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1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Swerock AB (Swerock eller bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av grusoch bergkrossprodukter med ett innehav av ca 200 täkter. Ballastmaterialen har ett
brett användningsområde som bl.a. fabriksbetong, betongvaruindustrin, asfaltverk
samt hus-, väg-, och järnvägsbyggnation samt fyllnadsmaterial. Allt från sand, grus,
singel, makadam, bergkross, stenmjöl och sjösten till jordprodukter kan tillhandahållas. Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt. Swerock arbetar kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att ballastprodukterna alltid ska uppfylla marknadens högsta krav.
Swerock arbetar för strategiskt placerade täkter, nära avsättningsområdet, för att minimera transporter och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock aktivt i både
nationella och internationella projekt för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska mångfalden i vår naturmiljö då det förekommer att naturmiljön i täkter gynnar
utrotningshotade arter. Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i bl.a. betong eftersom naturgruset är en ändlig
naturresurs.
Swerock är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.Bolaget har idag en tillståndsgiven
bergtäkt, Gladökvarn, Huddinge kommun i Stockholms län, som årligen levererar en
miljon ton berg per år. En relativt nystartad bergtäkt finns även i Södertälje och ett
tidsbegränsat entreprenadprojekt i Högbytorp. Ballastmaterialet i täkten i Gladökvarn
har mycket hög kvalitet och används i stor utsträckning vid tillverkning av både asfalt
och betong. Då bolaget ser ett mycket stort behov av högkvalitativa ballastprodukter
i regionen samt för att kunna avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt
ha närmare till avsättningsområdena norr och väster om Stockholm, avser bolaget att
ansöka om nyetablering av en bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i UpplandsBro kommun, Stockholms län.
Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9
kap. miljöbalken, samt eventuellt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Om prövning ska ske enligt 11 kap. kommer tillstånd att sökas samlat och ansökan kommer att lämnas till in till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Om ansökan enbart sker enligt 9 kap. lämnas ansökan in till miljöprövningsdelegationen i Stockholms
län.
Föreliggande samrådsunderlag har upprättats enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Samråd
ska ske med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt, då den planerade
täktverksamheten enligt 3 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Därutöver har samrådsunderlaget upprättats för samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Upplands-Bro kommun.
Den planerade verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet och samråd ska därför även ske enligt 6 kap. 4a § miljöbalken.
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2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare

Swerock AB

Adress

Box 877
721 23 Västerås

Organisationsnummer

556081-3031

Kontaktperson

Jenny Malmkvist, Swerock AB
Tfn: 021-15 49 23
E-post: jenny.malmkvist@swerock.se

Den planerade verksamheten bedöms omfattas av följande verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11
gäller för täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar.

4 kap. § 2
10.11 (B)
4 kap. 6 §

Tillståndsplikt C och verksamhetskod 10.50
gäller anläggning för sortering eller krossning
av berg, naturgrus eller andra jordarter.

10.50 (C)

90.141 (C)

Anmälningsplikt C och verksamhetskod
90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall
för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

29 kap. 41 §

Anmälningsplikt C
90.110 gäller för att

29 kap. 35 §

90.110 (C)

och

verksamhetskod

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap. 48 §

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod
90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som
en del av att samla in det, om mängden avfall
vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska
användas
för
byggnadseller
anläggningsändamål.

90.30 (B)

Brytning kommer delvis ske på nivåer som ligger under den omgivande grundvattennivån. Det grundvatten som rinner in i täkten kommer att behöva ledas bort från
verksamhetsområdet vilket kan bedömas utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken. En hydrogeologisk utredning kommer att utvisa om enskilda eller allmänna intressen berörs.
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3

OMRÅDESBESKRIVNING

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, Figur 3.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och
söder om, samt i den planerade täktens direkta omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan riksväg 269 i norr och
E18 i söder.

Figur 3.1 Den planerade täkten är lokaliserad ungefär 4,5 km ost-nordost om centrala Bålsta.
(© Lantmäteriet)

Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordost-sydvästlig riktning. Längre bort finns öppna marker med både
spridd och mer samlad bebyggelse.

