, kl. 07–18. Sökanden anser att en sådan 

villkorsformulering varken är ändamålsenlig eller behövlig.  

18. Sökanden har redan begränsat de mest störande verksamheterna (borrning, 

skutknackning och sprängning) enligt villkor 5. Enligt Sökanden är det mer 

lämpligt att uttryckligen ange vilka moment som får bedrivas vilka tider istället 

för att nyttja det mer diffusa och rättsosäkra begreppet ”verksamhet som kan 

verka störande för omgivningen”.  

19. Sökanden har dock förståelse för länsstyrelsens huvudsakliga invändning 

angående arbetstiderna och att störningar bör begränsas vid tidpunkter då fler 

människor är lediga. Sökanden menar dock att frågan behöver nyanseras för att 

få den avsedda nyttan samt för att Sökanden inte ska missgynnas 

konkurrensmässigt. Av ovan nämnda anledningar anser Sökanden att de 

föreslagna villkorsformuleringarna kan kvarstå. För att uppnå önskad effekt 

angående störande moment i verksamheten justeras villkor 5 enligt nedan punkt 

240, så att de angivna momenten inte får påbörjas före kl. 07.00.  

20. Enligt bullerutredningen visar driftfall 2 och 3 kvällstid att den ekvivalenta 

ljudnivån uppgår till runt 40 dB(A) vid beräkningspunkt 6 (41 respektive 39 

dB(A)). Resultatet är med marginal under gällande bullervillkor kvällstid och 

tangerar det krav som ställs på industriverksamheter nattetid. En sådan 

bullernivå anser inte Sökanden utgör någon störning till omgivningen varför det 

saknas anledning till att inte tillåta krossning och utlastning på sådant sätt som 

Sökanden har föreslagit i villkor 4. Av samma anledning saknas det anledning 

till att begränsa detta moment till mellan kl. 06–07.  

21. Noteras bör att krossning kvällstid först blir aktuell på nivån +75, då skärmande 

bergväggar finns i täkten, samt att sådan krossning endast kommer att bedrivas 

kampanjvis och inte kontinuerligt. Innan krossning påbörjas på denna nivå åtar 

sig Sökanden att utföra en bullermätning som visar att föreslagna bullernivåer 

innehålls.  

22. Vidare framgår det av bullerutredningen att det är borrningen som bidrar mest 

till den ekvivalenta ljudnivån. För att minska störningen till omgivningen 

justeras villkor 5 på så sätt att de momenten inte får bedrivas förrän från kl. 07. 

På så sätt begränsas de mest störande momenten.  

23. Slutligen anser Sökanden att länsstyrelsens resonemang angående 

tillsynsmyndighetens möjlighet att medge undantag från villkoret är rimligt, 

likaså tillägget med utlastning för akuta behov och halkbekämpning.  

24. Villkor 4 och 5 ser efter justeringarna ovan ut enligt följande: 
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Villkor 4 – Verksamheten får normalt bedrivas helgfria vardagar kl. 06.00-

18.00 med följande undantag: 

a) Utlastning   helgfri vardag kl. 06.00-22.00 

b) Krossning med krossar på nivå + 75 helgfri vardag kl. 06.00-22.00 

c) Tillverkning och utlastning   helgfri vardag dygnet runt 

av asfalt och betong  

Om det föreligger särskilda skäl får tillsynsmyndigheten i enstaka fall medge 

undantag från de tider som anges i villkoret.  

Uttransport av material för akuta behov och halkbekämpning får ske utöver 

ovan angivna arbetstider. Vid dessa tillfällen ska tillsynsmyndigheten 

informeras snarast.  

Villkor 5 – Sprängning, borrning och skutknackning får endast bedrivas 

helgfri måndag–fredag kl. 07.00–18.00. Berörda närboende inom 2 km från 

verksamhetsområdet, som har begärt sådan information, ska informeras inför 

varje sprängning.  

A.1.5 Information vid sprängning 

25. Sökanden har ingen invändning mot länsstyrelsens utvidgning i 

informationsgivningen till omgivningen. Dock krävs det att de närboende har 

begärt sådan information för att Sökanden ska ha möjlighet att göra en 

rättssäker uppföljning. Sökanden åtar sig att skicka ut information till samtliga 

närboende inom 2 km inför verksamhetens start om hur de ska erhålla 

information inför sprängning.  

A.1.6 Naturvärden 

26. Sökanden har angivit i punkt 5.7.5 i MKB samt punkt B7 i kompletteringen att 

biotopsskyddade diken och småvatten kommer att ersättas i minst samma 

omfattning som de tas bort. Av denna anledning bedöms ingen skada 

uppkomma på de värden som biotopskyddet avser att skydda. Genom att 

Sökanden har nyttjanderätt på området norr om verksamhetsområdet är detta 

en lämplig plats för sådana kompensationsåtgärder. Även verksamhetsområdets 

norra del skulle kunna vara en lämplig plats för att utföra 

kompensationsåtgärder som gynnar groddjur.  

27. Sökanden har ingen erinran mot att Sökandens åtagande om kompensation, 

d.v.s. att minst samma omfattning som tas bort ska ersättas, föreskrivs i villkor. 

Dock anser Sökanden att det är lämpligt att den slutliga utformningen av sådana 

åtgärder delegeras att ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

28. Eftersom täktverksamhet omöjliggörs vid de biotopsskyddade objekten, för det 

fall dispens inte meddelas, ska naturvärdena i objekten ställas i förhållande till 

inskränkningen i Sökandens rätt att bedriva täktverksamhet på platsen, jfr 7 
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kap. 25 § miljöbalken. Vidare får dispens endast meddelas om det är förenligt 

med förbudets syfte, 7 kap. 26 § miljöbalken.  

29. Genom Sökandens åtagande om att kompensera bortfallet i minst motsvarande 

mån kommer ingen skada att ske på naturvärdena på sikt. Det innebär att en 

dispens är förenligt med förbudets syfte. Ballastproduktion är av samhälleligt 

intresse, särskilt på platser med korta transportavstånd till avsättningsområdet. 

Om verksamheten inte får etableras riskerar materialbrist att uppstå inom de 

närmaste åren med längre materialtransporter som följd. Den sökta 

verksamheten är således av angeläget allmänt intresse. I förhållande till de stora 

värden som skulle gå förlorade om biotopskyddade objekt inte får tas bort väger 

Sökandens enskilda intresse tillsammans med det allmänna intresset av tillgång 

till bergmaterial tyngre än de objekt som försvinner eller flyttas. Det föreligger 

således särskilda skäl för att meddela dispens från det generella biotopskyddet, 

precis som länsstyrelsen konstaterat.  

30. Sökanden delar länsstyrelsens bedömning angående påverkan på mindre 

vattensalamander. I enlighet med vad som tidigare angivits i 

ansökningshandlingarna anser Sökanden, i likhet med länsstyrelsen, att 

förbuden i artskyddsförordningen inte aktualiseras. Dispens är därför inte 

nödvändig.  

31. Avslutningsvis konstaterar Sökanden att länsstyrelsen bedömer att det utifrån 

naturmiljösynpunkt inte finns några hinder mot att mark- och miljödomstolen 

lämnar tillstånd till den ansökta verksamheten.  

A.1.7 Klimatpåverkan 

32. Sökanden har för avsikt att ansluta så stor del som möjligt av de maskiner som 

finns i verksamheten till det fasta elnätet. Däremot råder inte Sökanden över 

möjligheten att dra fram nödvändig infrastruktur till fullo varför det är olämpligt 

att föreskriva villkor om sådan anslutning. För att eldrift ska vara möjlig krävs 

det att koncessionsägaren drar fram nödvändig el samt kan få fram nödvändig 

effekt för att kunna driva maskinerna. Sökanden råder inte över dessa frågor.  

33. Vidare anser Sökanden att hänsyn måste tas till skillnaden i nyttan mellan att 

elansluta vissa maskiner jämfört med andra. Förkrossen är placerad nära 

brytfronten för att minimera de interna transporterna (minska utsläppen) samt 

för att minimera arbetsmiljöriskerna. Att förkrossen är mobil har därmed stora 

fördelar. En elansluten förkross måste i praktiken vara stationär vilket ökar 

utsläppen från de interna transporterna samt ökar arbetsmiljöriskerna i 

verksamheten. Nyttan med att ansluta förkrossen till elnätet är således inte lika 

stor som för övriga maskiner i täkten.  

34. Det ska dock poängteras att en maskinpark som drivs med el har lägre 

driftkostnader än en fossilbränsledriven varför det finns starka incitament för 

Sökanden att möjliggöra en eldrift så fort som möjligt i de delar där så är 

lämpligt, även om det innebär större investeringskostnader.  
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35. Sammanfattningsvis anser Sökanden att krav på elanslutning inte bör 

föreskrivas i villkor, på grund av rättssäkerhetsskäl. Dock vill Sökanden erinra 

om sin ambition om att driva så många maskiner som är praktiskt möjligt med 

el så fort som möjligt och att detta bör räcka.  

36. Om domstolen oundgängligen finner att frågan ska föreskrivas i villkor anser 

Sökanden att det bör formuleras enligt nedan med följande motivering. 

Förkrossen bör hanteras separat i ett sådant villkor då särskilda utmaningar 

föreligger för elanslutning av den, jfr. MÖD mål nr M 7582-18 s. 45 f., där MÖD 

bedömde att det inte var rimligt att ställa krav på elanslutning av förkrossen 

förrän tillräckligt utrymme hade skapats på täktbotten för en fast etablering av 

krossanläggningen. Vad länsstyrelsen anfört angående tillsynsmyndighetens 

möjlighet att medge förlängd tid för elanslutning anser Sökanden både är rimligt 

och lämpligt då utförutsägbara händelser som ligger utanför Sökandens kontroll 

kan påverka möjligheten till elanslutning, varför en sådan delegation bör ges 

tillsynsmyndigheten.  

Villkor x - Efterkross och sorteringsverk ska drivas av el från det fasta elnätet 

inom fem år från det att tillståndet tas i anspråk. Förkross ska drivas av el 

från det fasta elnätet när tillräckliga ytor har skapats på täktbotten för fast 

etablering av samtliga kross- och sorteringsverk.  

Tillsynsmyndigheten får medge förlängd tid om det finns särskilda skäl. 

A.1.8 Utvinningsavfall 

37. Material som sedimenterat i sedimentationsbassäng används vid produktion av 

grusslitlagermaterial. Det stenmjöl som sedimenterar i 

sedimentationsdammarna bedöms uppgå till ca 2 ton per år och utgör således en 

mycket liten del av det totala uttaget. Då materialet har lämpliga egenskaper för 

att användas i olika grusslitlagerprodukter blandas Sökanden in allt stenmjöl i 

produkter allteftersom de uppkommer. Stenmjölet utgör således en biprodukt 

och inte ett utvinningsavfall, jfr Naturvårdsverkets vägledning angående 

utvinningsavfall.  

38. Vidare är sedimentationsdammen att likna med en dagvattendamm för 

fördröjning och rening av dagvatten från ett industriområde eller en 

infrastrukturanläggning. Inom det ansökta verksamhetsområdet kommer flera 

andra delverksamheter, betongtillverkningen och asfaltverket, utöver 

täktverksamhet att bedrivas varifrån avrinnande vatten avleds till 

sedimentationsdammen. Materialet i sedimentationsdammen är alltså inte 

uteslutande en direkt följd av utvinningen eller bearbetningen och kan därför 

inte betraktas som ett utvinningsavfall i den betydelse som anges i förordningen 

om utvinningsavfall. 

39. Sökanden ansöker om att försälja avbaningsmassor i den mån de inte 

återanvänds för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet eller i 

efterbehandlingen. Som redogjorts för ovan under avsnitt A.1.3 finns det ett 
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stort underskott på massor i verksamheten för att möjliggöra de 

anläggningsåtgärder som krävs i form av bullervallar och för efterbehandlingen. 

Inga avbaningsmassor kommer därför att bli föremål för kvittblivning och kan 

således inte klassas som avfall överhuvudtaget.  

40. Sökanden bedömer sammantaget att inget utvinningsavfall uppkommer i täkten. 

Således behöver inte Sökanden redovisa någon avfallshanteringsplan innan 

tillstånd meddelas.  

A.1.9 Ekonomisk säkerhet 

41. Sökanden vidhåller att den ekonomiska säkerhet för återställning som beräknats 

och redovisats är tillräcklig för sitt ändamål oavsett under vilket skede i 

brytningen som den skulle behöva tas i anspråk. Den beräkning som är utförd av 

Sökanden är baserad på ett värsta scenario, d.v.s. maximalt antal drifttimmar för 

relevanta maskiner. Sökanden vill här påtala att Sökanden utför och lämnar 

anbud för just de typer av åtgärder som skulle kunna bli aktuella vid en 

efterbehandling. Som en av landets ledande experter på området har Sökanden 

betydligt större möjligheter att uppskatta en relevant kostnad i det specifika 

fallet jämfört med den generella schablon som tagits fram av Miljösamverkan 

Sverige.  

42. Länsstyrelsen anger att eftersom det inte går att förutse i vilket driftskede som 

en förtida efterbehandling skulle bli aktuell och att behovet av säkerhet måste 

utgå ifrån att efterbehandlingsåtgärder behöver vidtas för hela 

verksamhetsområdet. Länsstyrelsen tar inte hänsyn till att en täktsjö kommer 

att bildas. Sökanden har förståelse för denna invändning från länsstyrelsen och 

önskar förtydliga följande med anledning därav. 

43. I ansökt verksamhet kommer Sökanden tämligen snabbt att komma ner på 

täktbotten med brytning under grundvattennivån. Detta kommer att ske långt 

innan hela brytningsområdet har tagits i anspråk vilket får följden att det inte i 

något driftfall blir relevant att vidta efterbehandlingsåtgärder för hela 

verksamhetsområdet på sätt som anförs av länsstyrelsen. De förutsättningar 

som länsstyrelsen anger för att använda sig av schablonen föreligger således inte 

i förevarande fall.  

44. Sökandens beräkning tar höjd för de platsspecifika förutsättningarna vid en 

förtida efterbehandling enligt ett värsta scenario. Av denna anledning ska 

Sökandens beräkning ligga till grund för den ekonomiska säkerhet som ska 

fastställas av domstolen.  

45. För det fall domstolen går på schablonen enligt Miljösamverkans Sveriges 

modell vitsordar Sökanden länsstyrelsens beräkning på 5 141 000 kronor som 

skälig i sig.  
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A.2 Yttrande från Linköping kommun (aktbilagorna 172, 191 och 201) 

A.2.1 Inledning 

Det går inte att tydligt utläsa från kommunens yttrande vilka synpunkter som 

kommunen har på den sökta verksamheten. Sökanden uppfattar att kommunens 

främsta invändning mot verksamheten rör behovet av materialet. Sökanden 

kommer därför i huvudsak att bemöta denna invändning. De synpunkter som 

går att utläsa i övrigt kommer också att bemötas så uttömmande som möjligt.  

A.2.2 Behov 

46. Sökanden delar inte kommunens invändning att det saknas behov av materialet 

inom avsättningsområdet och att ansökan därmed inte är förenlig med 2 kap. 6 § 

miljöbalken. Nedan utvecklas det som angetts i ansökan. Redogörelsen nedan är 

även ett bemötande av det som anförts av de närboende angående behovet av 

täkten i aktbilaga 194 m.fl..  

47. Sökanden vidhåller att det föreligger ett behov av materialet redan idag och att 

det på några års sikt riskerar att uppkomma en materialbrist i kommunen. Både 

kommunen och närboende i aktbilaga 194 har anfört att samtliga idag 

tillståndsgivna täkter (förutom Aska) skulle få nya och även utökade tillstånd 

när de nuvarande tillstånden löper ut. Sökanden vill understryka att vid en 

bedömning av vilket behov som föreligger inom ett avsättningsområde kan 

endast befintliga tillståndgivna täkter beaktas. En annan ordning skulle vara allt 

för spekulativ samt föregripa eventuella prövningar av dessa täkter. Särskilt 

anmärkningsvärt är att kommunen i praktiken uttalar att fortsatt verksamhet, av 

icke känt slag, för samtliga befintliga täkter i närområdet skulle vara tillåtligt 

utan att ha tagit del av en miljökonsekvensbeskrivning för sådana verksamheter.  

48. Vidare verkar kommunen ha missuppfattat det nollalternativ som Sökanden 

redovisat i ansökan. Som framgår av figur 4.1.2 i MKB, uppkommer en 

materialbrist inom avsättningsområdet redan år 2026. Nollalternativet beskriver 

den situationen då verksamheten inte kommer stånd. I ett sådant scenario måste 

behovet av material tas från annan plats från befintliga täkter. Nya etableringar 

kommer att vara nödvändiga för att täcka det framtida behovet även om andra 

befintliga täkter får nya tillstånd. Att nya täkttillstånd är nödvändiga för att 

tillgodose materialbehovet inom avsättningsområdet visar tydligt att det 

föreligger ett behov av den sökta verksamheten.  

49. Sökanden vill upprepa det som anges i ansökan om att SGU anger att behovet 

per invånare uppgår till ca 9,4 ton per invånare i Östergötland år 2019. Vad som 

anförts av de närboende (aktbilaga 194), där de mycket förenklat har delat 

mängden levererat berg från täkterna i Linköpings kommun med antalet 

invånare, ändrar inte bedömningen om behovet i kommunen. Vad den siffran 

snarare indikerar att materiallevereras från andra kommuner för att tillgodose 

materialbehovet i kommunen. Exempel på sådana täkter är Dala (NCC mot 

Åtvidaberg), Gubborp (Borensberg) och Melby (Östgöta berg och grus 
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Norsholm). Uppgifterna vittnar istället att det behövs ytterligare täkter i 

Linköpings kommun för att minska transportavstånden av ballast i kommunen.  

50. För att tydliggöra att det inte går att dra några bestämda slutsatser av statistik 

på kommunnivå på det sättet som de närboende gör, kan en enkel jämförelse 

göras mellan statistiken från Norrköping och Linköpings kommun i underlaget 

från SGU. I Linköping producerades 1 011 000 ton och i Norrköping 

producerades 1 611 000 ton under 2019. Kommunerna är i princip lika stora och 

har en likvärdig fördelning mellan stad och landsbygd. I Linköping är 

invånarantalet drygt 160 000 och i Norrköping drygt 140 000. Produktionen 

borde egentligen vara i princip lika eller aningen större i Linköping. Istället är 

produktionen 60 % större i Norrköping. Detta visar tydligt hur missvisande 

statistik kan vara om den isoleras till en enstaka kommun. Det visar därtill att de 

närboendes slutsatser om behovet i Linköpings kommun är felaktiga. 

51. Vidare har de närboende varit i kontakt med de konkurrerande 

verksamhetsutövarna i Linköpings kommun som påstås ha gott om berg kvar i 

sina befintliga tillstånd samt avser att söka nya för dessa verksamheter. 

Sökanden vill först upprepa att alla nya tillstånd kräver en omfattande 

tillståndsprövning och det är långt ifrån någon garanti att ett sådant erhålls. 

Dessa uppgifter kan således inte beaktas. Vidare är det helt naturligt att en 

konkurrande aktör gärna ser färre konkurrenter på marknaden eftersom det 

gynnar deras affärsmodell. Att de konkurrerande aktörerna ser att hela behovet 

kan täckas av befintliga täkter kan vidare helt dementeras eftersom en av dem, 

Kisa Kross AB/Krossteknik, har inlett ett samråd om en ny täkt i Bankekind 

öster om Linköping. Nämnas bör även att samråd har inletts av ytterligare en 

aktör nordöst om Ljungsbro i Linköpings kommun. Även dessa aktörer ser 

således ett behov av nya täkter i Linköpings kommun.  

52. Slutligen vill Sökanden poängtera att vid bedömningen av om det finns ett behov 

ska det vägas in det samhälleliga intresset av en fungerande konkurrensutsatt 

marknad, se MÖD 2003:108 och MÖD mål nr M 7369-17. I detta sammanhang 

har MÖD särskilt uttalat att ”[…] några absoluta slutsatser inte dras från en 

jämförelse mellan de sammanlagda summorna av tillgängliga och 

efterfrågade volymer av bergmaterial eftersom tillgång och efterfrågan kan 

fördela sig efter olika kvaliteter och användningsområden” samt ”[…] ett behov 

ur konkurrenssynpunkt även om det vid en mer teknisk beräkning framstår 

som att tillgång och efterfrågan är i balans”. 

53. I förevarande fall finns det två andra aktörer i Linköpings kommun förutom 

Sökanden, Swerock och Kisa Kross AB. Om Sökanden inte erhåller ett nytt 

tillstånd är det bara två aktörer kvar på marknaden efter att tillståndet i Aska 

löper ut. Endast två aktörer utgör inte en sund konkurrenssituation inom 

avsättningsområdet. Det råder således ett behov ur konkurrenssynpunkt av den 

sökta verksamheten.  
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54. Sammanfattningsvis menar Sökanden att det är tydligt visat att behov föreligger 

för den sökta verksamheten.  

A.2.3 Övrigt 

55. Sökanden har försökt att samla ihop övriga synpunkter från kommunen för att 

bemöta dem.  

56. Kommunen konstaterar att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller 

innehålls. Det saknas således anledning att inte meddela tillstånd av detta skäl. 

Vidare har bullerreducerande åtgärder av betydande omfattning föreslagits av 

Sökanden (bullervallar, bullerdämpad borrigg m.m.), för att minimera 

omgivningspåverkan. Se även det justerade villkorsförslaget ovan angående 

borrning som kommer att reducera bullerstörningen ytterligare under 

morgontimmarna. Sökanden vill också poängtera att det beräknade bullret med 

marginal understiger Naturvårdsverkets riktvärden kvälls- och nattetid.  

57. Kommunen har missuppfattat Sökandens förslag till villkor angående 

luftstötvåg. Det handlar inte om att minska incitamenten att följa givna rutiner 

inför varje sprängning utan för att ge verksamhetsutövare ett rättssäkert villkor 

eftersom att en överträdelse är straffsanktionerad. Det föreslagna villkoret är en 

följd av att de tidigare villkoren angående luftstötvåg och vibrationer som var 

branschstandard och uttryckta som ett riktvärde underkändes av Mark- och 

miljööverdomstolen i flertalet avgöranden (MÖD 2009:2, MÖD 2009:9, MÖD 

2012:10 och MÖD 2012:21). Det aktuella villkorsförslaget är ett 

begränsningsvärde i enlighet med fast praxis för hur villkor för luftstötvåg 

föreskrivs och bör därmed medges.  