3.1

Planförhållanden

I översiktsplanen1 (antagen 15 december 2011) finns inga särskilda intressen utpekade i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet. Som tillägg till översiktsplanen håller kommunen på att ta fram en landsbygdsplan som är i fasen mellan utställning och antagande. Närmsta detaljplanelagda området är Myggdansen,
cirka 550 meter öster om det planerade täktområdet. Detaljplanen upprättades 1990
och omfattade då ett område med kolonistugor på cirka 90 fastigheter.
1http://www.upplands-bro.se/download/18.4e1cb80e1527931adcd228eb/1453817717195/%C3%96P+2010+slutversion+webb.pdf
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Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre
planändring med utökad byggrätt. Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är utpekat som samrådsområde för
Försvarets intressen när det gäller bygglov.
I kommunens översiktsplan pekas två mossar i närheten av den planerade täkten ut
som ekologiskt särskilt känsliga områden samt som naturvärde av kommunalt intresse. Den ena är Lillmossen och utgör en helt igenvuxen och dikad mindre mosse
cirka 150 meter söder om verksamhetsområdet. Den andra är Stormossen som utgör en delvis igenvuxen mosse drygt 700 meter söder om verksamhetsområdet,
dessa beskrivs närmre under 3.3 Naturmiljö.
I landsbygdsplanen pekas Härsbrokärr/Lunda ut som ett utredningsområde för bebyggelse. Utredningsområdet ligger cirka 300 meter väster om den planerade täkten.
I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del under sidan 36, kommunen anger där att de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två
bergtäkter som är upptagna i planen är nu avslutade. Planeringsinriktningen är att
inga nya grustäkter bör öppnas och avslutade täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget grus att brytas.

3.2

Kringboende

De närmast belägna bostadshusen ligger väster, respektive norr, om planerad täkt i
Härsbrokärr respektive Grönlund. Avstånden till båda dessa är ungefär 350 m från
gränsen till planerat verksamhetsområde och drygt 400 m till planerat brytningsområde, Figur 3.2.1. Norr och öster om täkten ligger samlad bebyggelse på ett avstånd
runt 550 m som närmast från verksamhetsområdet.
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Figur 3.2.1 Streckad linje markerar 1000 m avstånd från gränsen till verksamhetsområdet. (©
Lantmäteriet)

3.3

Naturmiljö

Det planerade verksamhetsområdet är till största delen skogklätt och utgörs av gallrad, äldre barrblandskog på frisk mark med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda hällmarksområden med gamla tallar och död ved, ett par
små myrar, ett mindre hygge i sydost och en lövsumpskog i söder.
Sydväst om det planerade verksamhetsområdet ligger en utpekad nyckelbiotop, Figur 3.3.1. Inventeringen av nyckelbiotopen utfördes 1996. Skogsstyrelsen anger att
biotoptypen är hällmarkskog som till största delen utgörs av gammal tall.
Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen identifierat ytterligare ett antal olika
sumpskogar och naturvärden runt det planerade verksamhetsområdet. Det finns
inga skyddade områden som naturreservat, Natura2000-områden eller liknande i
närheten av planerade verksamhetsområdet, Figur 3.3.1.
En naturvärdesinventering har utförts av Naturföretaget under 2016. I inventeringen
delas området upp i delområden och beskrivs i text samt att naturvärdesklasser i en
skala från klass 1 till 4 bedöms, där klass 1 är högsta naturvärde. De högsta naturvärdena som identifieras i inventeringen är klass 3 och utgörs av hällmarkstallskog.
Bedömningen till klass 3 baseras på ett påtagligt biotopvärde i form av inslag av
gamla träd och lågor och ett visst artvärde. Naturvårdsarter som påträffats är blåmossa och tallticka. Båda dessa utgör så kallade signalarter och talltickan är även
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rödlistad som nära hotad (NT). Den utpekade sumpskogen som berörs av planerat
verksamhetsområde utgörs av björksumpskog, med inslag av klibbal. Sumpskogen
är påverkad av dikning, träden är medelålders och död ved saknas nästan helt. Artvärdet i området klassas som obetydligt då inga naturvårdsarter hittades och området inte är påtagligt artrikare än omgivningen.
En utsökning av rödlistade arter i Artportalen, mellan åren 2000-2017, genom en
polygon på cirka 200 meter utanför planerat verksamhetsområde och längs planerad transportväg ger ett antal rapporter om insekter och fåglar, Tabell 3.3.1. Den
planerade verksamhetens eventuella påverkan på dessa arter kommer beskrivas
närmre i den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan.
Tabell 3.3.1 Rödlistade arter rapporterade i Artportalen, inom 200 meter från planerat verksamhetsområde samt planerad in- och utfartsväg till väg 912. VU – sårbar NT – nära hotad