58. Sökanden har i målet åtagit sig att, vid akut vattenbrist i en enskild vattentäkt 

för husbehovsändamål, omgående, efter anmodan, provisoriskt tillhandahålla 

vatten för fastighetens vattenbehov, om vattenbristen beror på den sökta 

verksamheten.  

59. Sökanden arbetar aktivt med att ersätta jungfruligt material med återvunna 

produkter. Sådan verksamhet ingår också i ansökan och asfalten och andra 

produkter måste hanteras och krossas någonstans. Men hela behovet kan inte 

tillgodoses av enbart återvinningsmaterial varför en väl lokaliserad bergtäkt där 

återvinning är en del av verksamheten är ett mycket lämpligt förfaringssätt. Det 

behövs lokaliseringar med lämpliga logistiklägen även för sådana 

återvinningsverksamheter. 

60. Kommunen har vidare anfört att verksamheten skulle inverka negativt på de 

kommunala målen ”Livskraft i hela Linköpings kommun” och ”Ett växande 

Linköping”. Sökanden menar att verksamheten tvärtom skulle främja dessa två 

mål. Kommunen verkar sakna insikt kring hur det möjliggörs att vårt samhälle 

växer, d.v.s. att all utbyggnad av infrastruktur och bostäder sker med 

ballastmaterial. Detta illustreras väl av bifogad bild från Norges geologiske 

undersøkelse, se Bilaga 4. Då långsiktig tillgång på ballastmaterial är en 
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fundamental förutsättning för ett växande samhälle inverkar verksamheten 

mycket positivt på målet ”Ett växande Linköping”. Vidare innebär den sökta 

verksamheten att arbetstillfällen skapas även utanför Linköpings tätort, att 

anläggandet av nödvändig infrastruktur på landsbygden möjliggörs samt att 

ingen oacceptabel omgivningspåverkan sker. Därmed främjas även ”Livskraft i 

hela Linköping”.  

61. Slutligen vill Sökanden framhålla att en naturvårdsinventering enligt svensk 

standard har utförts, att Trafikverket bedömer att riksväg 23 klarar belastningen 

från transporterna till verksamheten samt att trafiksäkerheten inte försämras. 

A.3 Yttrande från Försvarsmakten 

62. Försvarsmakten har upprepat de krav som den ställde på verksamheten i 

samrådsskedet. Sökanden har godtagit samtliga krav från Försvarsmakten och 

har föreslagit villkor 6 till hänsyn för dessa krav. Sökanden kommer även att 

efterkomma övriga krav som Försvarsmakten framför, emellertid bedöms de 

inte vara lämpliga att föreskriva i villkor. 

63. Sökanden har kontakt med samma flygplats vid sprängning i Sökandens 

befintliga täkt Aska och kommunikationen fungerar väl. Således finns 

upparbetade rutiner hos Sökanden i detta avseende. Detaljerade instruktioner 

om hur kontakt med Flygtrafikledningen ska ske kommer att beskrivas i 

kontrollplanen.  

64. Noteras bör i detta sammanhang, med anledning av vad som framförts i 

aktbilaga 40, att Försvarsmakten har yttrat sig i såväl samrådsskedet som efter 

kungörelsen av ansökan.  

A.4 Yttrande från Trafikverket 

65. Sökanden konstaterar att Trafikverket anser att den presenterade 

trafiklösningen motsvarar de krav som Trafikverket ställt på anslutningen i 

samrådsskedet och därmed varken påverkar framkomligheten eller 

trafiksäkerheten negativt. Sökanden delar denna uppfattning. 

66. Korsningen kommer att byggas om innan transportintensiv verksamhet startas 

(externa transporter av ballast). Inledande arbeten (avbaning, plansprängning 

och interna anläggningsarbeten) kommer att utföras innan korsningen 

färdigställs. I samband med detta kan den befintliga körvägen norrifrån (från 

Dömestorps gård) användas. Dessa inledande arbeten omfattar transporter 

endast i liten omfattning. 

67. Sökanden kommer att bekosta den nya trafiklösningen och även stå för 

kostnaderna för processen enligt väglagen. Angående synpunkter på 

trafiklösningen från vägförening i aktbilaga 54, se nedan avsnitt B.1. 

A.5 Yttrande från SMHI (aktbilaga 98) 

68. Sökanden noterar och kommer att beakta synpunkterna från SMHI.  
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B. Yttranden från närboende och samfälligheter <500 meter 

B.1 Yttrande från Kerstinebo-Bäck vägförening (aktbilaga 54) 

69. Vägföreningen har inkommit med synpunkter i huvudsak angående den ingivna 

trafikutredningen till ansökan. Sökanden har gett i uppdrag till Sweco att 

bemöta de synpunkter som har inkommit, se Bilaga 5, som även sammanfattas 

nedan.  

70. Punkt 1 - Trafikutredningen har korrekt återgivit maxtimman (kl. 15-16) och 

har även utfört en kompletterande beräkning för belastningsgraden under den 

timme som vägföreningen anser utgör maxtimman, kl. 07-08. Beräkningarna 

visar vilken belastningsgrad det blir både vid normal och vid maximal 

produktion. För alla scenarier är belastningsgraden på samfällighetens väg 

mindre än 0,1. För detaljer i beräkningarna hänvisas till Bilaga 5. 

71. Punkt 2 - Sweco medger att formuleringen att trafiken från samfällighetens väg 

”antas vara försumbar i dagsläget” var olämplig. Avsikten var att visa att trafiken 

från samfällighetens väg är så liten jämfört med trafiken på väg 23/34 att den 

inte påverkar korsningens totala trafikbelastning. 

72. Punkt 3 - Uppgifterna om lutningar och avstånd från vägföreningen bedöms 

sannolika och ska givetvis beaktas i detaljprojekteringen av den nya korsningen. 

Dock ändrar inte dessa uppgifter utredningens slutsats att den föreslagna 

korsningen uppfyller Trafikverkets krav på trafiksäkerhet. Yttrandet från 

Trafikverket bekräftar vidare utredningens slutsatser.  

73. Punkt 4 - Korsningen mellan väg 23/34 och väg 621 anges som ett närliggande 

exempel på en korsning med jämförbar trafik från en bergtäkt. De vägar som 

ansluter till väg 23/34 i denna korsning har dock betydligt högre trafikflöden än 

de som bedöms bli aktuella från Sökandens bergtäkt eller från samfällighetens 

väg. 

74. Föreslagen utformning av aktuell korsning, innebär att kraven för en säker 

korsning med 100 km/tim på primärvägen är uppfyllda, vilket även bekräftas av 

Trafikverkets yttrande. 

75. Punkt 5 - Föreslagen utformning innebär att trafik från samfällighetens väg får 

stopplikt mot den nya rampen, som blir en del av väg 23/34. Utformningen 

förtydligas i den något omarbetade skissen i Bilaga 5. På grund av stopplikten 

för trafik från enskild väg förhindras konflikter mellan olika trafikslag och 

trafikriktningar. 

76. Punkt 6 - Vid lastning kontrolleras fordonen okulärt så att lasten är säkrad. 

Även om det är den enskilde föraren som är ansvarig för att fordonets last är 

korrekt säkrad bistår Sökandens personal vid lastning med att uppmärksamma 

chauffören om lasten inte ligger rätt. Den del av utfartsvägen som ligger närmast 

väg 23/34 kommer att asfalteras och skötas av Sökanden vilket minimerar 
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nedsmutsning på den allmänna vägen. Vid särskilda behov kan även ytterligare 

åtgärder vidtas för att minimera nedsmutsning. 

77. Punkt 7 - Alternativ korsningsplacering där gamla Kalmarvägen ansluter till 

riksväg 23/34, är redovisad på ett lite mer ingående sätt. Alternativet är utrett på 

det sätt som krävs för att kunna bedöma vilka konflikter som kan uppstå med en 

ny korsning på platsen. Det har då visat sig inte vara möjligt att utforma en 

godkänd korsning på denna plats. 

78. Angående förrättning kommer den föreslagna korsningen att innebära att en ny 

vägplan behöver upprättas som i sin tur kommer att påverka vägföreningen. När 

vägplanen är genomförd kommer lantmäteriet att göra de nödvändiga 

följdändringar genom en separat lantmäteriförrättning som gör att korsningen 

tas bort från gemensamhetsanläggningen på lämpligt sätt. Kostnaden för en 

sådan förrättning kommer att läggas på Sökanden. 

79. Vägföreningen har uppgivit att deras väg har en bro med en trumma som inte 

har tagits med i Sökandens riskutredning. På uppdrag av Sökanden har WSP 

uppdaterat den tidigare genomförda riskanalysen, se Bilaga 6 och Bilaga 7. 

Inventeringen har uppdaterats med bron/vägtrumman, se objekt 56 C i Bilaga 6. 

80. Sammanfattningsvis vidhåller Sökanden att den föreslagna utformningen av den 

nya korsningen är trafiksäker och uppfyller samtliga krav som ställs på en 

korsning av förevarande typ. Yttrandet från Trafikverket bekräftar denna 

bedömning och att samtliga krav uppfylls.  

B.2 Yttrande från Fredriksbergs samfällighet (aktbilaga 66) 

81. Föreningen har framfört synpunkter angående eventuell påverkan på 

föreningens byggnader, anläggningar och vibrationskänsliga utrustning. Dessa 

uppgifter har beaktats i den uppdaterade riskanalysen, se Bilaga 6. Pump- och 

tryckstegringsstationen på Orlunda 2:13 har nu lagts till i inventeringen samt i 

analysen. En syneförrättning och besiktning i enlighet med SS 460 48 60 

kommer att utföras. Avloppsledningen som nämns är belägen precis i gränsen 

för 0,3 meter avsänkning i berg vid fullt utbruten täkt vilket innebär att det är 

endast i slutskedet som någon grundvattenpåverkan överhuvudtaget blir aktuell. 

Avsänkningen är relativt liten och trycksatta ledningar är inte speciellt 

sättningskänsliga. Mot bakgrund av detta är risken för sättning mycket låg.  

82. Mot bakgrund av den begränsade påverkan verksamheten bedöms ha på 

omgivningen innebär den inget hinder på föreningens planer på att avstycka en 

tomtfastighet på sätt som anges i yttrandet.  

B.3 Yttrande från dikningsföretaget Mutebo-Vargsäter (aktbilaga 143) 

83. Dikningsföretaget har anfört att den sökta verksamheten kommer att innebära 

att det tillförs en icke obetydlig vattenmängd.  

84. Brytområdets andel av tillrinningsområdet i den aktuella delen av Slakaån är ca 

0,5 % vilket innebär att utsläpp av länshållningsvatten får uppgå till som mest 
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0,5 % av det dimensionerande flödet. Det resulterar i ett flöde på ca 15 l/s. Då 

detta motsvarar en extrem flödessituation, d.v.s. mer än ett 50 års flöde, kan vid 

normala högflöden ett större utflöde accepteras utan risk för att skada 

nedströms vattendrag.  

85. Sökanden åtar sig att tillämpa en reglering av mängden vatten till 20 l/s, vilket 

innebär att det inte finns risk för skada på dikningsföretaget. Den föreslagna 

sedimentationsdammen är också dimensionerad för detta. Vid enskilda extrema 

nederbördstillfällen kommer bergtäktens sylta, d.v.s. på täktbotten liggande 

krossmaterial, att fylla funktion som regleringsvolym.  

86. Utifrån slutsatserna i den hydrogeologiska utredningen, bilaga B3, finns det 

ingen risk för skada på dikningsföretaget med anledning av det tillkommande 

vattenflödet, under förutsättningar att Sökandens åtagande om att reglera 

mängden utsläppt vatten till max 20 l/s följs. För det fall ett behov av en ny 

förrättning av dikningsföretaget ändå skulle föreligga med anledning av det 

tillkommande vattenflödet från Sökanden, åtar sig Sökanden att ansöka om och 

stå kostnaderna för en ny förrättning. Genom en sådan ny förrättning kan det 

säkerställas att den andel i företaget som avser Dömestorp 2:3 motsvarar den 

maximala mängden tillfört vatten jämte övrig förutsägbar belastning. 

B.4 Yttrande från Roine Henrysson och Mattias Nilsson, Ingebo 1:2 (aktbilaga 144, 

190) 

87. Roine Henrysson och Mattias Nilsson har anfört att det finns risk att dammen i 

betesmarken 300 meter sydost om täktområdet torrläggs som en följd av ansökt 

täktverksamhet. Detta skulle försvåra betesdriften och försämra biotopen kring 

det aktuella småvattnet. 

88. En sänkning av grundvattennivån kan påverka småvatten som är 

grundvattenberoende i nära anslutning till brytområdet, framförallt mot slutet 

av tillståndstiden. Sökanden föreslår därför att nivån i dammen kontrolleras 

regelbundet inom ramen för verksamhetens kontrollprogram. Eftersom 

grundvattennivån inte kommer att påverkas nämnvärt i början av tillståndstiden 

kan sådan kontroll ge erfarenhet av normala vattenförhållanden i dammen som 

kan läggas till grund för uppföljning av eventuell senare påverkan.  

89. Om vattenbrist skulle uppkomma och detta beror på den sökta verksamheten 

åligger det Sökanden att, omgående, efter anmodan, provisoriskt tillhandahålla 

vatten för fastighetens hushållsbehov i enlighet med det åtagande som angivits i 

ansökan. 

B.5 Yttrande från Kjerstin Sjöberg, Sundsholm 4:4 (aktbilaga 174) 

90. Kjerstin Sjöberg har framfört en rad olika synpunkter. Till bemötande av dessa 

hänvisar Sökanden, utöver vad som specifikt anges nedan, till vad som sagts i 

tidigare avsnitt. 
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91. Frågan om att etableringen av täkten kommer att leda till en värdeminskning på 

fastigheten faller utanför mark- och miljödomstolens befogenhet i detta mål och 

måste prövas i särskild ordning enligt 32 kap. miljöbalken.  

92. Sökanden har beaktat informationen om fastigheten Sundsholm 4:4 i den 

uppdaterade riskanalysen, se Bilaga 6 och 7. Den justering som gjorts med 

anledning av de nya uppgifterna har dock inte påverkat det aktuella objektets 

vibrationsriktvärde. Objektet kommer att omfattas av syneförrättning och 

besiktning i enlighet med SS 460 48 60. 

93. Bullret från verksamheten kommer att innehålla gällande begränsningsvärden 

för industribuller. Vidare visar resultatet av bullerutredningen att inget ljud från 

verksamheten kommer ha karaktären av impulsljud. Det beror på att ljud som 

kan ha karaktär av impulsljud vid källan kommer att maskeras av annat buller 

samt av riksvägen. Det är bullrets karaktär vid mottagaren som avgör om det 

utgör impulsljud eller inte. Då särskilt ljud från skutknackning har befarats 

innebära en olägenhet önskar Sökanden framhålla att skutknackning endast får 

bedrivas 07.00-18.00 enligt föreslaget villkor 5, vilket begränsar störningen från 

detta moment.  

94. Angående trafikmängderna vid den aktuella vägkorsningen menar Sökanden att 

trafikmängden österifrån är mycket liten i förhållande till trafikmängden på väg 

23/34, vilket hade kunnat uttryckas tydligare i utredningen. Vidare hänvisas till 

bemötandet av vägföreningens synpunkter ovan under punkten B.1 och 

kompletterande PM från Sweco, Bilaga 5.  

95. Angående damning minimeras sådan vid torr väderlek genom vattenbegjutning 

av lager eller vid utlastning och genom att tillfartsvägen hålls ren. Den del av 

tillfartsvägen som är närmast väg 23/34 kommer att asfalteras för att minimera 

damning. Asfaltverket kommer att vara placerat på täktbotten, omgivet av höga 

bergväggar. Betydande luktstörningar förväntas inte uppstå vid omgivande 

bostäder. 

96. Sökanden har låtit miljökonsultföretaget Calluna ta del av de uppgifter om 

rödlistade arter som lämnats in i målet. Dessa uppgifter ändrar inga av de 

slutsatser som tidigare redogjorts för av Sökanden utan bekräftar snarare 

desamma. Se även avsnitt C.2 och PM från Calluna, Bilaga 8. 

97. Sökanden har låtit WSP utreda risken för stenkast från den sökta verksamheten. 

Av den uppdaterade riskanalysen, Bilaga 6, framgår att analysen utgår från ett 

säkerhetsavstånd på dubbla normala kastlängden i respektive riktning, d.v.s. 

420 meter framför salvan och 240 meter bakom salvan. Då byggnader och 

infrastruktur befinner sig utanför dessa zoner bedöms risk för skador på tredje 

mans egendom från stenkast inte föreligga. 
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B.6 Yttrande från Björn Wedell m.fl., Sundsholm 4:7 (aktbilaga 175) 

B.6.1 Generellt 

98. Björn Wedell m.fl. har framfört en rad olika synpunkter. Till bemötande av dessa 

hänvisar Sökanden, utöver vad som specifikt anges nedan, till vad som sagts i 

tidigare avsnitt. 

99. Angående påstådda brister i ansökan vill Sökanden framhålla att Sökanden har 

genomfört detaljerade inventeringar av bl.a. naturvärden, buller, hydrogeologi, 

risker samt väg- och trafikfrågor. För detta har sakkunniga experter som är 

fristående från Sökanden anlitats. De utförda utredningarna är genomförda 

enligt vedertagna metoder och enligt svensk standard, där sådana är 

tillämpbara. I en så omfattande prövning som i förevarande fall kan vissa 

mindre avvikelser finnas avseende enskilda uppgifter och förhållanden. 

Sökanden strävar efter att så långt det är möjligt rätta till eventuella avvikelser 

och tillhandahålla ett rättvisande beslutsunderlag, som redogör för den ansökta 

verksamheten och dess verkningar på omgivningen på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Sökanden vill dock poängtera att påstådda brister inte föreligger och att 

den tillhandahållna utredningen ger ett fullgott underlag för prövning av ansökt 

verksamhet samt att kunskapskravet och bevisbörderegeln uppfylls. 

B.6.2 Lokalisering 

100. Angående verksamhetens lokalisering saknas sådan fastslagen praxis att 

täktverksamhet skulle vara otillåten om bostäder finns inom 500 meter. 

Lokaliseringens lämplighet ska bedömas från fall till fall och den avgörande 

faktorn är om verksamheten innebär en oacceptabel störning till omgivningen. I 

förevarande fall finns det fyra bostäder inom 500 meter, varav samtliga är 

belägna på den östra sidan om riksväg 23/34. Störningen från verksamheten 

kommer således till övervägande del att konsumeras av vägbullret. Sökanden 

har visat att den valda lokaliseringen inte innebär någon oacceptabel störning 

till omgivningen och är förenligt med 2 kap. 6 § miljöbalken.  

101. Sökanden vill även poängtera att de refererade rättsfallen inte ändrar 

ovanstående bedömning. I MÖD 2010:6 (M 10280-08) angav MÖD att ett så 

kort avstånd som 100 meter till klagandes bostadshus gjorde lokaliseringen 

olämplig, ett så kort avstånd föreligger inte i förevarande mål. I MÖD 2003:108 

var närmsta bostadshus beläget 750 meter från täktverksamheten och 

verksamheten bedömdes tillåtlig. Målet handlade dock i huvudsak om behovet 

av täkten. I målet fastslog MÖD att vikten av sund konkurrens inom 

avsättningsområdet ska beaktas i bedömningen om behov föreligger av 

materialet. Även i MÖD M 5701-05 fann MÖD att lokaliseringen kunde tillåtas 

då Sökanden visat att sedvanliga bullernivåer kunde innehållas och att 

verksamheten i övrigt inte innebar oacceptabel skada på människors hälsa eller 

miljön.  
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102. Angående antalet närboende vill Sökanden förtydliga följande. Björn Wedell 

m.fl. har anfört att det finns ca 100 bostäder inom 1 000 meter från täkten samt 

hänvisat till Bilaga B1 Bilaga 4 Brevutskick fastighetsägare. Samråd har dock 

skett med boende inom ett större område än 1 000 meter från täkten och 

verksamhetsområdet har därtill minskats något i ansökan. Alla fastigheter som 

ligger inom 1 000 meter är inte heller bebyggda. Sökanden har under våren 

2020 erhållit underlag om bygglov och förhandsbesked på de aktuella 

fastigheterna från Linköpings kommun. Sökandens utredning visar att det finns 

totalt ca 65 bostäder (befintliga eller med bygglov/förhandsbesked) inom 1 000 

meter från ansökt verksamhetsområde. Av dessa finns omkring 50 på östra 

sidan av väg 23/34, dvs. på motsatt sida vägen i förhållande till täkten. Det finns 

ca 15 på västra sidan. Inom 500 meter från täkten finns endast fyra bostäder 

(befintliga eller med bygglov/förhandsbesked), varav samtliga öster om väg 

23/34. 

B.6.3 Buller 

103. Bullerutredningen är av nödvändighet en bedömning eller prognos av vilket 

framtida buller som kommer att uppstå. Exponeringen i omgivningen kommer 

sedan att följas upp inom ramen för Sökandens egenkontroll. En ökning med 3 

dB med hänsyn till felmarginalen, på det sätt som görs gällande i yttrandet, är 

inte rimligt att förvänta sig. Det skulle i så fall behövas en fördubbling av 

bullernivån vid källan vilket inte är förväntat. I praktiken kommer 

bullernivåerna snarare att bli lägre än vad som anges i bullerutredningen då 

beräknade nivåer avser en situation med samtliga maskiner igång samtidigt 

tillsammans med medvind från verksamheten i samtliga väderstreck.  

104. Vid beräkningspunkt BP6 på fastigheten Sundsholm 4:7 beräknas bullret från 

den befintliga trafiken på väg 23/34 uppgå till 57 dB(A). Räknat som hela dB-

steg beräknas bullernivån från vägen fortfarande vara 57 dB(A) med 

tillkommande täkttrafik. Bullret från täkten beräknas uppgå till som mest 49 

dBA under inledningsskedet och därefter avsevärt mindre under kommande 

skeden av tillståndstiden. Eftersom bullret från vägen är så mycket högre 

bedömer Sökanden att vägen utgör den helt dominerande bullerkällan. 

Resonemanget om addering av två bullerkällor som ökar bullernivån med 3 dB-

steg gäller för två lika starka källor, vilket inte är fallet här. 

105. Även om antalet fordon nattetid på riksvägen är mindre än dagtid förekommer 

en inte obetydlig trafik även nattetid av både tunga fordon och personbilar. Även 

nattetid kan därför vägen anses vara en betydande bullerkälla. De delar av 

verksamheten som enligt ansökan avses bedrivas nattetid bidrar med mycket 

låga ekvivalenta ljudnivåer i de olika driftfallen (33-34 dBA). Även maxnivåer 

nattetid innehålls. 

B.6.4 Vattenverksamhet 

106. Utifrån den hydrogeologiska utredningen bedöms risken för sättningar på de 

aktuella byggnaderna vara låg eftersom de är belägna i ytterkanten av 
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influensområdet. Angående brunnar bedöms risken för skada även här att vara 

låg då de är belägna i influensområdets ytterkant samt är bergborrade. 

Grundvattenrör kommer att installeras öster om täkten, i riktning mot väg 

23/34, för att övervaka verksamhetens grundvattenpåverkan. Detta innebär att 

en påverkan kommer att kunna observeras innan risk för skada föreligger.  

107. Angående ansvar för brunnar åligger det Sökanden att, då eventuell skada 

misstänks, utreda huruvida sådan eventuell påverkan beror på Sökandens 

verksamhet och om det kan bli aktuell med ersättning av något slag. Genom 

regelbunden kontroll av grundvattennivåerna erhålls den information som 

behövs för att bedöma frågan.  

B.6.5 Riskanalys 

108. Sökanden har beaktat informationen om byggnader och markförhållandena på 

fastigheten Sundsholm 4:7 i den uppdaterade riskanalysen, se Bilaga 6 och 7. 

Byggnaderna på fastigheten tas med som objekt där syneförrättning och 

besiktning i enlighet med SS 460 48 60 kommer att utföras. 

109. Punkter för vibrationsmätningar kommer slutligt att beslutas i verksamhetens 

egenkontrollprogram. Sökanden anser att det mest lämpliga är ett antal fasta 

mätpunkter som representerar flera anläggningar i samma riktning och med 

liknande förutsättningar, kombinerat med tillfälliga mätpunkter för att verifiera 

nivåer vid andra byggnader. 

B.6.6 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

110. En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva möjliga lokaliseringsalternativ 

samt skälen för de val som gjorts med hänsyn till miljöeffekter. Sökanden har 

genomfört en lokaliseringsutredning vars resultat presenteras i MKB:n. En 

jämförelse har gjorts av de fem undersökta alternativen, där bl.a. bergart, 

avstånd till Linköping, större allmän väg samt bostäder, landskapsbild samt 

natur, kulturmiljö och friluftsliv har beaktats. Sökandens metod för redovisning 

av de olika lokaliseringsalternativen är fullgod och ger en god översiktsbild av de 

olika alternativen. Sökanden anser inte att det finns skäl att komplettera eller 

ändra utredningen eller redovisningen utifrån vad Björn Wedell m.fl. har anfört.   

111. Utredningen i målet visar sammantaget att Dömestorp är det alternativ där det 

finns bäst förutsättningar för att bedriva bergtäktsverksamhet med så liten 

påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. Alternativa lokaliseringar 

skulle innebära en större påverkan, inte minst från transporter till och från 

större allmän väg eller genom samhällen. Se även vad som angetts ovan i avsnitt 

A.2.2. 

112. Angående klimatpåverkan från asfalttillverkning anför Sökanden följande. Om 

asfalten inte tillverkas i Dömestorp kommer den att tillverkas på annan plats och 

klimatpåverkan blir densamma. Ur klimatsynpunkt är det lämpligt att tillverka 

asfalt i täkt eftersom de totala transporterna därigenom kan minskas. Sökanden 

minimerar klimatpåverkan genom att så långt som möjligt gå över till 
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tillverkning som drivs fossilfritt (tallolja) och teknikutveckla klimatanpassad 

asfalt där exempelvis lignin ersätter bitumen. 

B.6.7 Synpunkter på föreslagen trafiklösning 

113. Angående synpunkter på vägkorsningen till väg 23/34 hänvisas till vad som 

angetts ovan till bemötande av vägföreningens synpunkter i avsnitt B.1. 

Trafiklösningen uppfyller gällande krav på säkerhet, vilket bekräftats av 

Trafikverket.  

B.6.8 Utformning av bullervall 

114. Den slutliga utformningen av bullervallen kommer att göras med särskild 

hänsyn till de närmast belägna bostäderna på den östra sidan av väg 23/34. 

Bullervallen kommer att utgöra en barriär för damm, buller och luftstötsvågor 

m.m. Som nämnts i tidigare avsnitt minimeras damm även genom 

försiktighetsmått som asfaltering och vattenbegjutning. Sökanden vidhåller det 

som sägs i MKB:n om att damning inom täkten främst kommer att vara ett 

arbetsmiljöproblem, att grövre damm kan komma att orsaka neddamning inom 

maximalt någon eller några hundra meter från täkten samt att damning och 

utsläpp av stoft inte bedöms påverka människors hälsa eller miljön. Se bl.a. 

MinBaS II, Undersökning av eventuella effekter på vegetation av damning från 

täktverksamhet, Rapport nr 3.1a-4. 

B.6.9 Hälsorisker m.m. 

115. Den planerade verksamheten utgör Sevesoverksamhet enligt den lägre 

kravnivån. Som anges i avsnitt 5.11.5 i MKB:n är de risker som i huvudsak 

bedöms kunna uppstå dels läckage vid transport och hantering av produkter vid 

laddning, dels personskador vid transport, hantering av explosiva varor och 

sprängning. Sökanden kommer dock att hantera kemiska produkter och 

material så att spill och läckage fångas upp och inte orsakar skada samt ha 

riskberedskap för oförutsedda utsläpp. Regelbunden service och underhåll av 

maskiner och utrustning kommer också att genomföras för att bibehålla god 

säkerhetsnivå. I ansökans handlingsprogram, bilaga A3, återfinns en närmare 

beskrivning av hanteringen av allvarliga kemikalieolyckor. Den samlade 

bedömningen i MKB:n är att riskerna till följd av Sevesoverksamheten är små 

beroende på egenskaperna hos det sprängmedel som används, hantering och de 

säkerhetsrutiner som finns. Med vidtagande av tillräckliga skyddsåtgärder 

bedöms påverkan på människors säkerhet som mycket liten till följd av den 

planerade verksamheten. 

B.6.10 Övrigt 

116. Frågan om att etableringen av täkten kommer att leda till en värdeminskning på 

fastigheten faller utanför mark- och miljödomstolens befogenhet i detta mål och 

måste prövas i särskild ordning enligt 32 kap. miljöbalken.  
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B.7 Yttrande från Johan Nilsson m.fl., Sundsholm 4:1 (aktbilaga 194) 

B.7.1 Behov 

117. De synpunkter som Johan Nilsson m.fl. har framfört med anledning av behovet 

av täkten har beaktats vid bemötande av Linköping kommuns yttrande. 

Sökanden får i denna del hänvisa till vad som angetts ovan i avsnitt A.2.2. 

B.7.2 Buller 

118. Vid beräkningspunkt 7 på fastigheten Sundsholm 4:1 beräknas bullret från den 

befintliga trafiken på väg 23/34 uppgå till 60 dB(A). Räknat som hela dB-steg 

beräknas bullernivån från vägen fortfarande vara 60 dB(A) med tillkommande 

täkttrafik. Här kan särskilt noteras att aktuell punkt är belägen söder om 

utfartsvägen från täkten och att endast 10 % av transporterna förmodas köra åt 

det hållet. Skillnaden jämfört med nuvarande situation kommer därför att bli 

mycket begränsad vid aktuell fastighet med avseende på trafikbuller. Här bör 

även poängteras att täkttrafiken på väg 23/34 inte är ett följdföretag till 

verksamheten och inte ska omfattas av prövningen.  

119. Bullret från täkten beräknas uppgå till som mest 48 dB(A) under 

inledningsskedet och därefter avsevärt mindre under kommande skeden av 

tillståndstiden. Eftersom bullret från vägen är mycket större bedömer Sökanden 

att vägen utgör den mest betydande bullerkällan. 

120. Det buller som verksamheten ger upphov till kommer att innehålla gällande 

begränsningsvärden. Bullerutredningen visar att ljudet inte antas ha karaktär av 

impulsljud. Det beror på att ljud som kan ha karaktär av impulsljud vid källan 

kommer att maskeras av annat buller samt av riksvägen. Det är bullrets karaktär 

vid mottagaren som avgör om det utgör impulsljud eller inte. Antagandena 

enligt bullerutredningen kommer att kontrolleras inom ramen för Sökandens 

egenkontrollprogram. 

121. Vid addering av två ljudkällor med samma nivå ökar den totala ljudnivån med 3 

dB. Är skillnaden i nivå mellan två olika ljudkällor ≥ 10 dB sker ingen ökning av 

den totala ljudnivån utan denna förblir samma som den starkaste ljudkällan. 

122. Sökanden har i kompletteringen beskrivet att vid hastigheter på 50 km/h eller 

högre är ljudet från däcken dimensionerande. I detta fall har vid beräkning 

antagits att de aktuella lastbilarna har en maxhastighet på 80 km/h så fort de 

kommer ut på riksväg 23/34. Enligt Trafikverkets bullerutredare i regionen ger 

detta räknesätt tillräckligt med kompensation för att bullret från accelererande 

bilar inte ska underskattas och Sökandens expert delar denna uppfattning. Det 

saknas således anledning till att utföra de föreslagna beräkningarna. 

123. Sökanden bedömer att buller från helikopterövningar inte är av avgörande 

betydelse för bullerexponeringen vid fastigheten. Andra bullerkällor, såsom 

arbeten med jord- och skogsbruksmaskiner och transporter, förekommer också 

intermittent (även kvälls- och nattetid) men antas inte vara av någon större 
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betydelse i sammanhanget. Sådana källor har också en annan karaktär, frekvens 

och intensitet och kan därför inte beskrivas på samma sätt som buller från 

täkten eller väg 23/34. 

124. Ljudnivån kommer att följas upp regelbundet i kontrollprogrammet som 

godkänns av tillsynsmyndigheten. Sökanden delar uppfattningen att kontroller 

minst vart tredje år är en lämplig omfattning. 

B.7.3 Risk m.m. 

125. Johan Nilsson m.fl. har önskat uppgift om hur ofta ordinarie arbetstider 

frångåtts vid Sökandens verksamhet i Aska. Undantag från arbetstiderna i Aska 

bergtäkt har medgivits under en veckas tid 2020 och knappt en månads tid 

under 2019. Det handlade visserligen inte om halkbekämpning utan om 

specifika kunder med krav på leveranser under särskilda tider. Under 2018 och 

2017 har inga undantag från arbetstiderna givits och äldre uppgifter än så finns 

inte tillgängliga. 

126. Sökanden tackar för uppgifterna om byggnaderna på Sundsholm 4:1. De 

byggnader som inte tidigare varit upptagna i inventeringen har tagits med i den 

uppdaterade riskanalysen, se Bilaga 6 och 7. De är nu med som objekt där 

syneförrättning och besiktning i enlighet med SS 460 48 60 kommer att utföras. 

Justering har skett utifrån tillhandahållen information om stomme, 

grundläggning och undergrund. Sökanden kommer även att utföra en inmätt 

brunnsinventering på plats enligt SGU:s anvisningar. En kompletterande 

brunsinmätning kommer att göras av brunnar med osäkert läge. 

127. Sökanden har låtit WSP utreda risken för stenkast från den sökta verksamheten. 

Av Bilaga 6 framgår att analysen utgår från ett säkerhetsavstånd på dubbla 

normala kastlängden i respektive riktning, d.v.s. 420 meter och framför salvan 

och 240 meter bakom salvan. Då byggnader och infrastruktur befinner sig 

utanför dessa zoner bedöms risk för skador på tredje mans egendom från 

stenkast inte föreligga. 

128. I avsnitt 5.5.3. i MKB:n beskrivs täktens konsekvenser för rekreation och 

friluftsliv. Täkten bedöms inte medföra någon oacceptabel påverkan på 

närboendes möjligheter till rekreation och fritid under tillståndstiden då det 

kommer att vara möjligt att använda omkringliggande vägar och stigar på 

samma sätt som tidigare. Efterbehandling av området planeras vidare ske med 

en täktsjö vilket kan bidra till att skapa nya värden för rekreation och friluftsliv 

efter avslutad verksamhet. 

B.7.4 Naturvärden 

129. Angående den kompletterande inventering som har utförts av närboende har 

den stärkt slutsatserna från naturvärdesinventeringarna från 2019 och 2020. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Knut Erikssons yttrande inte på något 

avgörande sätt förändrar slutsatserna i den naturvärdesinventering som 

genomfördes 2019 eller den fågel- och groddjurinventering som genomfördes 
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2020. Knut Eriksson har anfört att reliktbock och spillkråka förekommer i 

området, dock betvivlar Calluna att observationerna verkligen visar en 

förekomst av dessa arter av skäl som framgår av Bilaga 8. För att säkerställa 

detta ska förekomsten av reliktbock och spillkråka utredas ytterligare under 

våren 2021. 

130. Sökanden har därtill gjort de anpassningar i verksamheten som bedömts 

lämpliga med hänsyn till områdets naturvärden så att verksamheten kan 

bedrivas med minsta möjliga påverkan på desamma.  

131. Vilka biotopskydd som berörs (även småvatten) finns redovisade i MKB, 

naturvärdesinventering (bilaga B2), samt bilaga 7 till kompletteringen. 

Sökanden söker dispens från biotopskyddet för alla berörda objekt och har för 

avsikt att utföra kompensationsåtgärder genom att anlägga liknande biotoper i 

minst samma omfattning som det som tas bort. Angående särskilda skäl för 

detta, se avsnitt A.1.6 ovan.  

132. En mycket liten del av den västra kanten av verksamhetsområdet ligger inom 

100 meter från Slakaåns strand, dvs. inom område där det råder generellt 

strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda förutsättningar för 

växt- och djurlivet. Sökanden anser att det är uppenbart att strandskyddet syften 

inte påverkas i detta fall, varför det inte krävs strandskyddsdispens. För det fall 

mark- och miljödomstolen skulle vara av en annan uppfattning anser Sökanden 

att mark- och miljödomstolen, efter prövning enligt 21 kap. 3 § miljöbalken mot 

strandskyddsbestämmelserna, ska kunna tillåta åtgärden.  

B.7.5 Samhällskostnader 

133. Sökanden vidhåller att vald lokalisering är välavvägd med lämpligt 

skyddsavstånd till bebyggelse, god placering nära en stor allmän väg samt närhet 

till centrala Linköping. Täktverksamhet kan bedrivas på platsen utan orimlig 

påverkan för omkringboende och berörda intressen. Den sökta verksamheten är 

sammantaget tillåtlig på platsen utifrån vad som redovisas i ansökan, MKB:n 

samt övriga handlingar som ingetts i målet.  

134. Utredningen i målet visar att Dömestorp är det mest lämpliga 

lokaliseringsalternativet för den sökta verksamheten. Sökanden erinrar om att 

alternativa lokaliseringar skulle innebära en liknande påverkan på en annan 

plats som skulle beröra andra omgivningar med bostäder m.m. Sökanden 

bedömer att transporter från alternativa lokaliseringar till större allmän väg eller 

genom samhällen skulle innebära större störningar än vad som blir fallet vid 

vald lokalisering.  

135. Om tillstånd inte erhålls och ingen ny täkt kommer till stånd överhuvudtaget 

innebär det att ingen miljöpåverkan uppstår (nollalternativet). Detta ska dock 

vägas mot att den försörjning av stenmaterial som är nödvändig för att fortsätta 
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bygga och underhålla vägar, järnvägar och bostäder m.m. i Linköping med 

omnejd inte kommer att kunna tillgodoses på sikt. 

136. Samhället har ett behov av ny asfalt för en rad olika användningsområden. Om 

asfalten inte tillverkas i Dömestorp kommer den att behöva tillverkas på en 

annan plats och med minst samma klimat- och miljöpåverkan. Ur 

klimatsynpunkt är det lämpligt att tillverka asfalt i en täkt eftersom det totala 

antalet transporter därigenom blir färre. Sökanden minimerar dessutom 

klimatpåverkan genom att så långt som möjligt nyttja fossilfri biologisk tallolja 

för att driva asfaltverket samt genom att teknikutveckla klimatanpassad asfalt 

där exempelvis lignin ersätter bitumen. Användningen av asfaltverket bedöms 

inte försvåra möjligheterna att uppnå något miljömål. Det kommer att vara 

placerat på täktbotten, omgivet av höga bergväggar, samt förses med 

filteranläggning. Betydande luktstörningar förväntas därmed inte uppstå vid 

omgivande bostäder och utsläpp av stoft bedöms inte påverka människors hälsa 

eller miljön. Detta finns bl.a. beskrivet i avsnitt 5.4.3, 5.4.6–5.4.7 i MKB:n, 

avsnitt 5.11 och 9 i den tekniska beskrivningen samt i inlämnad komplettering 

2020-10-29.  

137. Ansökan omfattar mottagande av 100 000 ton massor årligen för 

anläggningsändamål och 50 000 ton massor årligen för återvinning och 

försäljning på marknaden. Massor behövs bl.a. för att skapa bullervall och utföra 

släntning i brytområdet vid efterbehandling. Då det saknas tillräcklig mängd 

lösa jordlager inom verksamhetsområdet finns ett behov av införsel av massor 

för dessa ändamål. Vald lokalisering är vidare lämpligt belägen med gott 

logistikläge nära en stor allmän väg och med närhet till centrala Linköping. 

Därför bedöms det även lämpligt att ta emot en viss årlig mängd massor för 

återvinning och försäljning på marknaden. Närmare uppgifter om detta framgår 

av avsnitt 5.9 och 5.10 i TB:n.  

B.7.6 Vattenfrågor 

138. Sökanden bedömer att eventuella sättningar kommer att bli små och dessa inte 

kommer att försvåra normal drift av och underhåll för riksväg 23/34. 

Grundvattenförändringen förslås att kontrolleras med nivåmätning i ett antal 

grundvattenrör väster om vägen samt med dubbar i vägens krönkant för 

nivåmätning med syfte att verifiera gjorda antagande. Se vidare bilaga B3, 

hydrogeologisk utredning, samt MKB:n avsnitt 5.10.3 och 5.10.6. Inga 

merkostnader för väghållaren väntas uppstå. Om väghållaren mot förmodan 

skulle drabbas av merkostnader till följd av Sökandens verksamhet kommer 

dessa att ersättas. 

139. På grund av nivåförhållanden är det svårt att anlägga diken som leds till 

sedimentationsdammen utanför skyddsvallarna. Grundvattenströmningen 

kommer dock att vara riktad in mot pumpgropen på täktbotten och därigenom 

leds allt vatten som infiltrerar i jordlagren till sedimentationsdammen. 
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140. Som framgår av den hydrogeologiska utredningen kommer sänkning av 

grundvattennivåer att kunna påverka småvatten som är grundvattenberoende i 

nära anslutning till brytområdet, framförallt mot slutet av tillståndstiden. 

141. Brytområdets andel av tillrinningsområdet i den aktuella delen av Slakaån är ca 

0,5 % vilket innebär att utsläpp av länshållningsvatten får uppgå till som mest 

0,5 % av det dimensionerande flödet. Det resulterar i ett flöde på ca 15 l/s. Då 

detta motsvarar en extrem flödessituation, d.v.s. mer än 50 års flöde, kan vid 

normala högflöden ett större utflöde accepteras utan risk för att skada 

nedströms vattendrag. Sökandens åtagande att reglera mängden vatten till 20 

l/s innebär att det inte finns risk för skada på dikningsföretaget. Den föreslagna 

sedimentationsdammen är också dimensionerad för detta flöde. Vid enskilda 

extrema nederbördstillfällen kommer bergtäktens sylta (täktbotten) att fylla 

funktion som regleringsvolym. Se avsnitt 4.2 i bilaga B3, hydrogeologisk 

utredning. 

B.7.7 Påstådda brister i ansökan 

142. En förtydligad efterbehandlingsplan biläggs, se Bilaga 2. Se även ovan under 

avsnitt A.1.3.  

143. Vägutredningen är fullgod vilket bekräftas av Trafikverket. Samtliga 

Trafikverkets krav är därtill uppfyllda. I övrigt hänvisas till avsnitt B.1 ovan.  

144. Bullerutredningen har gjorts med en vedertagen metodik som utgör 

branschpraxis och har anvisats av Naturvårdsverket. Kartorna i bilaga B4, 

bullerutredningen, redovisar inte området längs i söder vid Mutebo och mot 

Skeda udde. Anledningen till detta är att bullernivåerna där med stor marginal 

underskrider riktvärdet och andra bullerkällor (Väg 23/34 öster om Skeda 

udde/Mutebo och andra väger) med stor marginal överskrider bullret från 

verksamheten på så stort avstånd. Sökanden bifogar dock en karta som även 

visar området längst i söder, se Bilaga 9. 

C. Bemötande av övriga synpunkter från enskilda 

C.1 Inledning 

145. Ett stort antal yttranden har inkommit från personer som bor 500–1 000 meter 

från den planerade täkten. Dessa får generellt anses mindre påverkade av sökt 

verksamhet än dem som bor närmare den planerade täkten. Synpunkterna som 

framförs i yttrandena från närboende inom 500–1 000 meter från den 

planerade täkten liknar dock i stor utsträckning dem som framkommit i 

yttrandena från närboende inom 500 meter och i många fall hänvisas till samma 

handlingar som olika närboende upprättat. Sökanden hänvisar därför till vad 

som anförts i relevanta delar av avsnitt B ovan. Då synpunkterna som framförs i 

yttrandena från närboende inom 500–1 000 meter också till viss del är samma 

slags synpunkter som framkommit i yttrandena från berörda myndigheter 

hänvisas även till relevanta delar av avsnitt A ovan. De synpunkter som 
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framförts i yttranden från närboende inom 500–1 000 meter och som inte 

bemöts fullt ut i avsnitten ovan bemöts dock ämnesvis nedan. 