Rödlista
kategori

Art

Kommentar

NT

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae

NT

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

NT

Spillkråka Dryocopus martius

VU

Kungsfågel Regulus regulus

1 ex i anslutning till
korsning väg/kraftledningsgata.
2 ex i anslutning till
korsning väg/kraftledningsgata.
Förbiflygande, inäga
söder om infartsväg.
Noterad vid inäga söder om infartsväg.
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Figur 3.3.1 Dokumenterade naturvärden efter inventeringar av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. (© Lantmäteriet)

Söder om det planerade verksamhetsområdet ligger två områden som omfattas av
våtmarksinventeringen i Stockholms län, Figur 3.3.2. Lillmossen som ligger närmst
det planerade verksamhetsområdet är klass 4 och beskrivs som en svagt välvd
mosse på 10 ha, våtmarken omges av hällmarker. Stormossen är klass 2 och beskrivs som ett myrkomplex på 18 ha, även denna våtmark omges av hällmarker. I våtmarksinventeringen är klass 2 utpekat som värdefull våtmark och klass 4 våtmark
utan nämnvärt naturvårdsintresse.
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Figur 3.3.2 Objekt från våtmarksinventeringen i närheten av det planerade täktområdet.
(© Lantmäteriet)

3.4

Kulturmiljö

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade verksamhetsområdet. Där in- och utfarten planeras, söder om det planerade
verksamhetsområdet finns dock en utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242)
Figur 3.4.1.
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Figur 3.4.1 I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar,
varav en berörs av planerad in- och utfartsväg.(© Lantmäteriet)

3.5

Riksintressen

Öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna –
Håbo – Tibble), Figur 3.5.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten,
karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.
Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, Figur 3.5.1. Vägen är utpekad som riksintresse för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse
från E18 och som koppling från norra Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats.
Förbindelsen är i behov av att utvecklas.
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Figur 3.5.1 Öster om den planerade täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Västeroch norr om det planerade täktområdet går väg 912 som är ett riksintresse för kommunikation. (© Lantmäteriet)

Öster om planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats,
flygbuller för maxnivå, på ca 5 km avstånd. Bägge dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka nämnda riksintressens värden.

3.6

Vatten

Det finns inga utpekade vattenförekomster i närheten av planerat täktområde. Drygt
1 km utanför planerat verksamhetsområde finns två oklassade vattendrag. Ett norr
om, och ett öster om planerat täktområde. Båda dessa vattendrag är utpekade som
övrigt vatten- vattendrag och utgör ingen vattenförekomst enligt bestämmelserna
om vattenförvaltningen.
Närmast förekommande ytvattenförekomst är Lilla Ullfjärden och ligger drygt 2,2 km
västerut.
Närmast förekommande grundvattenförekomst ligger även det som närmast ca 2,2
km västerut och utgörs av ett grundvattenmagasin av sand och grusförekomst
(Vreta-Bålsta, SE660987-159721), med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s).
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Vreta-Bålsta grundvattenmagasinet tillhör dock ett annat delavrinningsområde (rinner till Mälaren-Skofjärden) än den planerade täkten och bör således inte påverkas
av eventuell täktverksamhet.
Några vattentäkter med skydd enligt miljöbalken finns inte inom eller i närheten av
täktområdet. Norr om det planerade verksamhetsområdet finns Kvarnnibble markavattningsföretag som är aktivt, Figur 3.6.1.

Figur 3.6.1 Markavvattningsföretag i närheten av planerad täktverksamhet.(© Lantmäteriet)

Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det privata brunnar, för dricksvatten- eller
energiproduktion, bland annat i anslutning till bebyggelsen kring täktområdet, Figur
3.6.2.
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Figur 3.6.2 I anslutning till kringliggande bebyggelse finns privata brunnar. (© Lantmäteriet)

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1

Avgränsning och omfattning

Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör
ca 24 ha, Figur 4.1.1. Den planerade täktverksamheten kommer troligtvis att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra del och därefter sker brytning norrut. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på ett sätt
där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker
brytning ytterligare på djupet. Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas.
Brytningen kommer att ske ner till nivå + 28 m ö h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö h. Rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM samt höjdsystem
RH2000 har använts. Höjder betecknas som plushöjder enligt +0 m ö h (meter över
havet).
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Figur 4.1.1 Planerat verksamhets- och brytningsområde samt föreslagen brytriktning, utfartsväg och sedimentationsdamm. (© Metria)

Årsproduktionen beräknas i genomsnitt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna
möta tillfälliga toppar i efterfrågan avser bolaget att ansöka om tillstånd för en
maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 ton. Överlagrande jordlager kommer att
avbanas och användas till efterbehandling eller försäljas, massorna består till
största delen av morän.
Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor
enligt följande mängder.