C.2 Naturvärden och arter 

146. I flera av de inkomna yttrandena framförs synpunkter avseende naturmiljö och 

förekomst av skyddade arter i närområdet för täkten. I aktbilaga 164 

framkommer sådana synpunkter från Knut Eriksson, en utbildad biolog som är 

bosatt ca en kilometer från täkten och som har genomfört fältbesök i området 

under våren och hösten 2020. I aktbilaga 164 redovisas att Knut Eriksson har 

påträffat flera naturvärden i området för täkten vid genomförda fältbesök, 

liksom totalt 21 rödlistade arter samt 16 signalarter. Vidare har ett antal övriga 

svampar, däggdjur, groddjur, fåglar och kärlväxter som bedömts intressanta 

påträffats. Mot bakgrund av de observationer som gjorts bedömer Knut Eriksson 

att den valda lokaliseringen för täkten är olämplig. Flera andra enskilda har 

ställt sig bakom denna slutsats. 

147. Sökanden lät under säsongen 2019 Calluna AB genomföra en 

naturvärdesinventering i området, se bilaga B2.1 till MKB:n. Säsongen 2020 

gjorde Calluna en kompletterande artinventeringar avseende fåglar och 

groddjur, se bilaga 1 till komplettering den 29 oktober 2020. Med anledning av 

vad som framkommer i aktbilaga 164 har Sökanden på nytt anlitat Calluna för 

att kommentera Knut Erikssons observationer och slutsatser, se Bilaga 8. De 

mest relevanta delarna av Callunas PM sammanfattas kort nedan.  

148. Calluna konstaterar inledningsvis att Knut Eriksson inte har genomfört några 

standardiserade naturvärdesinventeringar, men att han har goda artkunskaper 

och att det saknas anledning att betvivla observationerna som framkommer i 

hans yttrande generellt. Det finns dock några punkter där hans bedömningar 

ifrågasätts. I motsats till vad Knut Eriksson framhäver kan det t.ex. inte hävdas 

att området som är aktuellt för ansökan är av relevans för dårgräsfjäril. Ordet 

naturskogskaraktär kan inte heller användas för att beskriva området såsom 

Eriksson har gjort. Det finns vidare motstridiga uppgifter om reliktbock, varför 

kompletterande inventeringar av arten kommer att genomföras under våren 

2021. Calluna poängterar även att den norra betesmark som av Knut Eriksson 

lyfts fram som en viktig spridningskorridor inte kommer att bli föremål för 

exploatering vid en täktetablering. Calluna anser sammanfattningsvis inte att 

Knut Erikssons yttrande på något avgörande sätt förändrar slutsatserna från 

tidigare inventeringar, d.v.s. främst att betesmarker bör undantas från 

exploatering och avskärning med tillfartsvägar. Några arter som Knut Eriksson 

lyfter fram ska dock utredas ytterligare under våren 2021 (reliktbock och 

spillkråka). Detta för att säkerställa att Knut Erikssons observationer avseende 

arterna inte är korrekta eller bör medföra en omvärdering av Callunas slutsatser. 

149. Avseende de synpunkter som framkommit om att Sökanden inte bör beviljas 

artskyddsdispens hänvisas till länsstyrelsens yttrande och vad som anges ovan 

under avsnitt A.1.6.  
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150. Avseende synpunkterna om den ansökta verksamhetens konsekvenser för 

groddjur konstaterar Sökanden att den kompletterande artinventeringen 

avseende groddjur visar att vald lokalisering inte är intressant för groddjur, 

främst för att det är ont om dugliga lekvatten. Vid inventeringen 2019 

registrerades ett småvatten och fyra diken som biotopskyddade objekt. Det 

konstaterades dock att mängden vatten i småvattnet var liten och att det 

förmodligen inte fanns tillräckligt mycket vatten för groddjurslek. Ett av dikena 

bedömdes ha liknande värde, övriga bedömdes ha låga biotopkvaliteter ur ett 

groddjursperspektiv men möjligen kunna fungera som spridningskorridor. I 

samband med artinventeringen 2020 undersöktes småvattnet på nytt men då 

noterades inga groddjur och vatten saknades nästan helt. Även dikena 

inventerades på nytt men samtliga saknade vatten och bedömdes vara av 

begränsat värde för groddjur.  

151. I aktbilaga 136 framförs att planerad påfart norrut kommer att inkräkta på ett 

outforskat odlingsröse. Av figur 5.7.1.2 i MKB framgår dock att inga 

odlingsrösen finns där korsningen planeras. 

152. Ansökt verksamhet kommer innebära ingrepp i naturen på den plats brytning 

kommer att ske. Påverkan är dock välutredd samt utförligt beskriven i 

ansökningshandlingarna. Utredningen visar sammantaget tydligt att 

verksamheten inte kommer att innebära någon oacceptabel påverkan på 

naturmiljön eller arterna i området. 

C.3 Buller 

153. Verksamheten kommer huvudsakligen att bedrivas helgfria vardagar kl. 06.00-

18.00. Sökanden har dock begränsat arbetstiderna för vissa mer störande 

moment. De mest störande verksamheterna (borrning, skutknackning och 

sprängning) har begränsats till helgfri måndag–fredag kl. 07.00–18.00.  

154. Krossning med krossar på nivå + 75 har begränsats till helgfri vardag kl. 06.00-

22.00. Enligt bullerutredningen kommer den ekvivalenta ljudnivån med 

marginal att ligga under föreslaget bullervillkor kvällstid och tangerar det krav 

som ställs på industriverksamheter nattetid. Det saknas därför anledning att inte 

tillåta krossning på dessa tider. Noteras bör att krossning kvällstid först blir 

aktuell på nivån +75 då skärmande bergväggar finns i täkten samt att sådan 

krossning endast kommer att bedrivas kampanjvis och inte kontinuerligt. Innan 

krossning påbörjas på denna nivå åtar sig Sökanden att utföra en bullermätning 

som visar att föreslagna bullernivåer innehålls. 

155. Som anförts ovan under avsnitt B.5 bedöms inget impulsljud uppkomma i 

verksamheten. Det saknas således skäl att föreskriva sänkta bullernivåer i villkor 

vid dessa nivåer. Även vid en sådan begränsning klarar verksamheten 

bullernivåerna i de flesta driftfall och Sökanden har möjlighet att göra 

anpassningar i verksamheten så att bullervärdena innehålls. Det saknas således 

skäl att avslå den sökta verksamheten på denna grund, se s. 34-35 i mål nr M 

7582-18 den 2 juli 2019. 
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156. Flera av de synpunkter som framkommit avser trafikbuller från väg 23/34 som 

Trafikverket, i egenskap av väghållare, ansvarar för. Här ska även nämnas att 

årsdygnstrafiken på väg 23/34 är ca 7 750 fordon varav 10 % är tung trafik, d.v.s. 

ca 775 stycken. Vid maximal produktion tillkommer 260 fordonsrörelser från 

den sökta verksamheten. Snarlika förhållanden förelåg i mål nr M 7582-18 där 

en nyetablering vid maxproduktion skulle öka antalet fordonsrörelser med ca 

380 per dag på en väg med ÅDT 7 390 fordon varav 640 tunga fordon. Andelen 

tunga transporter från täktverksamheten var alltså större än i nuvarande fall. 

Under sådana omständigheter ska enligt MÖD täkttransporterna inte anses 

utgöra ett följdföretag på den aktuella vägen och prövningen ska inte omfatta 

täkttrafiken på väg 23/34, se s. 36 i domen.  

157. Avseende synpunkten att Sökanden inte har tagit hänsyn till accelerations- och 

stoppljud vid beräkning av trafikbullret får Sökanden upprepa vad som angivits i 

kompletteringen. Beräkningarna av buller från vägtrafik är utförda enligt 

Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996. Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan 

inbromsande eller accelererande trafik vid korsning samt en torr vägbana och 

dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 

meters avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett 

medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå från trafik har baserats 

på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier. Buller från inbromsande och 

accelererande fordon ingår inte i den i Sverige gällande beräkningsstandarden 

för vägtrafikbuller. Det finns inte heller något krav i de gällande riktvärdena för 

trafikbuller att sådant ljud ska beaktas. Ljudet från fordon varierar beroende på 

hastigheten och vid 30 km/h så är det motorljudet som är dimensionerande.  

158. Sökanden har i kompletteringen beskrivit att vid hastigheter på 50 km/h eller 

högre så är det istället ljudet från däcken som blir dimensionerande. I detta fall 

har vid beräkning antagits att de aktuella lastbilarna har en maxhastighet på 80 

km/h så snart de kommer ut på väg 23/34. Enligt Trafikverkets bullerutredare i 

regionen ger detta räknesätt tillräckligt med kompensation för att bullret från 

accelererande bilar inte ska underskattas och Sökandens expert delar denna 

uppfattning. 

159. Synpunkt har framförts på att mycket av vägbullret från väg 23/34 genereras 

morgon och kväll, i samband med rusningstrafiken, och att bullret från täkten i 

huvudsak kommer att genereras under annan tid. Detta innebär att vägbullret 

inte kommer att konsumeras av bullret från täkten. Även om antalet fordon på 

väg 23/34 är som högst i rusningstrafik förekommer det dock så pass många 

tunga fordon och personbilar att vägen kommer att vara den mest betydande 

bullerkällan även under andra tider.  

160. Angående buller nattetid kan nämnas särskilt att bullerutredningen visar att 

föreslaget bullervillkor underskrids med mycket god marginal (33-34 dB(A)) och 

att mycket lite verksamhet kommer att vara i drift nattetid. Även om antalet 
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fordon nattetid på riksvägen är mindre än dagtid förekommer det dock en inte 

obetydlig trafikmängd även nattetid av både tunga fordon och personbilar. För 

de närboende kommer vägen att vara den mest betydande bullerkällan även 

nattetid. Även maxnivåer nattetid innehålls. 

161. Kartorna i bilaga B4, bullerutredningen, redovisar inte området längs i söder vid 

Mutebo och mot Skeda udde. Anledningen till detta är att bullernivåerna där 

med stor marginal underskrider nivåerna enligt föreslaget bullervillkor och 

andra bullerkällor (Väg 23/34 öster om Skeda udde/Mutebo och andra väger) 

med stor marginal överskrider bullret från verksamheten på så stort avstånd. 

Sökanden bifogar dock en karta som visar området längst i söder, se Bilaga 9. 

162. Flera synpunkter har framkommit på att bullerutredningen skulle vara 

bristfällig. Bullerutredningen har dock utförts av expertkonsult med en 

vedertagen metodik som utgör branschpraxis och har anvisats av 

Naturvårdsverket.  

163. Industribullerutredningen har utförts i enlighet med den Nordiska 

beräkningsmodellen för beräkning av externt industribuller (DAL 32) och visar 

ett s.k. ”worst case” (värstafallscenario). Beräkningarna utgår från ett 

medvindsfall, d.v.s. att en medvind på 3 m/s råder från bullerkällan i alla 

riktningar samtidigt. I praktiken kan det dock bara blåsa i en riktning åt gången. 

Beräkningarna är vidare gjorda för ett antal olika driftfall, där olika 

verksamhetsscenarier föreligger beroende på om man befinner sig i startskedet, 

framtidsskedet eller i slutskedet. Vid redovisningen avseende de olika driftfallen 

anges vilka maskiner som förutsätts vara i drift i de olika skedena. Se vidare 

avsnitt 7 i bilaga B4, bullerutredningen. 

164. Gällande synpunkten att Sökanden utnyttjat ”felmarginalen” i beräkningarna till 

sin fördel anförs följande. Felmarginalerna som anges i bullerrapporten är 

kopplade till hur exakt den gällande beräkningsmodellen är under olika 

beräkningsförhållanden. Bland annat så påverkar terrängens komplexitet och 

antalet reflekterande objekt hur beräkningarna blir mot verkligheten. Om 

marken är helt plan och omgivningen är utan reflekterande ytor blir 

beräkningarna mer exakta än om terrängen varierar mycket upp och ner i 

höjdled så att flera olika skärmkrön bildas eller att det finns många 

reflekterande ytor. Det finns dock inget sätt att analysera eller bedöma hur 

mycket ”fel” det kan tänkas vara i en specifik beräkningsmodell. Därför anges ett 

± intervall för felmarginalen. När beräkningarna utförs så är det inte teknisk 

möjligt att i beräkningsprogrammet att ändra resultatvärdena genom att lägga 

till eller dra av någon felmarginal.  

165. Sammanfattningsvis är bullerutredningen korrekt och väl utförd och visar att 

ingen oacceptabel påverkan uppkommer till följd av verksamheten med 

avseende på buller. 

166. Slutligen kan nämnas att bullerkontroller kommer att utföras regelbundet av 

sakkunnig akustiker inom ramen för egenkontrollprogrammet. En vanlig 
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utformning är att göra en undersökning i inledningsskedet och därefter 

exempelvis vart tredje år. Ofta uppfattas mätningar som den mest lämpliga och 

rättvisande metoden. Mätningar är dock behäftade med vissa praktiska 

svårigheter och felkällor. Det kan handla om att annat ljud stör vid mätpunkten 

(exempelvis ovidkommande fordon, fågelkvitter etc.) eller att samtliga 

bullerkällor i verksamheten inte kan vara i drift vid mättillfället. Därför 

kompletteras ofta mätningar med uppmätning av bullerkällornas nivå vid källan 

och därefter en beräkning av bullerspridningen i omgivningen. 

Egenkontrollprogrammet kommer att utformas utifrån vad som är mest lämpligt 

på platsen och godkännas av tillsynsmyndigheten. 

C.4 Luft och lukt 

167. De maskiner och fordon som kommer att användas i verksamheten har måttliga 

utsläpp och arbetena sker på stora avstånd till platser där människor uppehåller 

sig. Asfaltverket kommer att vara placerat på täktbotten, omgivet av höga 

bergväggar, samt förses med filteranläggning. Varken luftföroreningar av 

betydelse för människors hälsa eller betydande luktstörningar förväntas därmed 

uppstå. Damning inom täkten kommer främst att vara ett arbetsmiljöproblem 

som kan hanteras med lämpliga skyddsåtgärder. Detta finns bl.a. beskrivet i 

avsnitt 5.4.3, 5.4.6–5.4.7 i MKB, avsnitt 5.11 och 9 i TB:n samt i inlämnad 

komplettering 2020-10-29.  

C.5 Vibration och riskanalys  

168. Sökanden har låtit WSP utreda risken för stenkast från den sökta verksamheten. 

Av Bilaga 6 framgår att analysen utgår från ett säkerhetsavstånd på dubbla 

normala kastlängden i respektive riktning, d.v.s. 420 meter och framför salvan 

och 240 meter bakom salvan. Då byggnader och infrastruktur befinner sig 

utanför dessa zoner bedöms risk för skador på tredje mans egendom från 

stenkast inte föreligga. 

169. Sökanden har redovisat i riskanalysen hur föreslaget villkor på maximal 

vibration om 4 mm/s ska innehållas. Vid sprängning med byggnader på ett 

avstånd understigande 600 meter rekommenderas att den samverkande 

laddningen begränsas till maximalt 200 kg. Föreslaget villkor är 

branschstandard och är satt som ett komfortvärde, d.v.s. under den nivån då 

människor i allmänhet upplever obehag. Gränsen för när skada riskerar att 

uppkomma på byggnader till följd av vibrationer är högre.  

170. I bilaga B5, riskanalysen, redovisas de geologiska förhållandena i området för 

täkten med utgångspunkt i SGU:s jordartskarta Jordarter 1:25 000-1:100 000. 

Synpunkter har framförts på att kartan endast ska ge underlag för översiktlig 

planering samt att den bör användas med stor försiktighet vid analyser och 

bedömningar av markförhållanden, vilket skulle innebära att den inte utgör en 

tillräckligt bra källa att utgå från. På SGU:s hemsida anges dock att 

informationen i jordartskartan kan ge underlag för planering i exempelvis 

byggnadsprojekt och vägplanering samt att den kan användas i 
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prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Vid riskanalys är det 

praxis att utgå från SGU:s jordartskarta för bedömning av undergrund. I osäkra 

fall väljs den mest ogynsamma undergrunden för beräkningen. Inkommer andra 

uppgifter gällande inventerade fastigheter, t.ex. från fastighetsägare, ska 

riktvärdet revideras med avseende på dessa. Jordartskartan utgör således endast 

en enskild del av underlaget för genomförda utredningar. Sammantaget ger 

underlaget en god bild av förhållandena på platsen.  

171. Den planerade verksamheten bedöms kunna bedrivas med innehållande av 

samtliga föreslagna villkor och förväntade stenkast kommer att hamna inom 

säkerhetszonen som ligger innanför det avspärrade täktområdet. 

Täktverksamheten kan därmed ske utan oacceptabel störning eller påverkan på 

närboende och de verksamheter som bedrivs i närområdet, inklusive verksamhet 

i form av jordbruk och djurhållning. 

172. Punkter för vibrationsmätningar kommer slutligt att beslutas i verksamhetens 

egenkontrollprogram. Sökanden anser att det mest lämpliga är ett antal fasta 

mätpunkter som representerar flera anläggningar i samma riktning och med 

liknande förutsättningar, kombinerat med tillfälliga mätpunkter för att verifiera 

nivåer vid andra byggnader. 

C.6 Trafikfrågor 

173. Sökanden har presenterat ett underlag för trafiklösningen som motsvarar de 

krav som Trafikverket ställt på anslutningen i samrådsskedet. Bedömningen av 

Sökanden som delas av Trafikverket trafiklösningen varken påverkar 

framkomligheten eller trafiksäkerheten negativt.  

174. Avseende synpunkten om rätt till väg i aktbilaga 185 har det, såvitt Sökanden 

känner till, inte framkommit någonting som tyder på att rättigheten kommer att 

påverkas av den sökta verksamheten. 

C.7 Grundvattenpåverkan 

175. Sökanden har låtit utföra en hydrogeologisk utredning i början av år 2020, i 

syfte att utreda de förväntade konsekvenserna på yt- och grundvatten till följd av 

den planerade verksamheten. Utredningen visar att under de inledande 

verksamhetsåren kommer förändringen av grundvattennivåer att vara obetydlig 

eftersom det tar tid att etablera brytningen ner till färdig bottennivå. 

Grundvattenrör kommer att installeras i riktning mot de närmast belägna 

grävda och borrade brunnarna, samt väg 23/34, för att övervaka verksamhetens 

grundvattenpåverkan. Detta innebär att en påverkan kommer att kunna 

observeras innan risk för skada föreligger.  

176. Om eventuell skada misstänks åligger det Sökanden att utreda huruvida sådan 

eventuell påverkan beror på Sökandens verksamhet och om det kan bli aktuell 

med ersättning av något slag. Genom den regelbundna kontrollen av 

grundvattennivåerna erhålls den information som behövs för att bedöma frågan. 

Sökanden har i målet åtagit sig att, vid akut vattenbrist i en enskild vattentäkt 
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för husbehovsändamål, omgående, efter anmodan, provisoriskt tillhandahålla 

vatten för fastighetens vattenbehov om vattenbristen beror på den sökta 

verksamheten. 

177. Det har i den hydrogeologiska utredningen bedöms att risken för sättningar är 

låg. Om byggnader är grundlagda på lera skulle sättningar kunna uppstå om de 

befinner sig inom influensområde för undre magasin. Två platser med sådana 

områden har identifierats mot gränsen av influensområdet (se figur 17 i den 

hydrogeologiska utredningen), varvid en skadlig påverkan bedöms som mindre 

trolig. En grundläggningsinventering för de byggnader som befinner sig inom 

lerområden och influensområde för undre magasin kommer att göras om 

tillstånd ges. Påverkan på grundvattnet kommer att kontrolleras inom ett 

kontrollprogram. 

178. Påståenden om att Sökanden skulle ha gjort sig skyldig till misskötsel vid 

täktverksamheten i Aska är ogrundade. Vattenverksamheten i Aska bedrivs 

enligt gällande tillstånd med erforderlig kontroll och tillsynsmyndigheten har 

inte haft några synpunkter på påverkan av vattenförhållandena.  

179. Sammantaget innebär verksamheten ingen oacceptabel påverkan på 

omgivningen med avseende på grundvattenpåverkan.  

C.8 Landskapsbild och friluftsliv  

180. Synpunkter har framkommit avseende synligheten av täkten och planerad 

bullervall. Vissa synpunkter avser specifik påverkan på omgivningen i form av 

ljussken från täkten. All täktverksamhet innebär en påverkan på 

landskapsbilden, såväl under som efter avslutad verksamhet. Upplevelsen av 

denna påverkan är dock högst subjektiv.  

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

trafikanter som rör sig på väg 23/34 eller på cykelvägen till Skeda udde som 

verksamhetsområdet kommer att påverka landskapsbilden. Sökanden erinrar 

dock om att verksamhetsområdet minskats ner mot syd och öst jämfört med 

samrådsskedet för att kunna spara en viss ridå där vegetation och träd kan växa. 

I de exponerade riktningarna kommer täkten dessutom att omges av en 

vegetationsklädd bullervall som förhindrar insyn och spridning av ljus. Vallen 

kommer med tiden att smälta in i landskapet och bidra till att området kan 

behålla karaktären av ett skogsbevuxet höjdområde omgivet av åker- och 

betesmark. Om störande ljussken skulle uppstå från transporter till och från 

området kommer Sökanden att vidta skyddsåtgärder. Mot bakgrund av det 

anförda bedömer Sökanden att eventuella negativa konsekvenser av täktens 

synlighet i området blir tillfälliga och acceptabla (se vidare avsnitt 5.6 i MKB:n). 

Det bör erinras att det redan i dagsläget passerar en stor riksväg i närområdet 

för täkten, varför störningar i form av ljussken redan förekommer. 