I genomsnitt 150 000 ton jord- och schaktmassor,
Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas
och säljas.
Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas
och säljas.

De mottagna jord- och schaktmassorna kommer att användas till bullervallar,
efterbehandling samt återvinnas. Ungefär hälften av de årligen mottagna jord- och
schaktmassorna kommer att gå till återvinning och resterande hälft används till
efterbehandling och anläggningar inom verksamheten. Transporter av externa
massor kommer i största möjliga mån gå med returtransporter. De externa massor
som kommer hanteras ska underskrida halterna för KM, känslig markanvändning
Bolaget avser att ansöka om en tillståndstid om 25 år och ett totalt uttag på ca 14
miljoner ton.
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4.2

Täkt av berg

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

Avbaning

-

Borrning

-

Sprängning

-

Knackning

-

Lastning och interna transporter

-

Krossning

-

Sortering

-

Uttransport

Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning,
huvudsakligen inom brytningsområdet. Upplag kommer att finnas både inom och
utanför brytningsområdet men alltid inom verksamhetsområdet.
Med planerad produktion kommer sprängning att ske 8-12 gånger per år.

4.3

Vattenverksamhet

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och
utförande av anläggningar för detta, vattenverksamhet. Enligt 9 § och 12 § i samma
kapitel är sådan verksamhet inte tillståndspliktig om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. En hydrogeologisk utredning kommer att genomföras som
kommer ligga till grund för en sådan bedömning.
Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att bolaget kommer att
avsänka grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten
etablerar sig på djupare nivåer i inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att
anläggas en pumpgrop någon meter under produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet pumpas sedan upp ur täkten och leds till
anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen
via ett 7 km långt dikessystem norrut mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren. Det är bolagets avsikt att, utöver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, även ansöka om tillstånd för
bortledande av grundvatten enligt 11 kap i samma balk om den hydrogeologiska utredningen visar på att enskilda eller allmänna intressen riskerar att skadas av vattenverksamheten.
Den planerade brytningen kommer att ske ned till nivå +28 m ö h. Det betyder att
brytning kommer att ske under grundvattennivån, som bedöms ligga runt nivå +33
m ö h.
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4.4

Maskinpark

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:
-

Borrmaskin inför losshållning av berget

-

Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross

-

Sikt-/sorteringsanläggning

-

Transportband

-

Hjullastare för lastarbeten

-

Bergtruckar eller dumprar för interna transporter av material

-

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

Bolaget använder enbart mobil utrustning för brytningen av berg.

4.5

Eldrift, bränsle- och kemikaliehantering

Kross- och siktanläggningar drivs idag med diesel eller dieselelektrisk drift. All diesel
som används kommer vara av miljöklass 1.
All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Övriga kemikalier som
används för t.ex. service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade
utrymmen. El kommer att användas till platskontor och personalutrymmen och
kopplas in till det fasta nätet.

4.6

Byggnader

I den planerade täktverksamheten kommer det att finnas en byggnad för personalutrymmen och platskontor. Dessa kommer att anläggas inom det planerade verksamhetsområdet. Bygglov för dessa kommer att sökas hos kommunen.

4.7

Arbetstider

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl.
06.00 - 18.00. Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00.

4.8

Transporter

Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från
täkten, delvis parallellt med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km
lång. Vägen ansluter sedan till befintlig skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på
väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 enligt uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 257 tunga fordon2.

2Trafikverkets vägtrafikflöde
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Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om
ca 35 ton per bil med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter)
uppgå till ca 114 stycken per arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet fordonsrörelser ca 160 stycken per
dag.
Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det
vid en återvinning av maximalt 250 000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per arbetsdag. Dessa rörelser är utöver
bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på ett år.
Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt
med returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre.
Transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm.
Material kommer även att kunna levereras till Enköping och Bålsta med omnejd, Figur 4.8.1.

Figur 4.8.1 Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18
till Stockholm, men transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta.
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4.9

Verksamhet vilken omfattas av Sevesoregelverket

Brytning av berg sker genom sprängning. I varje sprängsalva lösgörs ca 50 000 –
70 000 ton berg. Täktverksamheten i Kvarnnibble kommer att innefatta en användning av mer än 10 ton sprängmedel per sprängtillfälle. Det innebär att den planerade täkten hamnar i den lägre kravnivån enligt Seveso III-direktivet.
Inför sprängningen borras hål i berget. Produkter för sprängning är i huvudsak
pumpbara och levereras med lastbil till sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga
sprängmedel förvaras på anläggningen. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda
behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt sprängmedel.
Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av
spränghålen. Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med ett förgasningsmedel som efter ca 10 min känsliggjort blandningen till ett
sprängmedel. När alla hål fyllts och apterats sprängs salvan.
Totalt planerar bolaget ett normalt årligt uttag om 500 000 ton bergmaterial. Därmed
kommer sprängning under ett normalår, beroende på hur stor mängd berg som
losshålls vid varje sprängning, att ske vid ca 8-12 tillfällen fördelade över hela året.
De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är
främst:
-

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

-

Personskada i samband med sprängarbeten.

-

Odetonerat sprängämne.

-

Okontrollerad sprängning.

Närmast belägna Seveso-anläggning är Bro bergtäkt på ett avstånd om cirka 3,5 km
sydost om den planerade täkten. Bro bergtäkt är i den lägre kravnivån.
En mer utförlig beskrivning av risker, inom verksamheten och från omgivningen, och
säkerhetsåtgärder kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
som biläggs den kommande ansökan.

4.10 Efterbehandling
Efterbehandling av täkten innebär att upplag, bullervallar och andra delar från täktverksamheten tas bort. Vägar och planer rivs upp och planteras med skog. Efterbehandlingen kommer att ske kontinuerligt under produktionen i de delar av brytområdet
där det är möjligt. Efterbehandlingen kommer att utföras med avbaningsmassor från
täkten och massor som körts in i täkten och som uppfyller kraven för att användas för
bygg- och anläggningsändamål samt klarar halterna för KM, känslig markanvändning.
Den planerade efterbehandlingen innebär att slänter anläggs runt brytområdets kanter med varierande lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna
fågellivet. Inom brytområdet kommer det på sikt att bildas en vattenspegel av både
inläckande grundvatten och ytvatten från området. Vattnet kan användas både av
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vilt och som bad. Delar av slänterna kan planteras med skog och andra delar kan
sparas så att de kan nyttjas som strand med lämplig anslutning till vattnet.

5

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN

5.1

Buller

Buller uppkommer främst vid borrning, knackning och krossning men även sortering, lastning och transporter förorsakar buller. Sprängningarna orsakar ett kortvarigt
men relativt kraftigt buller.
Bolaget kommer inom ramen för arbetet med den planerade ansökan låta utföra en
bullerutredning för att kartlägga bullerspridningen från verksamheten inklusive transporter. Utredningen kommer att visa bullerpåverkan på närliggande bostäder samt
riksintresset för kulturmiljö.

5.2

Damning

Dammkällor är framförallt krossanläggningar, siktar och transporter. Damning
kommer främst att motverkas genom bevattning av körytor och upplag.

5.3

Vibrationer och luftstötvågor

I samband med sprängning uppkommer markvibrationer och luftstötvågor som
sprids till omgivningen. Beroende på varierande förutsättningar avseende bergkvalité, utslagsriktning, läge, förekomst av sprickor, väderförhållanden m.m. varierar
också storleken på vibrationerna till viss del från en sprängning till en annan.
Med en väl anpassad sprängplan och rätt orienterade brytningsriktningar bedöms
vibrationerna eller luftstötsvågor från sprängningar inte medföra någon risk för
skador på byggnader. Bolaget kommer att låta utföra en utredning av vibrationer
och luftstötsvågor som kan uppstå till följd av verksamheten.