182. Synpunkter har även framkommit avseende etableringens påverkan på 

möjligheterna att nyttja området för rekreation i form av vandring, cykling, 
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ridning m.m. I avsnitt 5.5.3. i MKB:n beskrivs täktens konsekvenser för 

rekreation och friluftsliv. Området närmast täkten består av betesmark och 

åkermark där människor sällan vistas. Dessa områden bedöms vara av mycket 

begränsat värde ur rekreationssynpunkt. De vägar, mindre stigar, traktorspår 

och liknade som finns runt Dömestorp och som får anses ha större värde ur 

rekreationssynpunkt ligger inte i direkt anslutning till verksamhetsområdet, se 

figur 5.5.1.1 i MKB:n.  

183. Sökanden bedömer inte att täkten kommer att medföra någon oacceptabel 

påverkan på närboendes möjligheter till rekreation och fritid under 

tillståndstiden då det kommer att vara möjligt att använda omkringliggande 

vägar och stigar på samma sätt som tidigare. Denna bedömning delas av 

länsstyrelsen. Det ska också erinras att efterbehandling av området planeras ske 

med en täktsjö, vilket på sikt kommer att skapa nya värden för rekreation och 

friluftsliv. 

C.9 Strandskydd 

184. Diken och småvatten omfattas inte av det generella strandskyddet varför det inte 

krävs dispens för de åtgärder som ska vidtas inom brytområdet.  

185. En mycket liten del av den västra kanten av verksamhetsområdet ligger inom 

100 meter från Slakaåns strand, d.v.s. inom område där det råder generellt 

strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda förutsättningar för 

växt- och djurlivet. Sökanden anser att det är uppenbart att strandskyddet syften 

inte påverkas i detta fall, varför det inte krävs strandskyddsdispens. För det fall 

mark- och miljödomstolen skulle vara av en annan uppfattning anser Sökanden 

att mark- och miljödomstolen efter prövning enligt 21 kap. 3 § miljöbalken mot 

strandskyddsbestämmelserna ska kunna tillåta åtgärden. 

C.10 Hästnäring och jordbruk 

186. Flera synpunkter har framkommit avseende påverkan på den hästnäring som 

bedrivs i området kring den planerade täkten (särskilt i aktbilaga 168 och 196). 

All hästverksamhet är dock belägen på betryggande avstånd från verksamheten. 

De flesta är därtill belägna öster om väg 23/34, där störningar från trafiken på 

vägen fortsatt kommer att vara den mest betydande. Detta särskilt eftersom 

resultatet av bullerutredningen visar att inget ljud från verksamheten kommer 

ha karaktären av impulsljud, då ljud som kan ha karaktär av impulsljud kommer 

att maskeras bl.a. av vägbullret.  

187. Det finns stora områden att rida i närområdet för täkten, varför förlusten av 

verksamhetsområdet inte kan anses försämra möjligheterna att bedriva 

hästverksamhet i området som helhet. Det bör också påpekas att transporter 

från täkten kommer att gå nästan uteslutande på väg 23/34, inte kommer att gå 

via de vägar som i huvudsak används för ridning. Transporterna kommer 

således inte att påverka hästverksamheten alls. Upplysningsvis kan även nämnas 
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att verksamheterna i området har beaktats särskilt i den uppdaterade 

riskanalysen som Sökanden har låtit utföra, se Bilaga 6 och 7. 

188. Utifrån ovanstående kan någon störning av betydelse från täktverksamheten 

inte förväntas uppkomma för närliggande hästverksamheter. Sökanden bedömer 

sammantaget att hästverksamheten kommer att kunna fortsätta bedrivas som i 

dagsläget även med en täktetablering. Det bör särskilt erinras om att 

genomförda utredningar visar att verksamheten kan bedrivas med innehållande 

av samtliga föreslagna villkor. Mot den bakgrunden får det anses visat att 

verksamheten kan bedrivas utan oacceptabel påverkan på hästar och andra djur 

i verksamhetens närområde.  

189. Synpunkt har även framkommit att området för den planerade täkten utgörs av 

bra odlingsmark som bör bevaras för framtiden. Etableringen innebär dock 

endast att en liten areal produktiv åkermark tas i anspråk genom att väg anläggs 

mellan täkten och allmän väg. Detta kan visserligen även innebära en viss 

indirekt påverkan genom att befintliga brukningsenheter delas upp i mindre 

delar, vilket kan försvåra ett rationellt brukande. Brukningsvägar kommer dock 

att anpassas så att markerna är tillgängliga, se MKB:n avsnitt 5.12. Med dessa 

anpassningar anser Sökanden inte att ianspråktagandet eller påverkan på 

brukningsvärd jordbruksmark innebär något hinder mot täktens tillåtlighet. 

C.11 Påverkan på områdets utveckling samt nybyggnation 

190. I flera yttranden har påpekats att verksamheten försämrar möjligheterna för 

planerad nybyggnation och för utveckling av landsbygdsområdet. Sökanden har 

erhållit underlag om bygglov och förhandsbesked på fastigheterna inom 1 000 

meter från täkten från Linköpings kommun och detta underlag har beaktats av 

Sökanden i arbetet med ansökan och i miljöbedömningarna. Vidare erinras om 

att den sökta verksamheten inte förhindrar möjligheten till fortsatt utveckling av 

landsbygden i området. Tvärtom innebär utvecklings- och expansionsplanerna 

att det finns ett stort behov av stenmaterial för byggnation i området, vilket den 

ansökta verksamheten kan bidra till att tillfredsställa. Verksamheten kan således 

snarast bidra till områdets utveckling. Som nämnts i avsnitt ovan medför just 

det korta transportavståndet till avsättningsområden att den valda 

lokaliseringen är särskilt lämplig för produktion av ballast. 

C.12 Påverkan på fastighetsvärde 

191. Frågan om att etableringen av täkten kommer att leda till en värdeminskning på 

fastigheten faller utanför mark- och miljödomstolens prövningsram i detta mål 

och måste prövas i särskild ordning enligt 32 kap. miljöbalken. 

C.13 Rättegångskostnader (aktbilaga 196) 

192. Sökanden noterar att Anders Vilu Lundmark, Alexandra Lundmark och Stina 

Lundmark företräds av ombud. I yttrandet framhålls synpunkter om påverkan 

på hästverksamheter, buller, naturmiljö och strandskydd, behov, 

efterbehandling, brunnar, vibrationer, lukt och förenlighet med kommunala 
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planer. Av dessa synpunkter kan endast de tre rader som rör oro för påverkan på 

brunnar härledas till den sökta vattenverksamheten. För det fall yrkande om 

rättegångskostnader framställs kan således endast ersättning för arbete som kan 

härledas till denna fråga vitsordas som skälig i sig.  

C.14 Övrigt 

193. Ett stort antal yttranden har inkommit från fastighetsägare boende i Skeda udde 

samt från andra personer bosatta på behörigt avstånd från den sökta 

verksamheten. I ett av dessa yttranden (aktbilaga 171) framförs att 

samrådskretsen varit för snäv då fastigheter belägna mer än 1 000 meter från 

täkten påverkas av sprängningar, buller och transporter. Sökanden har dock 

genomfört samråd även med allmänheten mer än 1 000 meter från täkten. 

Fastighetsägare inom 1 000 meter från det preliminära (nu minskade) 

verksamhetsområdet fick samrådsunderlaget skickat per post den 13 februari 

2020. Allmänhet och fastighetsägare på längre avstånd informerades om 

samrådet genom annonsering i ortspressen och ett offentligt samrådsmöte 

genomfördes den 27 februari. Sökanden har därför samrått i erforderlig 

omfattning.  

194. Mot bakgrund av att samtliga utredningar i målet visar att ingen påverkan kan 

uppkomma för dessa fastighetsägare anser inte Sökanden att de är berörda av 

verksamheten. Under alla omständigheter får de synpunkter som framförts från 

personer som bor i Skeda udde och på andra platser långt ifrån täkten anses 

bemötta genom vad som angetts ovan.  

195. Synpunkter har framfört avseende påverkan på kulturmiljö, i samrådskedet 

erhöll Sökanden besked från enheten för Plan och Kultur hos länsstyrelsen att en 

arkeologisk utredning genomförts i området och inga fornlämningar påvisats, se 

Bilaga 10. 

196. Synpunkt har framförts avseende förekomsten av arsenikkis i berggrunden. En 

petrografisk analys visar dock att berget består av en rödsvart och rödgrå, fint 

medelkornig, delvis folierad granit. Inget tyder på förekomst av arsenikkis.  

 

Malmö som ovan 
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Bilagor:  

Bilaga 1 – Karta med fastighetsbeteckningar och aktbilagenummer 

Bilaga 2 – Efterbehandlingsplan enligt Sökandens förslag 

Bilaga 3 – Alternativ efterbehandlingsplan 

Bilaga 4 – Illustration av Peer R. Neeb, Norges geologiske undersøkelse 

Bilaga 5 – PM Väganslutning Dömestorp 

Bilaga 6 – Riskanalys Dömestorp (rev 2021-03-05) 

Bilaga 7 – Ändrings-PM till reviderad riskanalys 

Bilaga 8 – Kommentarer till Knut Eriksson yttrande 

Bilaga 9 – Bullerkarta - Driftsfall 1 - Dagtid (med Skeda Udde) 
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Bilaga 3 – Alternativ efterbehandlingsplan  

 

 



Bilaga 4 – Illustration av Peer R. Neeb, Norges geologiske undersøkelse 
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Bemötande av synpunkter från vägsamfällighetsföreningen Kerstinebo-
Bäck. 

Detta PM behandlar bemötande på vägsamfällighetsföreningen Kerstinebo-Bäck, synpunkter på 

Trafikutredning Dömestorp väganslutning, inkom till Mark- och miljödomstolen 2020-12-15.  

Vägsamfällighetsföreningens yttrande är uppdelat på sju olika punkter och i detta PM behandlas 

samtliga punkter, förutom punkt 6. 

Bemötande av synpunkter 

 

1. Bestämning av tidpunkt för svårast trafiksituation 

Trafikutredningen tar utgångspunkt ifrån trafikflödet i maxtimman, som i detta fall både är den 

mest trafikerade timman på väg 23/34 men också den tidpunkt då trafikbelastningen i 

korsningen är störst i förhållande till kapaciteten. Maxtimman inträffar under eftermiddagen 

kl 15-16. Nedan jämförs belastningen kl 15-16 med en kompletterande beräkning för 

trafikbelastningen under morgonens maxtimma kl 07-08. 

Vid normal produktion med föreslagen utformning visar beräkningarna att korsningen får en 

belastningsgrad på 0,55 i maxtimman kl 15-16 för anslutningen. För väg 23/34 blir 

belastningsgraden 0,38. 

Med samma förutsättningar kl 07-08 får korsningen en belastningsgrad på 0,45, vilket 

inträffar för norrgående trafik på väg 23/34. 

Vid maximal produktion får korsningen en belastningsgrad på 0,63 i maxtimman kl 15-16 för 

anslutningen. För väg 23/34 blir belastningsgraden 0,38 även vid maximal produktion. 

Med samma förutsättningar kl 07-08 får korsningen en belastningsgrad på 0,45, vilket 

inträffar för norrgående trafik på väg 23/34. 

För alla scenarier är belastningsgraden på samfällighetens väg mindre än 0,1. 

Trafik från bergtäkten påverkas endast i liten utsträckning av trafik från samfällighetens väg eller 

av trafiken på gång- och cykelvägen. Den främsta anledningen är att föreslagen utformning 

innebär att trafiken från täkten i första hand kör på en ny ramp som leder ut på väg 23/34 norrut. 

Varken samfällighetens väg eller gång-och cykelvägen korsar denna ramp. 
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2. Bedömning av trafikbelastning 

Det finns ingen anledning att betvivla vägsamfällighetens bedömning av trafikflöden på sin väg. 

Att trafiken från samfällighetens väg ”antas vara försumbar i dagsläget” var en olämplig 

formulering. Avsikten var att visa att trafiken från samfällighetens väg är så liten jämfört med 

trafiken på väg 23/34 att den inte påverkar korsningens totala trafikbelastning. En studie av den 

totala fördröjningen i korsningen för alla fordon under ett år, visar att trafiken från 

samfällighetens väg kommer att stå för cirka 10 % av fördröjningen efter föreslagen 

ombyggnad. 

 

3. Den anslutande sekundärvägens beskaffenhet 

I den nationella vägdatabasen NVDB anges att samfällighetens väg har slitlager av grus, därför 

missades att vägen är belagd med asfalt. De lutningar och avstånd som samfälligheten anger 

för vägen bedöms sannolika. Den enskilda vägens befintliga geometri medför vid en förnyad 

bedömning, att den behöver anpassas till den ombyggda korsningen både i plan och profil för 

att skapa en väl fungerande och trafiksäker väg. Hur mycket den enskilda vägen behöver 

byggas om, får utredas i nästa skede.  

 

4. Jämförelse med korsning mellan riksväg 23/34 och väg 621, ”Nykilskorsningen” 

Korsningen mellan väg 23/34 och väg 621 anges som ett närliggande exempel på en korsning 

med jämförbar trafik från en bergtäkt. De vägar som ansluter till väg 23/34 i denna korsning har 

dock betydligt högre trafikflöden än de som bedöms bli aktuella från Svevias bergtäkt eller från 

samfällighetens väg. 

Föreslagen utformning av aktuell korsning, innebär att kraven för en säker korsning med 

100 km/tim på primärvägen är uppfyllda, vilket även bekräftas av Trafikverkets yttrande. 

 

5. Mötande trafik mellan täkt och sekundärväg 

Föreslagen utformning innebär att trafik från samfällighetens väg får stopplikt mot den nya 

rampen, som blir en del av väg 23/34. Utformningen förtydligas i den något omarbetade skissen 

nedan. På grund av stopplikten för trafik från enskild väg, förhindras konflikter mellan olika 

trafikslag och trafikriktningar. 
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7. Alternativ korsningsplacering 

Alternativ korsningsplacering där gamla Kalmarvägen ansluter till riksväg 23/34, är redovisad på 

ett lite mer ingående sätt. Detta för att bättre kunna bedöma vilka konflikter som kommer att 

uppstå i korsningen. Resultatet har blivit att det inte är möjligt att utforma en godkänd korsning 

på denna plats.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Föreslagen korsningsutformning följer de riktlinjer som finns i VGU. De synpunkter som 

inkommit ifrån vägsamfällighetsföreningen Kerstinebo-Bäck förändrar inte korsningens 

principiella utformning. Synpunkterna utgör dock viktig input till detaljutformning i kommande 

skeden. 
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1 UPPDRAG OCH SYFTE 

På uppdrag av Svevia AB har WSP Sverige AB upprättat denna riskanalys 

med avseende på vibrationer, luftstötvåg och kastrisk i samband med 

täktverksamhet i Dömestorp, Linköping. 

Uppdraget har bestått av att inom ett utredningsområde på ca 1000 m 

inventera befintliga byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning 

och verksamheter. På avstånd över 1000 m bedöms inga beaktansvärda 

risker kunna uppstå. 

Syftet med riskanalysen har varit att ange riktvärden för vibrationsbelastning 

för inventerade byggnader och anläggningar samt erforderliga kontroller så 

som besiktning, vibrationsmätning och luftstötvågsmätning för att minimera 

risken för skador och störningar hos tredje man. Syftet har även varit att 

utreda kastrisk samt prediktering av vibrationer och luftstötvåg. 

2  OMFATTNING 

Riskanalysen baseras på Svensk Standard 02 52 10, SS 460 48 66:2011 

samt 460 48 60 och omfattar följande punkter: 

• Inventering av befintliga byggnader och anläggningar samt 

vibrationskänslig verksamhet och utrustning inom ett 

utredningsområde av 1000 m från det planerade brytområdet  

• Redovisning av berörda byggnaders grundläggning och konstruktion 

• Beräkning och angivande av riktvärden för vibrationsbelastning för 

inventerade byggnader och anläggningar 

• Upprättande av kontrollplan gällande syneförrättning, 

vibrationsmätning samt luftstötvågsmätning 

• Utredning av kastrisk 

• Prediktering av vibrationer och luftstötvåg 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har använts: 

- Svensk standard SS 460 48 66:2011, ”Vibration och stöt - 
Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader” 
 

- Svensk standard SS 460 48 60 utgåva 1, ”Vibration och stöt – 
Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och 
anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet” 
 

- Svensk standard SS 02 52 10 utgåva 1, ”Vibration och stöt – 
Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärde för byggnader” 
 

- Underlag från beställaren gällande verksamhetsområde samt referat 
av samrådsyttrande 
 

- Fältinventering av byggnader och anläggningar utförd 2020-04-06 av 
Josephine Walbeck och Sofia Larsson, WSP. Fältinventeringen 
redovisas i bilaga 3 
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- Ledningskartor och anvisningar från Ledningskollen.se 
 

- Kartmaterial från SGU.se  
 

- Kartmaterial från Eniro.se 

3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt jordartskarta från SGU består utredningsområdet till största del av lera, 

morän och berg med inslag av torv söder om verksamhetsområdet, se 

jordartskarta i bild 1. 

 

4  BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

Inom utredningsområdet finns mestadels villor och gårdar med tillhörande 

ekonomibyggnader. Inom utredningsområdet finns även en 

transformatorstation och vägbroar, pumpstation och tryckstegringsstation 

samt transformatorstation. I området förekommer även verksamheter i form 

av jordbruk och hästverksamhet/ridskolor. 
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5 BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR UNDER MARK 

5.1 LEDNINGAR, TUNNLAR OCH KULVERTAR 

Via ledningskollen.se har följande ledningsägare inkommit med besked 

gällande befintliga ledningar och anläggningar: 

- Tekniska verken Linköping Nät AB har el och bredband samt VA-

ledningar längs väg 23/34 samt i västra delen av utredningsområdet, 

se bilaga 4 för ledningskartor. 

Kontakt: Emma Bergqvist, tel. 013-20 82 31, 

e-post: emma.Bergqvist@tekniskaverken.se 

 

- Skanova har ledningar öster och väster om planerat brytområde, se 

bilaga 5 för ledningskarta och anvisningar.  

Kontakt: Geomatikk, tel. 026-12 35 00 

 

- Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, Väg, Installation har ingen 

infrastruktur i området.  

Kontakt: Per Wigren, tel. 0771-921 921,  

e-post: per.wigren@trafikverket.se 

 

Samtliga ledningar bedöms ligga på så stort avstånd från 

verksamhetsområdet att de inte bör påverkas av vibrationer från 

täktverksamheten. 

 

Inom riskområdet kan det även förekomma privatägda ledningar som inte 

finns redovisade på allmänna kartor. 

5.2 BRUNNAR 

Inventering av brunnar har utförts med hjälp av SGUs brunnsdatabas samt 

genom brunnsinventering vid samråd med fastighetsägare där 

fastighetsägarna inkommit med information om egna brunnar. Inom 

utredningsområdet förekommer flera vatten- och energibrunnar, dock är alla 

belägna mer än 400 m från planerat brytområde och bedöms därför ej 

påverkas av vibrationer från täktverksamheten. 

6 VIBRATIONSKÄNSLIG 
UTRUSTNING OCH VERKSAMHET 

• Objekt 58B – Transformatorstation. 

Riktvärde för utrustning inhämtat från KL Industri:  

amax = 2 g = 20 m/s2  

Vmax = 35 mm/s 

 

mailto:emma.Bergqvist@tekniskaverken.se
mailto:per.wigren@trafikverket.se
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• Objekt 39B - Pump- och tryckstegringsstation 

Generellt riktvärde för utrustning i tryckstegringsstation från 

Jönköping Energi vilket bedöms tillämpligt:  

Stillastående pumpar: amax = 2 m/s2 

Pumpar i drift: amax = 3,5 m/s2 

För anslutande ledningar till pumpstationen/tryckstegringsstationen 

tillämpas riktvärden från SVOA (Stockholm Vatten och Avlopp): 

Blydiktade ledningar: Vmax = 10 mm/s 

Övriga ledningar: Vmax = 18 mm/s 

7 RESTRIKTIONER ENLIG SVENSK 
STANDARD  

7.1 MARKVIBRATIONER 

Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av sprängningsarbeten är 

beräknade enligt SS 460 48 66: 2011 och redovisas i bilaga 1. Dessa 

riktvärden är den vibrationsbelastning byggnaden förväntas tåla innan skador 

börjar uppstå. Ett lägre riktvärde föreslås gälla för täktansökan, se kap 8.1.1. 

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer beror bl.a. av följande: 

• Markförhållanden 

• Byggnadstyp och användningsområde 

• Ingående material i byggnaden 

• Avstånd från byggnad till sprängplats 

• Erfarenhetsmässig bedömning av byggnaders befintliga skick samt ev. 

konstruktionssvagheter 

        
I riskanalysen redovisas Vmax mm/s, avståndet som används vid 

beräkningarna är närmsta avstånd mellan byggnad och brytområde. Då 

samtliga byggnader ligger mer än 350 m från planerat brytområde behöver 

ingen ytterligare avståndskorrigering göras då Fd är konstant för de olika 

undergrunderna, se punkt 5 i diagram 1. 

.  

Riktvärden för anläggningar/vibrationskänslig utrustning är baserade på 

angivna riktvärden från tillverkare/ägare och redovisas i antingen: amax 

(acceleration i m/s2) eller Vmax (maximalt tillåten svängningshastighet i mm/s). 

Riktvärden för vibrationskänslig utrustning ska inte avståndskorrigeras. 

 

Riktvärde för aktuell salva beräknas, när avståndet mellan sprängplats och 

objekt är känt, enligt diagram i SS 460 48 66:2011, se diagram 1 nedan. 

Vmax= V10·Fd 
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Diagram 1 

7.2 LUFTSTÖTVÅGOR 

Generella riktvärden för luftstötvågor har bedömts enligt SS 02 52 10. För att 

minska risken för skador pga. luftstötvåg vid sprängningsarbeten gäller enligt 

standarden riktvärdet 250 Pa som frifältsvärde eller 500 Pa som uppmätt 

reflektionsvärde. Riktvärdet gäller för avstånd över 20 m mellan objekt och 

salvan. Dessa riktvärden avser när skador bedöms kunna uppstå på 

byggnader. Ett lägre riktvärde föreslås gälla för täktansökan, se kap. 8.2.1. 

8 PREDIKTERING OCH 
FÖRESLAGNA RESTIKTIONER FÖR 
TÄKTANSÖKAN  

Enligt uppgifter från Svevia kommer troligen en håldiameter på 89 mm 

användas. Pallhöjd avses vara 15 m eller 30 m beroende på vad som är 

möjligt. Samverkande laddning vid 30 m pallhöjd blir ca 250 kg och vid 15 m 

pallhöjd ca 130 kg. Följande predikteringar baseras på dessa uppgifter. 

 

8.1 VIBRATIONER 

8.1.1 Föreslaget riktvärde - vibrationer 

 
Föreslaget riktvärde för vibrationer från sprängning för täktansökan är  

4 mm/s. Riktvärden framräknade enligt Svensk Standard 460 48 66 är 

generellt betydligt högre än restriktionsvärdet 4 mm/s.  
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8.1.2 Predikterade vibrationsnivåer  

Förväntade vibrationsnivåer på olika avstånd från en sprängsalva, har 

predikterats enligt nedanstående formel 2.  

För bedömning av förväntad vibrationsnivå finns flera vedertagna formler. I 

modern bergsprängningsteknik anger författarna Kilström och Langefors 

följande samband mellan avstånd, vibrationsnivå och samverkande laddning, 

se formel 1.  

 

 

 

 

V = Maximal svängningshastighet (mm/s) 

Q = samverkande laddning (kg) 

R = Avstånd mellan salva och förnimmelse punkt (m) 

K = bergkonstant (områdets specifik) 

Dåligt berg K = 200 

Bra berg K = 400 (Svensk granit) 

 

Denna formel har av branschen oftast betecknats som väldigt konservativ. 

WSP har valt att använda två formler som visat sig ge mer trovärdiga 

vibrationsnivåer.  

WSPs formel bygger på en stor mängd insamlat mätunderlag från 

täktsprängningar, se formel 2.   

 

Formel 2 WSPs formel för prediktering av vibrationsnivåer vid ovanjordssprängning 

 

Nitrokonsults formel för ovanjordssprängningar bygger även den på en stor 

mängd insamlat mätunderlag från täktsprängningar, se formel 3.   

 

Formel 3 Nitrokonsults formel för prediktering av vibrationsnivåer vid ovanjordssprängning. 

 

 

Formel 2 är den formel som använts vid predikteringen av förväntade 

vibrationsnivåer, se tabell 1. 

 

Lärobok

R

Q
Kv

2

3
=

Formel 1. Formel för prediktering av vibrationer från sprängning, Kilström och Langefors. 
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Tabell 1 Förväntade vibrationsnivåer beroende av samverkande laddning och avstånd från 
salvan. 

 
Förväntad vibrationsnivå (mm/s) 

Avstånd (m) 130 kg 250 kg 

400 4 7 

500 3 5 

600 2 4 

700 2 3 

800 1 2 

900 1 2 

1000 1 1 

 

Tabell 1 visar förväntad vibrationsnivå på olika avstånd från salvan för 

samverkande laddning på 130 kg respektive 250 kg.  

Predikteringen i tabell 1 visar att vid avstånd under 600 m riskeras 

överskridanden av föreslaget riktvärde på 4 mm/s vid en samverkande 

laddning på 250 kg. Maximalt samverkande laddning då byggnader finns på 

avstånd under 600 m rekommenderas till max 200 kg vilket har beräknats 

enligt formel 2. 

Ovanstående beräkningar bygger på ett medelvärde av i Sverige 

förekommande bergarters K-värde. För att innehålla 4 mm/s kommer 

samverkande laddningsmängd att anpassas efter uppmätta vibrationsnivåer. 

8.2 LUFTSTÖTVÅG 

8.2.1 Föreslaget riktvärde - luftstötvåg  

Föreslaget riktvärde för luftstötvåg förslås för täktansökan till högst 120 Pa 

uppmätt frifältsnivå vid 90% av sprängningarna och får aldrig överstiga 150 

Pa vid bostäder vilket är betydligt lägre än rekommendationer i SS 02 52 10. 

Dessa riktvärden är hämtade från SMBI ”Enhetliga rimliga villkor för 

täktverksamhet”. 

8.2.2 Prediktering av maximalt förväntad luftstötvåg 

Sprängning ger förutom markvibrationer ofta även upphov till en luftstötvåg.  

Luftstötvågen kan resultera i skador på byggnader såsom krossade 

fönsterrutor med mera. Effekten av luftstötvågen beror bl.a. på 

laddningsmängden och hur laddningen är innesluten. En fritt liggande 

laddning ger en kraftigare luftstötvåg än en laddning i ett borrhål.  

Tryckvågen från en fritt hängande laddning beräknas ur följande formel, 

formel 4:  
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P = maximal luftstötvåg (frifältsvärde) 

Q = maximal samverkande laddning 

R = avstånd mellan salvan och objektet 

 

Beräkningarna ger följande luftstötvågstryck, frifält: 

 

Tabell 2 Förväntat luftstötvågstryck beroende av samverkande laddning och avstånd. 
 

Förväntat luftstötvågstryck (Pa)  

Avstånd (m) 130 kg 250 kg 

400 152 292 

500 121 233 

600 101 194 

700 87 167 

800 76 146 

900 67 130 

1000 61 117 

 

Vid förladdning kan luftstötvågen reduceras med upp till 85 %. Vid enbart 

avladdning reduceras luftstötvågen med ca 50 %. I tabellerna 3 och 4 nedan 

visas reducerade luftstötvågstryck. 

 

Tabell 3 Reducerade luftstötvågstryck, 50% 
 

Reducerat luftstötvågstryck, 50% 

Avstånd 130 kg 250 kg 

400 76 146 

500 61 117 

600 51 97 

700 43 83 

800 38 73 

900 34 65 

1000 30 58 

 

  P = 700 * Q * 2/3 / R 

Formel 4. Prediktering av luftstötvågstryck från fritt hängande laddning. 
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Tabell 4 Reducerade luftstötvågstryck, 85% 
 

Reducerat luftstötvågstryck, 85 % 

Avstånd 130 kg 250 kg 

400 23 44 

500 18 35 

600 15 29 

700 13 25 

800 11 22 

900 10 19 

1000 9 18 

 

Vid täktsprängningar kommer förladdning att användas vilket enligt tabell 4 

kommer generera betydligt lägre luftstötvågstryck än föreslaget riktvärde på 

150 Pa.  

Predikteringen tar inte hänsyn till hur väder och vindförhållanden kan 

påverka luftstötvågen.  

8.3 SKYDDSÅTGÄRDER 

Ansvarig sprängarbas är ensam ansvarig för säkerheten vid 

sprängningsarbetet.  

Sprängning är förenad med lagar och föreskrifter för att upprätthålla 

betryggande säkerhet. Skyddsavstånd beräknas för varje sprängningstillfälle 

och detta är i sin tur kopplat till vidtagna skyddsåtgärder. För respektive 

sprängsalva kommer därmed specifika skyddsåtgärder att vidtas utifrån 

risken för stenkast.  

Korrigeringar och anpassningar av sprängningsarbetet kommer att ske under 

pågående täktverksamhet utifrån platsspecifika förhållanden och 

erfarenheter av genomförda sprängningar. Det finns därmed inte 

förutsättningar för att på förhand ta fram en detaljerad plan för specifika 

skyddsgärder vid respektive sprängningstillfälle för täktens hela livslängd.  

8.4 BRYTPLANERING 

I figur 1 nedan redovisas brytplanering för täkten. Figuren visar tänkt 

utslagsriktning för salvan för olika delar av täkten samt vart ramp/öppning av 

täkten planeras.  
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Figur 1 Brytplanering med planerad utslagsriktning för olika delar av täkten. Källa: Underlag från 
Svevia 

8.5 STENKAST  

8.5.1  Allmänt om stenkast 

Om stenkast uppkommer kan dessa variera med en mängd olika parametrar 

och med planerade skyddsåtgärder ska stenkast inte kunna nå utanför 

upprättat säkerhetsområde. Om så pass kraftiga stenkast ändå uppkommer 

är det alltså följden av att något fel har begåtts ex fel i laddning, borrning, 

dålig förladdning eller dålig bergrensning.   

8.5.2  Generella kastlängder 

Teoretiskt kan mycket långa stenkast uppkomma. Den möjliga kastlängden  

är beroende av en mängd parametrar där borrhålsdiameter är en av de mest  

betydande.   

 

Svensk Detonik Forskning (SveDeFo) utredde under 1970–80-talet vilka  

kastlängder som kan uppkomma vid sprängning. Resultatet ligger till grund  

för många av dagens beräkningar av kastlängder. Då redovisade  

kastlängder anses numera som orimligt långa med hänsyn till dagens  

sprängteknik men ger ändå en vägledning.  

 

”Normala kastlängder” är en etablerad redovisning som används av flera 

etablerade vibrationskonsulter. ”Normal kastlängd” bygger på ett kontrollerat 

sprängningsförfarande med normala säkerhetsåtgärder avseende 

borrhålsprecision, förladdningens längd, tändföljd, bergrensning, laddning av 

första borrhålsraden m.m.   

I nedanstående tabell, tabell 5, redovisas kastlängder för olika 

borrhåldiametrar.   
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Tabell 5. Kastlängder för olika borrhålsdiametrar. 

 

Normalt tillämpas det högre värdet i angivna intervall. Värdena för ”normal  

kastlängd” gäller enbart om normala säkerhetsåtgärder tillämpas. Om  

exempelvis förladdningen är liten ökar förutsättningen för kast bakom  

utslagsriktningen och då kan kastlängden bakåt öka till vad som motsvarar  

normal kastlängd framåt. Vanligen tillämpas då ett säkerhetsavstånd för 

tredjeman och dess egendom på minst dubbla ”normala kastlängden”. För 

kommande täkt ska normala säkerhetsåtgärder tillämpas vilket innebär att ett 

säkerhetsavstånd på dubbla normala kastlängden för respektive riktning ska 

gälla. Se figur 1 för brytplanering.  

  

För materiella skador görs ofta avvägningar från fall till fall beroende på typ 

av objekt som kan skadas samt övriga platsspecifika förhållanden.   

Ett värsta fall enligt tabell 5 skulle vara ett borrhål med diametern 89 mm 

som kan ge en kastlängd framåt upp emot 210 meter och 120 meter bakåt. 

Då närmsta hus ligger cirka 430 meter från planerat brytområde och 

dessutom ”bakom” utslagsriktning för kommande salvor föreligger enligt 

tabellen ingen risk för de befintliga eller planerade bostadshusen i 

närområdet. Väg 23/34 ligger ca 270 m öster om täkten och hamnar även 

den utanför beräkningen av kastrisk i västafallet eftersom utslagsriktningen 

är från vägen.  

8.5.3 Säkerhetsåtgärder 

Normala säkerhetsåtgärder ska tillämpas vid kommande täktsprängningar 

och dessa kommer att redovisas i en utrymningsplan och rutinbeskrivning för 

täkten. Föreskrivna arbetssätt säkerställer en säker losshållningsverksamhet. 

Detta innebär bl.a. följande: 

• Pallytan skall rensas från lösa stenar och löst sittande berg 

• Samtliga salvor planeras noggrant med hjälp av flygfoton från 

drönare. Med hjälp av dessa foton skapas en 3 dimensionell bild av 

pallen som skall sprängas. Modellen matas in i ett dataprogram som 

optimerar borrplanen och sätter ut borrhålen för aktuell pall. I bilden 

nedan, bild 2, visas ett snitt från en pall där dataprogrammet 

redovisar föstahålet och bakomvarande hål.  
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Bild 1 Snitt genom pallen där avståndet till pallkanten vid olika borrhplsdjup redovisas, 
borrhålslutning samt borrhålets djup 

 

• Datafilen med borrhålsutsättning överförs till en borrvagn med ett 

avancerat navigationssystem som sedan borrar upp salvan 

• Efter borrad salva kontrolleras hålavvikelsen enligt AFS 2010:1 § 40 

• Borrhålsinmätning bekräftas till arbetsledare, bedömning görs 

gällande om alla hål är möjliga att ladda, behöver rensas etc. 

• Generell avladdningsnivå för bulk och avvikelser från borr- och 

laddplan meddelas arbetsledare innan påbörjad laddning för att 

minimera risk för stenkast 

• Salvorna dokumenteras genom filmning. Filmerna används för 

verifiering av sprängförloppet samt underlag till kommande salvor 

• Säkerställande av att inga personer, fordon eller maskiner som ska 

flyttas finns kvar inom riskområdet, postering ser till att ingen 

befinner sig innanför gällande avspärrningar 

• Signalering sker i samband med sprängning 

• Utslagsriktningen för salvorna skall planeras så att de riktas från 

geografiskt närmsta bebyggelse och infrastruktur 

• Väldokumenterad sprängjournal upprättas enligt gällande lagkrav  

8.6 NYBYGGNATIONER OCH NYGJUTNA 
BETONGKONSTRUKTIONER  

Inom utredningsområdet finns förhandsbesked gällande byggnation av 6 st 

bostadshus. Riktvärden för dessa har preliminärt beräknats med mest 

känslig materialfaktor enligt SS 460 48 66:2011. Ingen av fastigheterna 

bedöms få ett riktvärde under 4 mm/s. 
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Vid uppförande av byggnaderna i området finns det risk att nygjutna 

betongkonstruktioner förekommer i samband med sprängningar i täkten. Om 

så är fallet ska en särskild utredning göras där riktvärden för konstruktionen 

räknas fram.  

9 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL  

9.1 SYNEFÖRRÄTTNING 

Syneförrättning ska utföras i samband med att täktverksamheten påbörjas 

och utförs enligt rekommendationer i SS 460 48 60. Omfattningen finns 

redovisad i bilaga 1 samt i översiktskarta i bilaga 2. 

Vid överskridande av riktvärden, klagomål från fastighetsägare eller 

förekomst av markentreprenader inom utredningsområdet kan det bli aktuellt 

med mellanbesiktning.  

Verksamhetsutövaren bekostar samt planerar syneförrättningen. 

9.2 TÄTHETSKONTROLL AV RÖKKANALER 

Byggnader innehållande rök- eller avgaskanaler ska täthetskontrolleras i 

samband med övrig syneförrättning enligt SS 460 48 60 punkt 10. 

Föreslagen täthetskontroll redovisas i bilaga 1.  

Verksamhetsutövaren bekostar samt planerar täthetskontroll av rökkanaler. 

9.3 VIBRATIONS- OCH LUFTSTÖTVÅGSMÄTNING 

Vibrations- och luftstötvågsmätning ska utföras vid täktsprängningarna 

enligt SS 02 52 10 och SS 460 48 66:2011. 

Föreslagna dimensionerande mätpunkter samt riktvärden är redovisade i 

bilaga 1 samt i översiktskarta i bilaga 2. Mätpunkterna kan komma att 

behöva flyttas eller kompletteras vid behov under arbetets gång. Detta beror 

på utslagsriktning, salvans läge och rådande vindriktning för aktuell 

sprängsalva samt inom vilken del av brytområdet sprängningar pågår. 

Mätning av luftstötvåg ska ske i medvinds- samt utslagsriktning. Vilka 

mätpunkter som erfordras under arbetets gång beslutas av 

verksamhetsutövaren i samråd med mättekniker. och beror på. 

Vid eventuella klagomål från andra fastighetsägare bör kontrollmätning av 

vibrationsnivån hos respektive fastighetsägare utföras. 

10 SAMMANFATTNING OCH 
SLUTSATS 

10.1 MARKVIBRATIONER 

Det föreslagna vibrationsriktvärdet för täktansökan på 4 mm/s understiger 

samtliga beräknade riktvärden för de inventerade fastigheterna. En 

kontrollberäkning har även utförts där sämsta undergrund har valts ur 
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vibrationssynpunkt för samtliga inventerade fastigheterna oavsett 

undergrund enligt jordartskarta från SGU.se. Beräkningen visar att även 

dessa riktvärden hamnar över 4 mm/s.  

Med avseende på de riktvärdesberäkningar som utförts i enlighet med 

Svensk Standard 460 48 66:2011 konstateras att ingen risk för 

skadedrivande vibrationer föreligger så länge riktvärdet på 4 mm/s innehålls. 

10.2 LUFTSTÖTVÅG 

De föreslagna riktvärdena i täktansökan för luftstötvågstryck är 120 Pa 

uppmätt frifältsnivå vid 90% av sprängningarna och får aldrig överstiga 150 

Pa vid bostäder. Dessa riktvärden är betydligt lägre än rekommendationer i 

Svensk Standard 02 52 10 som är 250 Pa. 

Predikterat luftstötvågstryck då förladdning används är 44 Pa på 400 m 

avstånd och en laddning på 250 kg vilket är långt under föreslagna 

riktvärden. 

Under dessa förutsättningar bedöms ingen risk för överskridanden av 

uppsatta riktvärden för luftstötvågstryck föreligga. 

10.3 KASTRISK 

För kastrisk tillämpas ett säkerhetsavstånd på dubbla normala kastlängden i 

respektive riktning. Det innebär, beräknat på värstafall, en säkerhetszon på 

420 m framför salvan och 240 m bakom salvan. Byggnader och infrastruktur 

befinner sig utanför dessa zoner, därav bedöms risk för skador på tredje 

mans egendom från stenkast ej föreligga. 

11 BILAGOR 

Bilaga 1: Kontrolltabell 

Bilaga 2: Översiktskarta  

Bilaga 3: Fältinventering 

Bilaga 4: Tekniska verken Linköping Nät AB – ledningskartor 

Bilaga 5: Skanova – Ledningskartor och anvisningar 
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Objekt Adress/Beskrivning  Fastighet  

Sprängning
 Vmax  - 

avståndskorrigerat
(mm/s) 

Ungefärligt närmsta 
avstånd till 

brytområde (m) Syneförrättning
Vibrations-

mätning Anm.

1 Vargsätter 2 Vargsätter 1:6
Lera
Berg

7
12 970

2 Vargsätter 4 Vargsätter 1:5 7 1000
3 Vargsätter 1 Gällringe 1:11 12 920
4 Vargsätter 3 Gällringe 1:10 7 955
5 Vargsätter Eklunden 7 Gällringe 1:18 7 >1000
6 Vargsätter Eklunden 5-6 Gällringe 1:17 7 1000
7 - Gällringe 1:12 10 980
8 Vargsätter Eklunden 4 Gällringe 1:16 7 >1000

9A Vargsätter Eklunden 3 Gällringe 1:15 7 >1000
9B Vargsätter Eklunden 2 Gällringe 1:14 7 >1000
10 Vargsätter Eklunden 1 Gällringe 1:13 7 >1000

11A Vargsätter Säteriet 1 Vargsätter 1:2
Bostad

Jordkällare
12
10 560 X X

11B - Vargsätter 1:2
Lera

Morän
5
7 700

11C - Vargsätter 1:2

Lera
Morän

Berg

8
11
14 695

12A Vargsätter Lärkan 2 Gällringe 1:9
Lera

Morän
7
9 665

12B -
Gällringe S:1/
Vargsätter 1:2 19 640

12C - Gällringe 1:5
Lera

Morän
7
9 730

13 Vargsätter Lärkan 1 Gällringe 1:8 9 690

14 Stora Dömestorp Villan 1 Dömestorp 2:3
Lera
Berg

7
12 775

15 Stora Dömestorp 1 Dömestorp 2:3 7 750
16 Stora Dömestorp - Lada Dömestorp 2:3 9 730 X X
17 Stora Dömestorp - Stall Dömestorp 2:3 17 810

18 Stora Dömestorp - Kostall Dömestorp 2:3
Lera
Berg

10
17 760

19 Dömestorp Vindhaga 1 Dömestorp 2:2
Lera
Berg

7
12 920

20 Lilla Dömestorp 1 Dömestorp 2:3
Lera

Morän
5
7 775

21 Orlunda Språngkärr 2 Språngkärr 1:1 7 710 X X
22 Orlunda Språngkärr 1 Språngkärr 1:1 9 740

23 Asksättersvägen Granlunda 1 Orlunda 2:15
Morän

Berg
9

12 985
24 Asksättersvägen Riskällan 1 Orlunda 2:11 12 965
25 Asksättersvägen Stenlunda 1 Orlunda 2:14 6 935

26 Asksättersvägen Soldalen 1 Orlunda 2:16
Lera

Morän
7
9 905

27 Asksättersvägen Dovlunda 1 Orlunda 2:17
Lera
Berg

7
12 875

28 Asksättersvägen Vårlunda 1 Orlunda 2:18 7 845
29 Asksättersvägen Ängstugan 3 Ängstugan 2:1 9 >1000

30A Asksättersvägen Ängstugan 3 Ängstugan 2:1 7 >1000
30B Asksättersvägen Ängstugan 4 Ängstugan 2:1 9 >1000
31 Asksättersvägen Nyhagens Gård 1 Nyhagen 1:1 5 >1000
32 Asksättersvägen Högsätter 1 Orlunda 1:1 9 865
33 Asksättersvägen Nygård 1 Nyhagen 2:2 9 810
34 Lindblads väg 2 Fredriksberg 1:11 9 755
35 Lindblads väg 1 Fredriksberg 1:12 9 730
36 Lindblads väg 3 Fredriksberg 1:16 9 670
37 Lindblads väg 10 Fredriksberg 1:13 12 655 X
38 Lindblads väg 12 Fredriksberg 1:14 7 640 X X

39A Lindblads väg 14 Fredriksberg 1:15 7 620 X

39B - Orlunda 2:13 - 620 X* A

Stillastående 
pumpar: 
amax = 2 m/s2

Pumpar i drift: 
amax = 3,5 m/s2

40 Asksättersvägen Humptornets Gård 1 Orlunda 1:10 7 885
41 Asksättersvägen Humptornet 1 Humptornet 1:1 7 905
42 - Dömestorp 4:10 9 >1000
43 Skärpängen 1 Dömestorp 4:14 9 >1000

44 Skärpängen 6 Dömestorp 4:7
Lera

Morän
10
13 >1000

45 Asksättersvägen Åsmehagen 1 Åsmehagen 1:2 12 835
46 Asksätter Asplunda 3 Håckerstad 7:6 12 820



47 Sundsholm Bergaro 1 Orlunda 5:14 9 630
48A Sundsholm Aspholmen 1 Orlunda 5:13 7 645
48B Asksättersvägen Ängslunden 1 Åsmehagen 1:3 7 695
48C Asksättersvägen Bo 1 Åsmehagen 1:4 7 700

49 Sundholm Björklund 1 Sundsholm 4:4
Lera
Berg

7
12 490

50A Sundsholm Skogsborg 1 Sundsholm 4:7

Lera
Morän

Berg

5
7
9 430 X X

50B Brånstugan Sundsholm 4:1 7 550 X

51 Sundsholms Gård 1 Sundsholm 4:1
Morän

Berg
7
9 440 X X

52A Sundsholm Alsätter 1 Sundsholm 3:1 9 950
52B Sundsholm Duveholm 1 Sundsholm 4:16 9 >1000
52C Sundsholm Furuborg 1 Sundsholm 4:17 9 >1000
53 Sundsholm Västra Lund 1 Sundsholm 4:3 9 825
54 Skeda Stensätter 1 Håckerstad 6:2 9 930
55 Skeda Stensätter 2 Håckerstad 6:6 12 955

56A Skeda Stensätter 3 Håckerstad 6:5 9 940
56B Skeda Stensätter 4 Håckerstad 6:1 11 >1000
56C - Sundsholm 4:1 13 850

57 Sundsholm Sågartorpet 1 Sundsholm 4:6
Berg

Morän
12
9 900

58A Kerstinebo Stenhaga 1 Mutebo 3:6
Lera

Morän 
5
7 >1000

58B - Håckerstad 6:1 6 >1000

Riktvärde för 
utrustning: 
amax = 2 g

 = 20 m/s2 , 
Vmax = 35 mm/s

59 Kerstinebo Ekberga 1 Mutebo 3:7
Lera

Morän
7
9 >1000

60 Mutebo Björkstorp 1 Skeda-Gatan 1:7
Berg

Morän
12
9 >1000

61 Mutebo Hasselgård 1 Skeda-Gatan 1:8 9 >1000
62A Mutebo Eklund 1 Skeda-Gatan 1:4 9 990

62B Mutebo Eklund 1 Skeda-Gatan 1:4
Lera

Morän
7
9 >1000

63 Mutebo Starkeberg 1 Sundsholm 4:15
Berg

Morän
12
9 945

64 Mutebo Evalund 1 Sundsholm 4:14 9 930
65 Mutebo Bergsol 1 Sundsholm 4:2 9 915

66 Mutebo Karlstorp 1 Mutebo 2:6
Lera

Morän
7
9 845

67A Mutebo Norrgård 1 Mutebo 2:4
Berg

Morän
12
9 890

67B - Mutebo 2:4
Berg

Morän
10
8 855

68 Mutebo Ekhaga 1 Mutebo 2:7 9 >1000
69 - Mutebo 2:4 24 835

F1 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F2 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F3 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F4 - Orlunda 1:1 6 885
F5 - Sundsholm 4:1 6 635
F6 - Sundsholm 4:1 6 520

X - Kontrollåtgärd ska utföras A - Kontrollmätning av acceleration ska utföras i samband med de första sprängningarna
* - Syn av betongplatta ska utföras
Täthetskontroll av rökgaskanaler ska ske i samband med övrig besiktning i förekommande fall.