5.4

Yt- och grundvatten

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet
kommer från små rester av odetonerat sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även
förorenas av eventuellt spill av petroleumprodukter. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar.
Den eventuella vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet
kommer att avsänkas och ledas bort. För att beskriva en eventuell effekt av detta på
t.ex. privata brunnar, markavattningsföretag och övriga intressen kommer en
hydrogeologisk utredning utföras, denna redovisas i kommande ansökan.
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5.5

Naturmiljö

De naturmiljöer som finns inom det planerade brytningsområdet kommer att försvinna. Vissa övriga delar av verksamhetsområdet kommer att påverkas av t.ex. anläggning av täktvägar, personalutrymmen och vallar.
En naturvärdesinventering kommer att bifogas ansökan, i vilken identifierade miljöer
med naturvärden inom och i anslutning till verksamhetsområdet kommer redovisas.
Bortledningen av grundvatten från täkten kan komma att påverka närliggande naturmiljöer. Utifrån den hydrogeologiska utredningen samt naturvärdesinventeringen
görs även en bedömning av verksamhetens påverkan på de närliggande sumpskogarna, nyckelbiotoper samt andra känsliga miljöer.

5.6

Landskapsbild

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva
brytningen som efter avslutad verksamhet.
Insyn i täkten är möjlig från brytningsområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar
till viss del skogen runt täkten samt vallar, som uppstår under drift, insyn från det
omgivande landskapet.
När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön kommer att redovisas i efterbehandlingsplanen.

6

LOKALISERING OCH ALTERNATIV

Syftet med den planerade verksamheten är huvudsakligen att leverera material till
bolagets avsättningsområden norr och väster om Stockholm samt att minska trycket
på bolagets befintliga täkt i Gladökvarn söder om Stockholm. Närheten till Bålsta
och strategisk placering mellan Enköping och Stockholm utgör en lämplig lokalisering med avseende på framtida behov av bergmaterial i regionen. Den planerade
verksamheten minskar antalet transporter genom Stockholm, jämfört med om bolagets befintliga täkt i Gladö kvarn skulle leverera material till bolagets avsättningsområden norr och väster om staden. Planerad täkt innebär minskade avstånd till avsättningsområden, vilket resulterar i att miljöpåverkan och olycksrisker till följd av
transporter minimeras. Planerad täkt skulle vidare avlasta det stundtals höga produktionstrycket vid Gladökvarn-täkten. Platsen för den planerade verksamheten har
valts utifrån kartutvärderingar, avsättningsområden, bergkvalitet och strålningsvärden samt god bergtillgång. Bolagets förslag till alternativa lokaliseringar för planerad
verksamhet utgår ifrån behovet av bergmaterial i regionen norr och väster om
Stockholm, alternativa lokaliseringar redovisas närmre i ansökan.

6.1

Alternativ 0

Alternativ 0 innebär att den planerade täktverksamheten i Kvarnnibble inte medges
tillstånd och att dagens samt framtida behov av bergmaterial i regionen behöver tillgodoses från täkter belägna på längre avstånd. Det innebär längre transporter till
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avsättningsområden norr och väster om Stockholm, och att fler transporter förväntas ske förbi Stockholm. Längre transportavstånd resulterar i större miljöpåverkan
genom utsläpp av luftföroreningar och högre olycksrisk längs vägarna.

6.2

Alternativ 1

Alternativ 1 innebär att tillstånd meddelas enligt bolagets förslag och att brytning
kan ske i tillräcklig omfattning för att täcka det behov som föreligger i regionen samt
att transportavstånden minskar och transporterna genom Stockholm blir färre.

6.3

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär att den planerade täktverksamheten i Kvarnnibble inte medges
tillstånd och att en ny täkt får etableras på ett annat ställe för att behovet av bergmaterial ska kunna tillgodoses i regionen. Det innebär troligen längre transportavstånd och inte lika fördelaktig lokalisering för avsättningsområdena norr och väster om Stockholm.

7 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Bolaget föreslår att MKB:n avgränsas till att innefatta konsekvenser avseende:
-

inverkan på grundvattennivåer

-

påverkan på mark

-

utsläpp till vatten

-

transporter och utsläpp till luft

-

buller

-

vibrationer och luftstötvåg

-

naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv

-

inverkan på landskapsbilden

-

risk och säkerhet

-

resursförbrukning

-

avfallshantering

8 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB
Den MKB som ska upprättas i ärendet föreslås innehålla följande rubriker:
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9

SAMRÅD OCH TIDPLAN

Samrådsprocessen kommer att ske under perioden februari till maj 2017. Sökanden
avser sedan att lämna in ansökan under våren/sommaren 2017.
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