Fastigheter med förhandsbesked för bostadshus
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Objekt 1
Vargsätter 2
Vargsätter 1:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

970
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

7

Fältinventering
Bilaga 3



Objekt 2
Vargsätter 4
Vargsätter 1:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 1000

7



Objekt 3
Vargsätter 1
Gällringe 1:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 920

sätt in bild här

12

Vattenbrunn



Objekt 4
Vargsätter 3
Gällringe 1:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 955

7



Objekt 5
Vargsätter Eklunden 7
Gällringe 1:18

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 6
Vargsätter Eklunden 5-6
Gällringe 1:17

Typ av byggnad Flerbostadshus
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 1000



Objekt 7
-
Gällringe 1:12

Typ av byggnad Lager
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 980

10



Objekt 8
Vargsätter Eklunden 4
Gällringe 1:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 9A
Vargsätter Eklunden 3
Gällringe 1:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

sätt in bild här



Objekt 9B
Vargsätter Eklunden 2
Gällringe 1:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

7



Objekt 10
Vargsätter Eklunden 1
Gällringe 1:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 11A
Vargsätter Säteriet 1
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Gård
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Bostad Jordkällare

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 10 mm/s

Anmärkning:

12

Jordkällare puts med sprickor, riktvärde reducerat med 20 %

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 560



Objekt 11B
-
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Garage
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

5

Byggnader i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20%. Gasbehållare i byggnad



Objekt 11C
-
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Plintar
Undergrund Lera/Morän/Berg
Murstock Nej

m

Lera Morän Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning 11 14 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 695

8



Objekt 12A
Vargsätter Lärkan 2
Gällringe 1:9

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 665

7

Energibrunnar



Objekt 12B 
-
Gällringe S:1/Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Bro
Fasad Betong
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 640

19

Riktvärde reducerat med 20% på grund av befintligt skick



Objekt 12C
-
Gällringe 1:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730



Objekt 13
Vargsätter Lärkan 1
Gällringe 1:8

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 690

9

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 14
Stora Dömestorp Villan 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 775



Objekt 15
Stora Dömestorp 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Gård
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:
Flera byggnader på fastigheten, riktvärde beräknat på bostadshus. Pool ev kaklad
Vatten- & energibrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 750

7



Objekt 16
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730

9

Stroa sprickor i grund, riktvärde reducerat med 20%



Objekt 17
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Plåt
Stomme Stål/Betong
Grundläggning Natursten
Undergrund Berg
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 810

17

Stall

sätt in bild här



Objekt 18
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Plåt
Stomme Stål
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Nej

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 17 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 760

10

Kostall

sätt in bild här



Objekt 19
Dömestorp Vindhaga 1
Dömestorp 2:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 920

7

Vattenbrunn



Objekt 20
Lilla Dömestorp 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 775

5

Nedfallen puts, under renovering

sätt in bild här



Objekt 21
Olrunda Språngkärr 2
Språngkärr 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 710

7



Objekt 22
Olrunda Språngkärr 1
Språngkärr 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 740

9

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 23
Asksättersvägen Granlunda 1
Orlunda 2:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän/Berg
Murstock Ja

m

Morän Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

9

Energibrunn, vattenbrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 985



Objekt 24
Asksättersvägen Riskällan 1
Orlunda 2:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 965

12



Objekt 25
Asksättersvägen Stenlunda 1
Orlunda 2:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Mexisten/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 935

6



Objekt 26
Asksättersvägen Soldalen 1
Orlunda 2:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 905

7

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 27
Asksättersvägen Dovlunda 1
Orlunda 2:17

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 875



Objekt 28
Asksättersvägen Vårlunda 1
Orlunda 2:18

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera*
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 845

7

*Riktvärde beräknat på mest vibrationskänslig undergrund, lera, då fastighetsägaren
endast angivit att byggnaden ej är grundlagd på berg.



Objekt 29
Asksättersvägen Ängstugan 3
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 30A
Asksättervägen Ängstugan 3
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

sätt in bild här



Objekt 30B
Asksättersvägen Ängstugan 4
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

sätt in bild här

9



Objekt 31
Asksättersvägen Nyhagens Gård 1
Nyhagen 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

5



Objekt 32
Asksättersvägen Högsätter 1
Orlunda 11:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 865

9



Objekt 33
Asksättersvägen Nygård 1
Nyhagen 2:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 810

sätt in bild här

9



Objekt 34
Lindblads väg 2
Fredriksberg 1:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 755

9



Objekt 35
Lindblads väg 1
Fredriksberg 1:12

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730

9



Objekt 36
Lindblads väg 3
Fredriksberg 1:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 670



Objekt 37
Lindblads väg 10
Fredriksberg 1:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 655

12



Objekt 38
Lindblads väg 12
Fredriksberg 1:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Fyllnadsmassor
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 640

7



Objekt 39
Lindblads väg 14
Fredriksberg 1:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 620

7

sätt in bild här

A



Objekt 39B

Typ av byggnad Pump-/Tryckstegringsstation
Fasad -
Stomme -
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 620

-

Stillastående pumpar: amax = 2 m/s2

Pumpar i drift: amax = 3,5 m/s2



Objekt 40
Asksättersvägen Humptorpets Gård 1
Orlunda 1:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 885

7

Putsad stallbyggnad



Objekt 41
Asksättersvägen Humptorpet 1
Humptorpet 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 905



Objekt 42
-
Dömestorp 4:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 43
Skärpängen 1
Dömestorp 4:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 44
Skärpängen 6
Dömestorp 4:7

Typ av byggnad Stall
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Nej

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 13 mm/s

Anmärkning:

10

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 45
Asksättersvägen Åsmehagen 1
Åsmehagen 1:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:
Lada med putsad fasad på fastighet, riktvärde beräknat på bostadshus.
Vatten- & energibrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 835

12



Objekt 46
Asksätter Asplunda 3
Håckerstad 7:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 820

12



Objekt 47
Sundsholm Bergaro 1
Orlunda 5:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Berg
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 630

9

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 48A
Sundsholm Aspholmen 1
Orlunda 5:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 645

7

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 48B
Asksättersvägen Ängslunden 1
Åsmehagen 1:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 695

7



Objekt 48C
Asksättersvägen Bo 1
Åsmehagen 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

7

sätt in bild här



Objekt 49
Sundsholm Björklund 1
Sundsholm 4:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Torpargrund
Undergrund Lera/Berg
Murstock Nej

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 490

7



Objekt 50A
Sundsholm Skogsborg 1
Sundsholm 4:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Berg/Morän/Lera
Murstock Ja

m

Berg Morän Lera

Vibrationshastighet Vmax, sprängning 7 5 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 430

9

Vattenbrunn samt två energibrunnar. Ovanmarkpool finns på fastigheten.

sätt in bild här



Objekt 50B
Brånstugan
Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Torpargrund
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 550

7

Byggnad i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20%



Objekt 51
Sundsholms Gård 1
Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Gård
Fasad Puts
Stomme Trä
Grundläggning Torpargrund
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Morän Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 440

7

Lada och andra ekonomibyggnader finns på fastigheten, riktvärde beräknat på bostadshus.
Vattenbrunn



Objekt 52A
Sundsholm Alsätter 1
Sundsholm 3:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 950

9

sätt in bild här



Objekt 52B
Sundsholm Duveholm 1
Sundsholm 4:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Fasadskivor
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 52C
Sundsholm Furuborg 1
Sundsholm 4:17

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 53
Sundsholm Västra Lund 1
Sundsholm 4:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

Energibrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 825



Objekt 54
Skeda Stensätter 1
Håckerstad 6:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 930

9

Vattenbrunn



Objekt 55
Skeda Stensätter 2
Håckerstad 6:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 955

12



Objekt 56A
Skeda Stensätter 3
Håckerstad 6:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 940

9

träputs garage
Enrgibrunn

sätt in bild här



Objekt 56B
Skeda Stensätter 4
Håckerstad 6:1

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Trä
Stomme Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

11

Fasad i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20%



Objekt 56C
-
Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Bro
Fasad Betong
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Bild saknas

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 850

13

Bro/Vägtrumma



Objekt 57
Sundsholm Sågartorpet 1
Sundsholm 4:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Torpargrund/Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Nej

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

12

Vattenbrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 900



Objekt 58A
Kerstinebo Stenhaga 1
Mutebo 3:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

5

Pool finns på fastigheten



Objekt 58B
-
Håckerstad 6:1

Typ av byggnad Transformator
Fasad Puts
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

6

Linköpng kraftnät S716 högspänning lågspänning. 
Riktvärde för utrustning: amax = 2 g = 20 m/s2

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 59
Kerstinebo Ekberga 1
Mutebo 3:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

pool



Objekt 60
Mutebo Björkstorp 1
Skeda-Gatan 1:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

12

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 61
Mutebo Hasselgård 1
Skeda-Gatan 1:8

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

9



Objekt 62A
Mutebo Eklund 1
Skeda-Gatan 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 990

9



Objekt 62B
Mutebo Eklund 1
Skeda-Gatan 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 63
Mutebo Starkeberg 1
Sundsholm 4:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 945

sätt in bild här

12

Putsad mur på fastigheten med nedfallen puts.



Objekt 64
Mutebo Evalund 1
Sundsholm 4:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 930

9

sätt in bild här



Objekt 65
Mutebo Bergsol 1
Sundsholm 4:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 915



Objekt 66
Mutebo Karlstorp 1
Mutebo 2:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 845

Vatten- & energibrunn

7



Objekt 67A
Mutebo Norrgård 1
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 890

12

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 67B
-
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Nej

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 8 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 855

10

sätt in bild här



Objekt 68
Mutebo Ekhaga 1
Mutebo 2:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 69
-
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Bro
Fasad Betong
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Betongpålning
Undergrund Berg
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 835

24

sätt in bild här



Objekt F1

Fredriksberg 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 

sätt in bild här



Objekt F2

Fredriksberg 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 



Objekt F3

Fredriksberg 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 

sätt in bild här



Objekt F4

Orlunda 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 885

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 



Objekt F5

Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 635

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 

sätt in bild här



Objekt F6

Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor). 

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 520



För teckenförklaring och 
vidare riktlinjer hänvisas 
till bifogad kvittens för 
ledningsanvisning eller:

https://geokollen.se/riktlinjer

Utlämnad av
Viktor T
Geomatikk

Telefon
026-12 35 00

Gäller 1 mån fr.o.m.
2020-04-06

Ärendenummer
20200401-0226

Fastighetsbeteckning

OBS! Kartan får inte användas som 
underlag vid markarbete0 50 100 150 200

m

20200401-0226 Skanova.pdf 

Bilaga 4



 
 

Teckenförklaring till Skanovas lägeskartor 
 

 

 

Markering för begärd ledningsanvisning (markarbetets geografi 

registrerat i Ledningskollen) 

Exempel (rosa yta): 

 



Villkor/Riktlinjer för Skanovas infrastruktur: 

• Utsättningen gäller i 1 månad från signerat datum. Frågeställaren skall säkra och bevara 

markering till dess markarbeten avslutats. 

• Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i 

Ledningskollen, www.ledningskollen.se 

• Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats 

förmarkarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes representant) och 

utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet. 

• Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så 

måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen. 

• Vid utsättning skall frågeställare eller dennes representant närvara. 

• Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen 

uppenbaras ska Kundmottagningen kontaktas innan markarbete påbörjas. 

• Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Kundmottagningen 

kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls. 

• En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete. 

• Behov av omläggning av kablar skall meddelas nätägaren snarast (Skanova Nätcenter tel. 

020-50 50 00, ange ditt referens nr från Ledningskollen). 

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor: 

• Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m 

• Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om Skanovas 

anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg 

• Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan 

markarbete påbörjas. 

• Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. 

Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört. 

Kabelskada: 

• Vid skador på Skanovas anläggning, kontakta omedelbart Skanova Nätcenter tel. 020-50 50 

00, ange ditt referens nr från Ledningskollen. 

• Om frågeställaren menar att skadan orsakats av felaktig utsättning eller fel i kartan, kontakta 

omedelbart Geomatikk, tel. 026 123500. Ange ditt referens nr från Ledningskollen  

Följande villkor gäller för mottagen information: 

Mottagaren förbinder sig att: 

• Endast använda informationen för detta uppdrag 

• Inte lämna ut informationen till obehöriga 

• Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia 

på platsen för markarbete 

• Efter uppdragets slut makulera informationen 

 Om mottagaren är en myndighet: 

Detta dokument innehåller sådan information som omfattas av sekretess enligt 18 kap 8 § 31 kap 16- 

17 §§ och i förekommande fall 15 kap 2 § Offentlighets och sekretesslagen. Skanova hemställer om 



att myndigheten ger Skanova möjlighet att yttra sig om myndigheten överväger att lämna ut sådana 

uppgifter. 
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2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se
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alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 90 43
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 90 43.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. 013- 20 90 43.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga

Att avleda dagvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet

är ej tillåtet. Man kan som fastighetsägare välja att lösa 

dagvattenfrågan internt inom tomtmark (LOD) eller ansluta till det

allmänna dagvattenledningsnätet, om sådant finns.

Källarhus behöver oftast pumpa sin dränering. 

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 90 43
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 90 43.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. 013- 20 90 43.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga

Att avleda dagvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet

är ej tillåtet. Man kan som fastighetsägare välja att lösa 

dagvattenfrågan internt inom tomtmark (LOD) eller ansluta till det

allmänna dagvattenledningsnätet, om sådant finns.

Källarhus behöver oftast pumpa sin dränering. 

http://www.tekniskaverken.se


2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL & OPTO
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL & OPTO
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 80 00.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. vx. 013- 20 80 00.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING FJÄRRVÄRME
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Linjen på kartan utgör centrumlinjen.

kontakta alltid Tekniska verken AB avd: EKN på tele: 013-20 80 00.

Innan schaktning påbörjas i närheten av eller under ledning

samt överkant ledning för gas.

Höjder avser underkant ledning för fjärrvärme och fjärrkyla

Krävs det en exakt höjd så ska ledningen framschaktas för hand.

Fjärrvärmens höjduppgifter i underlaget saknar exakt höjd.

Information gällande fjärrvärme, fjärrkyla och gas

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se
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ÄNDRINGS-PM RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ 

MARKVIBRATIONER 

Inventering och vibrationsriktvärden 

Enligt uppgifter inkomna i AB 175 har fältinventering uppdaterats samt Vmax för objekt 50A reviderats. 50A omfattas 

efter revidering av syneförrättning, vibrations- och luftstötvågsmätning. Vibrations- och luftstötvågsmätning flyttas från 

objekt 49 till 50A då objekt 50A efter revidering avseende inkomna uppgifter har lägre Vmax än objekt 49 och anses 

dimensionerande för omkringliggande fastigheter. I AB 175 nämns att fastigheten har både platta på och i mark, detta 

påverkar inte beräkning av vibrationsriktvärde så ingen justering har gjorts i fältinventeringen. 

Fältinventeringen har uppdaterats avseende grundläggning för objekt 49 enligt uppgift från fastighetsägaren (AB 174). 

Justeringen påverkar inte objektets vibrationsriktvärde. 

Information i fältinventeringen rörande objekt 57 har uppdaterats enligt uppgifter i AB 153. Justeringarna påverkar inte 

objektets vibrationsriktvärde. 

För objekt 23 har fältinventering och kontrolltabell kompletterats med vibrationsriktvärde för undergrund morän enligt 

uppgift i AB 136. 

I AB 196 anges att ”merparten” av byggnaderna tillhörande företrädda huvudmän står på berg och inte morän. Då det 

inte anges vilka byggnader som står på morän respektive berg har ingen justering gjorts då en ändring av undergrund 

från morän till berg ger ett högre vibrationsriktvärde.  

AB 194, i fältinventeringen redovisas bostadsbyggnad samt noteras att flera ekonomibyggnader finns på fastigheten. 

Justering av stomme, grundläggning och undergrund har utförts. Fastigheten omfattas av syneförrättning, vibrations- 

och luftstötvågsmätning.  

Riktvärde för objekt 38 har reviderats med avseende på uppgifter gällande undergrund i AB 100. Objektet 

kompletteras med syneförrättning samt vibrations- och luftstötvågsmätning på grund av att mätpunkt vid objekt 49 

flyttas. 

Inventeringen har uppdaterats med objekt 56C, bro/vägtrumma på fastighet Sundsholm 4:1 enligt AB 54. 

Kontaktpersoner för AB 182 har inte gått att nå, därav har den mest vibrationskänsliga undergrunden, lera, valts vid 

revidering av riktvärde för objekt 28. Grundläggningstyp och material i stomme har ej reviderats då kompletterande 

information inte funnits tillgänglig och mest känsliga faktorer redan använts i beräkning av riktvärde. 

Pump- och tryckstegringsstation på Orlunda 2:13 har lagts till under kap. 6 i upprättad riskanalys samt i inventering 

enligt AB 66. 

En kontrollberäkning har även utförts där sämsta undergrund har valts ur vibrationssynpunkt för samtliga inventerade 

fastigheterna oavsett undergrund enligt jordartskarta från SGU.se. Samtliga riktvärden för vibrationsbelastning hamnar 

över 4 mm/s vilket är riktvärdet för täktansökan.  

Vid beräkning av riktvärde enligt Svensk Standard 460 48 66:2011 påverkar inte grundläggningstyp riktvärdet. 
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Kastrisk 

Säkerhetsåtgärder och hantering av risk för stenkast har uppdaterats under kap. 8.4 och 8.5 i PM Riskanalys med 

avseende på vibrationer.  

 

Övrigt 

Föreslaget vibrationsriktvärde från sprängningar i täktansökan är 4 mm/s. Detta riktvärde är lägre än samtliga 

riktvärden för skadedrivande vibrationer framräknade enligt Svensk Standard 460 48 66:2011, se bilaga 1 i PM 

Riskanalys med avseende på vibrationer. Syneförrättning, vibrations- och luftstötvågsmätning utförs således på 

byggnader som anses vara dimensionerande för omkringliggande bebyggelse.  

För bedömning av undergrund är jordartskarta från SGU.se praxis vid upprättande av riskanalys. Inkommer andra 

uppgifter gällande inventerade fastigheter från ex. fastighetsägare ska riktvärdet revideras med avseende på dessa.   

Verksamheter i området har uppdaterats under kap. 4 i PM Riskanalys med avseende på vibrationer. 

Kap. 10 Sammanfattning och slutsats har lagts till i PM Riskanalys med avseende på vibrationer. 
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Kommentarer till Knut Eriksson 
yttrande 

 

Sammanfattning 

Knut Eriksson, boende i närheten av ett område som är under utredning för täktverksamhet, har 
inkommit med ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen, Växjö tingsrätt.  

Detta dokument innehåller kommentarer till Knuts rapport och har beställts av SVEVIA, 
kontaktperson Örjan Wennman. 

Knut Eriksson nämner dårgräsfjärl som en östgötsk anvarsart, och han antyder att 
skogsområdet söder om Dömestorp kan vara viktigt för spridning och etablering av 
dårgräsfjäril. I området saknas dock ek- och hasselmiljöer med god tillgång på lundstarr som är 
dårgräsfjärilens livsmiljöer. Dessutom är avståndet till närmaste kända (Artportalen) 
förekomster av dårgräsfjäril mycket längre än de avstånd som arten är kapabel att förflytta sig. 
Man kan alltså inte hävda att området som är aktuellt för täktansökan är av någon relevans för 
dårgräsfjäril. 

Knut Erikssons inventering av marksvampar i betesmarkerna norr, nordväst och söder 
verksamhetsområdet stärker de naturvärdesbedömningar som redan gjorts. Betesmarkerna är 
verkligen mycket värdefulla, vilket Knuts fynd tillsammans med naturvärdesinventeringen 
(2019) och fågelinventeringen (2020) visar. 

I Knuts rapport hävdas att fynd av reliktbock gjorts i minst tio tallar. Så många fynd är 
anmärkningsvärt. På en bild som Knut själv har med i sin rapport visar ett runt kläckhål medan 
reliktbockens kläckhål ska vara ovalt. Det finns alltså lite motstridiga uppgifter om Knut 
Erikssons uppgifter verkligen stämmer. För att utröna hur det ligger till kommer 
kompletterande inventeringar av reliktbock att genomföras under våren 2021. 

I Knut Erikssons rapport beskrivs fynd av ganska många fågelarter, varav flera noterades vid 
den fågelinventering som genomfördes 2020. Några av Knuts fynd är värda att följa upp, och då 
främst spillkråka som Knut noterat från skogsområdet. För att komma underfund med om det 
finns häckande spillkråka i området kommer kompletterande inventeringar av spillkråka att 
genomföras under våren 2021. 

Det i övrigt mest intressanta fågelfyndet i Knut Erikssons rapport är den av ängshök vid tre 
tillfällen under häckningstid. Visserligen kan unga fåglar dröja sig kvar i södra Sverige och avstå 
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Dömestorp – Kommentarer till Knut Erikssons yttrande 

häckning men det kan också möjligen handla om en häckning nånstans i åkerlandskapet i 
trakten. Arten har ett starkt skydd och man kan inte utan vidare få reda på eventuella 
häckplatser i trakten av denna art. Det är dessutom oklart i vilken utsträckning en häckning 
skulle vara hotad av en eventuell täktverksamhet. Här är avståndet till en eventuell häckplats 
naturligtvis avgörande. 

Knut Eriksson använder ordet ”naturskogskaraktär” för att beskriva området. Här handlar det 
dels om granskog som är drygt 50 år gammal, ett kalhygge samt en gammal betesmark som nu 
är kraftigt igenväxande av lövsly och planterad gran. Man kan inte använda ordet naturskogs-
karaktär för att beskriva en sådan skog. Det är en grov trivialisering av ett ord som 
Naturvårdsverket beskriver som en skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge 
att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar en urskog.  

Sammanfatningsvis kan man säga att Knut Erikssons yttrande inte på något avgörande sätt 
förändrar slutsatserna i den naturvärdesinventering som genomfördes 2019 eller den fågel- och 
groddjurinventering som genomfördes 2020. Några arter som Knut lyfter fram är dock relevanta 
och ska utredas ytterligare under våren 2021 och det är reliktbock och spillkråka.  

Bakgrund 

Säsongen 2019 genomförde Calluna AB en naturvärdesinventering i ett område som var aktuellt 
i planeringen av en bergtäkt (Andersson, 2019). Området ligger strax söder om gården 
Dömestorp i Linköpings kommun. Området som ursprungligen planerades för täkten bestod av 
betesmarker i norr och söder samt ett skogsområde som i huvudsak består av en tidigare 
betesmark som nu till stora delar är planterad med barrträd. I skogsområdet finns också 
granskog med en ålder av ca 50 år och ett hygge. I inventeringsområdet fanns också en mindre 
del åkermark.  

De främsta naturvärdena var en större betesmark i norr och nordväst. Denna betesmark 
bedömdes som högt naturvärde (naturvärdeskass 2). Biotopvärdena bedömdes vara storleken 
och att de är välhävdade. Som artvärden fördes den artrika floran fram med flera hävdgynnade 
arter, bland annat den rödlistade växten ängsskära. Övriga naturvårdsintressanta växter var 
blodrot, bockrot, brudbröd, gråfibbla, gulmåra, gökärt, jungfrulin, käringtand, liten blåklocka, 
stor blåklocka, vårbrodd, ängshavre, ängsvädd och ärenpris. Fågelfaunan bedömdes vara 
värdefull med arter som sånglärka och ängspiplärka (som då, 2019, var rödlistade). 
Förutsättningarna för en värdefull insektsfauna (dyngbaggar och dagfjärilar) och svampflora 
lyftes fram, men att dessa organismgrupper inte är systematiskt undersökta. 

Sex objekt bedömdes som påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa var en mindre 
betesmark i nordost, ett skogligt småvatten i nordost, två områden med äldre tallskog i sydväst, 
en mindre naturbetesmark i söder samt ett större odlingsröse i söder.  

I ett senare skede valdes täktalternativet i betesmarken och åkerytan bort och i det senaste 
alternativet är täktområdet begränsat till skogsområdet. Verksamhetsområdet kommer dock 
fortfarande att påverka naturvärdesklassade betesmarker samt bestånd av äldre tall längst i 
söder och sydväst. 

Säsongen 2020 gjordes kompletterande artinventeringar inom djurgrupperna fåglar och 
groddjur (Andersson, 2020). För groddjur genomfördes inventering i de småvatten som 
identifierades vid naturvärdesinventeringen 2019 samt i ytterligare ett antal diken, små 
dammar och djupare traktorspår. Metoder var manuellt eftersök kombinerat med provtagning 
med eDNA. I det skogliga småvatten som identifierades som naturvärde 2019 noterades mindre 
vattensalamander. Samma art noterades även i ett större, vattenfyllt traktorspår centralt i 
skogsområdet. I övrigt noterades inga groddjur. I samband med inventeringen av groddjur 
noterades även reptilerna vanlig snok och skogsödla.  
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Fågelinventeringen gav sammanlagt 29 arter i skogsområdet och sex arter i betesmarkerna och 
åkerlandskapet i anslutning till skogsområdet. En särskilt inventeringsinsats gjordes för 
rovfåglar och nattsjungande fåglar.  

Följande fågelarter med större juridisk tyngd noterades. Juridisk tyngd motsvarar här om arten 
är upptagen i Fågeldirektivet, är rödlistad (enligt Artdatabanken 2020), uppvisar en minskning 
(enligt Naturvårdsverket 2013) eller är en prioriterad art enligt skogsvårdslagen 
(Skogsstyrelsen 2017).  

I skogsområdet: 

• Björktrast – rödlistad Nära hotad (NT) 

• Buskskvätta – rödlistad Nära hotad (NT), minskande art 

• Grönsångare – rödlistad Nära hotad (NT) 

• Gulsparv – rödlistad Nära hotad (NT), minskande art 

• Järnsparv – minskande art 

• Kråka – rödlistad Nära hotad (NT), minskande art 

• Rödvingetrast – rödlistad Nära hotad (NT) 

• Trädpiplärka – minskande art 

I betesmarken söder och norr om skogsområdet samt på åkermark: 

• Rapphöna – rödlistad Nära hotad (NT) 

• Stare – rödlistad Sårbar (VU), minskande art (endast födosökande) 

• Trädlärka – fågeldirektivet bilaga 1, prioriterad art i Skogsvårdslagen 

 

Vid ett utsök från Artportalen noterades även blå kärrhök, fjällvråk och röd glada. Alla tre 
arterna har ett starkt skydd. Alla tre arterna är upptagna i fågeldirektivet, noterade som 
prioriterade arter i skogsvårdslagen samt är skyddsklassade. Blå kärrhök och fjällvråk är 
rödlistade. Blå kärrhök och fjällvråk är norrlandsarter som passerar sydsverige vår och höst. 
Röd glada är en expanderande art som etablerat sig i Östergötland under 2000-talet. Den 
eftersöktes vid inventeringen av rovfåglar men noterades inte. Det är dock inte omöjligt att den 
skulle kunna häcka i området i en nära framtid, men i dagsläget häckar den inte söder om 
Dömestorp. 

Knut Erikssons rapport 

Knut Eriksson bor i närheten och kommer att bli en av grannarna till täkten om den blir 
verklighet. Han har gjort strövtåg i trakterna och noterat naturvårdsintressanta arter. Han har 
dock inte genomfört någon naturvärdedinventering enligt någon standard. Knut är biolog och 
lärare. Hans artkunskaper är mycket goda och det finns ingen anledning att betvivla 
observationerna i hans yttrande.  

Betesmarkerna vid Dömestorp beskrivs av Knut Eriksson som en viktig länk i spridningen av 
värdefulla hagmarksväxter (och kan man anta andra organismer knutna till betesmarker) och 
detta stämmer förmodligen. Knut Eriksson tar också upp dårgräsfjäril, en art som i Sverige bara 
förekommer i det östgötska eklandskapet samt på Gotland. Nu är det dock inte aktuellt med 
någon exploatering i den norra betesmarken, medan delar av betesmarken söder och väster om 
skogsområdet kommer att ligga inom verksamhetsområdet. Här befarar Knut ERiksson en 
försämring av spridningsmöjligheterna för arter knutna till betesmarker.  
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Knut Eriksson beskriver hur han inventerat hagmarkssvampar i betesmarkerna, områden som 
han benämner Dömestorpskullarna. Han beskriver fynd av ganska många arter, bl.a. inom 
grupperna vaxskivlingar (sammanlagt 10 arter), fingersvampar och jordtungor. Bland de 17 
arterna hagmarkssvampar som han noterade fanns tre rödlistade arter: scharlakansvaxskivling, 
vridfingersvamp och rökfingersvamp. Knut beskriver Sveriges Mykologiska Förenings 
upprättande av en värdepyramid där 10-15 arter hagvaxskivlingar kvalificerar ett område som 
regionalt intressant. Med Knuts fynd av tio hagvaxskivlingar skulle alltså Dömestorpskullarna 
vara en regionalt intressant lokal för svampar knutna till betesmarker. 

Knut har också tittat efter den rödlistade skalbaggen reliktbock, en art som kräver 
solexponerade tallar av ansenlig ålder. Knut beskriver fynd av reliktbock i minst tio träd spritt i 
flera delområden.  

Bland de fågelarter som Knut Eriksson noterat inom området finns björktrast, duvhök, entita, 
grönfink, gröngöling, gulsparv, rödvingetrast, spillkråka, stare och ängspiplärka. Strax utanför 
området tillkommer ytterligare arter, t.ex. buskskvätta, fiskmås, fjällvråk, (röd) glada, tofsvipa, 
skrattmås, stenskvätta, tornseglare och ängshök.  

Knut Eriksson nämnder fynd av mindre vattensalamander på ungefär de platser som 
identifierades vid Callunas inventering (Andersson 2020). 

Knut benämner i sin rapport att området har naturskogskaraktär. Han hävdar också att 
beskrivningen i Andersson (2019) av området som främst sedan länge övergiven betesmark 
med planterad gran som en grov förenkling. 

Kommentarer 

Dårgräsfjäril 

Dårgräsfjäril är en mycket kräsen art som kräver halvöppna lövskogar med ek och hassel, och i 
ett successionsstadium mellan bete och igenväxning som varar i ca 30-50 år, om det inte hävdas 
genom gallring och bete (Bergman 2006). Samma källa anger också att krontäckningen på 
lokaler för dårgräsfjäril bör ligga på 70-85 %, vilket är ett ganska slutet landskap och kanske 
mer busk- och trädtäckt än vad man normalt tänker sig för en dagfjäril, samt att kantzoner är 
mycket viktiga miljöer. Bergman (2006) skriver också att dårgräsfjärilen minskar kraftigt då 
krontäckningen överstiger 90 %, samt att arten har en svag spridningsförmåga och att lokalerna 
bör ligga mindre än 500-700 m från varandra för att spridningen ska fungera. Dårgräsfjäril 
anges ofta som knuten till värdväxten lundstarr, men i litteraturen anges ganska många svenska 
arter som värdväxter. I Sverige förefaller lundstarr verkligen vara den viktigaste värdväxten. I 
enstaka fall har larver påträffats på tuvtåtel, ängsgröe, rödsvingel och vårfryle. 

Förutom mängden lundstarr och förekomst av kantzoner är storleken på en lokal, avstånd 
mellan populationer samt hur många andra bebodda lokaler som finns  i närheten mycket 
viktiga faktorer som påverkar utbredningen av dårgräsfjäril (Bergman 2006). 

De närmaste förekomsterna av dårgräsfjäril, enligt Artportalen, finns knappt 1,9 km söder om 
Dömestorp (vid Skeda udde) samt 2,4 km sydväst om Dömestorp (vid Skälsätter). Avståndet är 
alltså betydligt större än de 500-700 m som anges som ett maximalt spridningsavstånd. I 
Dömestorp saknas miljöer med ek och hassel, och skogsområdet har till allra största delen 
betydligt högre täckningsgrad än det spann på 70-85 % som anges av Bergman (2006). Stora 
delat av skogsområdet har en täckningsgrad på 100 %. De områden som är mer öppna saknar ek 
och hassel, men även den viktigaste värdväxten lundstarr saknas. De öppna betesmarkerna 
saknar nästan helt trädskikt och är för öppna för att dårgräsfjäril ska trivas. I skogen söder om 
Dömestorp har plantering av gran skett över ganska stora ytor. Man har alltså inte medvetet låtit 
området växa igen till en miljö som skulle kunna gynna dårgräsfjäril. Man kan alltså inte hävda 
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att området i dagsläget är viktigt för dårgräsfjäril. Möjligen finns mindre områden med ek, hassel 
och lundstarr i närheten som dock inte verkar hysa populationer av dårgräsfjäril i dagsläget. För 
att spridning till sådana områden ska kunna ske via skogsområdet söder om Dömestorp krävs 
omfattande skötselåtgärder som ska skräddarsys för att gynna dårgräsfjäril.  

Marksvampar 

Knut Erikssons undersökningar visar på ett högt värde på de betesmarker som finns i området. 
Marksvampar var en organismgrupp som fördes fram som potentiellt värdefull och som också 
fördes fram som en organismgrupp att särskilt inventera, men som SVEVIA valde att inte gå 
vidare med. Knuts fynd visar tillsammans med naturvärdesinventeringen 2019 och 
fågelinventeringen 2020 vilken klass betesmarkerna söder om Dömestorp har.   

Reliktbock 

Knut beskriver fynd av reliktbock i minst tio tallar. Det är anmärkningsvärt och skulle 
förmodligen göra området det ett av de mer värdefulla i Östergötland med avseende på 
reliktbock.  

De tallar som reliktbocken lever i beskriver Ehnström & Axelsson (2002) som ofta de grövsta 
och äldsta träden som finns kvar i landskapet. Tallarna i inventeringsområdet bedöms vara 100-
150 år för de äldsta träden vilket är den ålder då tallarna börjar bli intressanta för reliktbock. 
Reliktbockens larv gnager gångar i barken, och eftersom bark kontinuerligt flagar av då tallen 
växer syns efter ett antal år en mycket typisk, fnasig bark som har en tydlig orangebrun färg av 
kådflöden som orsakats av larvens gnagande. Några sådana, typiska reliktbockstallar finns inte i 
området. Om larver bara levat i träden en ganska kort tid saknas den typiska, orangebruna 
färgen och då får man gå på kläckhålens storlek och form. Kläckhålen är de hål i barken där den 
fullbildade skalbaggen har krupit ut. Dessa ska vara rundovala och 4-5 mm breda. De bilder som 
Knut har tagit på kläckhål av reliktbock är cirkerunda. Det är alltså tveksamt om det verkligen är 
kläckhål av reliktbock som Knut tagit kort på. Vid naturvärdesinventeringen 2019 (Andersson 
2019) eftersöktes spår av reliktbock men några säkra spår kunde inte hittas. 

Knut beskriver också fynd av reliktbock i den östra kanten. Eftersom reliktbocken kräver gamla, 
solexponerade tallar är det lite märkligt om arten skulle finnas i ett skuggigt, ostvänt bryn. 

Det finns ett par förväxlingsarter till reliktbocken och en sådan är växtsteklar av släktet 
Strongylogaster. Dessa lever av ormbunkar men kryper upp på tallstammar och gnager 
puppkammare i barken. Kläckhålen av denna art är cirkelrunda. En annan möjlig förväxlingsart 
är svart praktbagge men den efterlämnar dock plattade kläckhål.   

För att helt eliminera misstankar om förekomst av reliktbock kommer kompletterande 
inventering av reliktbok att genomföras under våren 2021. 

Fåglar 

Fynd av fågelarter kan vara svåra att bedöma. En viktig faktor är hur relevanta de är i 
sammanhanget. En norrlandsart som setts i området under vår eller höst är ett typiskt exempel. 
Om man inte kan hävda att området är av särskild vikt för streckande eller rastande fåglar kan 
man inte säga att arten är relevant. Det kan också vara svårt att hävda någon relevans för en art 
som under höst och vinter rör sig över ganska stora områden utanför sin normala hemvist under 
häckningstid. En sådan art är duvhök som Knut lyfter fram med ett fynd från oktober. I övrigt 
överensstämmer Knuts fynd ganska väl med vad som hittades vid fågelinventeringen 2020. Ett 
av Knut Erikssons fynd som är värt att nämna är spillkråka. Denna art har mycket stora revir och 
det är troligt att skogen söder om Dömestorp ingår i ett revir för spillkråka. Några spillkråkor 
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noterades inte under inventeringen 2020, men det kan bero på att Dömestorp ligger i en del av 
reviret som bara besöks ibland för födosök.  

Under våren hävdar spillkråkan revir och fältbesök för att utröna om det förekommer häckning 
av spillkråka kommer att göras under våren 2021. 

Bland arterna som Knut Eriksson noterat utanför området finns flera arter som är värda att 
kommentera. Fjällvråk har ett starkt skydd men den är inte riktigt relevant här eftersom den kan 
hittas överallt i sydsverigen slättlandskap under vår och höst. Glada (eller röd glada som den 
mer korrekt ska benämnas eftersom det också finns en brun glada som visar sig i Sverige 
årligen) är en expanderande art som under 2000-talet etablerat sig i Östergötland. En gissning 
är att det nu finns ca 10 par häckande i Östergötland. Detta var en art som särskilt eftersöktes 
vid rovfågelsinventeringen 2020. Arten noterades flera gånger på väg till och från 
inventeringsområdet men aldrig i anslutning till Dömestorp. Arten kan mycket väl vara på väg 
att etablera sig i trakten, men i dagsläget verkar den inte häcka i närheten av Dömestorp. Att den 
då och då visar sig i trakten verkar vara klart, bland annat genom Knut Erikssons fynd. 

Fynden av ängshök är intessanta. Att en hona noterats vid flera tillfällen under häckningstid, 
enligt Knut Eriksson, kan betyda att det finns en häckning nånstans i åkerlandskapet i trakten. 
Exakt var är svårt att säga, och arten har dessutom ett starkt skydd och en exakt plats för en 
eventuell häckning skulle ändå vara skyddad. I vilken omfattning en eventuell häckning i 
närområdet skulle vara i fara p.g.a. en täkt är svårt att säga i dagsläget. 

I övrigt nämns flera fynd av arter rastande eller födosökande fåglar på åkermark, t.ex. fiskmås 
och skrattmås. Tofsvipa kan mycket väl häcka i anslutning till den plats som Knut nämner, strax 
norr om området. I övrigt omnämns flera arter utan närmare platsangivelse vilket gör att det är 
svårt att bedöma relevansen av fynden. 

Övrigt 

Att området har naturskogskaraktär stämmer inte. Delar av skogsområdet består av granskog 
som kan vara lite drygt 50 år gammal. Alla träden är ungefär lika gamla viket visar att de 
planterats på samma gång. Man kan inte hävda att sådan skog har naturskogskaraktär. Inte 
heller ett hygge (eller föryngringsyta om man föredrar den benämningen) kan på något sett 
sägas ha naturskogskaraktär. Övriga delar av området består av en gammal betesmark som nu 
är igenväxande med lövsly och planterad gran. Området är mycket tätt och svårgenomträngligt 
men det förtar inte att området är planterat med gran, med syfte att någon gång kunna skörda 
granskogen. Man kan inte hävda att detta är en skog av naturskogskaraktär. 
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Svevia
Att Örjan Wennman
www.svevia.se
Herkulesvägen 52
553 02 Jönköping

Fråga angående eventuella fornlämningar inför 
planerad bergtäkt inom del av fastigheten 
Dömestorp 2:3, Linköpings kommun, 
Östergötland län.

Inför planerna med anläggandet av en ny bergtäkt inkom den 14 januari 2020 Svevia (genom 
Örjan Wennman) med en fråga om eventuella fornlämningar inom det aktuella området.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har gjort en genomgång av Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister och historiska kartor över området.  

Det finns inga kända fornlämningar inom området för den planerade bergtäkten. De äldre 
historiska kartorna, Häradsekonomiska kartan, Generalstabskartan och den ekonomiska 
kartan från 1940-talet visar alla att området utgörs av skog.

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.

Länsstyrelsen i Östergötland, enheten för Plan och Kultur har utifrån detta inget att erinra 
emot arbetsföretaget ur fornlämningssynpunkt.

Länsstyrelsen vill dock påminna om att skulle fornlämningar trots allt påträffas i samband 
med arbetet måste arbetet omedelbart stoppas och anmälan göras till Länsstyrelsen 

OBS att Länsstyrelsen endast tittat på detta ärende ur fornlämningssynpunkt.

Länk till Fornsök:https://app.raa.se/open/fornsok

Här kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Besök oss gärna på www.lansstyrelsen.se/ostergotland
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Kopia till
Linköpings kommun (bygg@linkoping.se)
Östergötlands museum (britt.pettersson@ostergotlandsmuseum.se)

Tom Carlsson
Antikvarie/Arkeolog
Enhet för Plan och Kultur
Tfn: 010 22 35 364
Länsstyrelsen Östergötland

 
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, 
Sverige


