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ALL.2021.77 Verksamhetsberättelse 2020  

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2020 enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

2. Bygg-och miljönämnden godkänner Uppföljningsrapport Intern 

styrning och kontroll för 2020 enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag 

3. Bygg-och miljönämden beslutar om omedelbar justering 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2020.  

 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året.  

 

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet redovisas att nämnden gör ett 

underskott för miljö- och livsmedelsavdelningen 900 000 kr och för 

bygglovavdelningen 3 500 000 kr, vilket ger ett totalt underskott på 4 400 000 

kr för Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2021 

 Förslag till verksamhetsberättelse 2020 för Bygg- och miljönämnden 

 Förslag till Uppföljningsrapport Intern styrning och kontroll för 2020  

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2020.  

 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året.  

 

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

inte når de mål som sattes för verksamhetsåret 2020. 
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Bygglovsavdelningen 

Under året har avdelningen haft fortsatt fokus på god och likvärdig service. Det 

har föjts upp genom NKI -enkäten som skickats ut till företag som sökt 

bygglov. För Bygglovsavdelningen var utfallet 81 och målet för 2020 sattes på 

75. Målet uppfylldes därmed. 

Antal ansökningar som kom in under 2020 var 355 st och målet var satt på 300. 

Målet är därmed uppfyllt. 

Handläggningstiden för ärenden har varit fortsatt kort under 2020. Den  

genomsnitliga handläggningstiden från komplett ansökan blev 3 veckor. Målet 

för 2020 var satt till 3 veckor och målet är därmed uppfyllt. 

Bygglovsverksamheten visade på helåret 2020 en underskott på -3 553 tkr i 

förhållande till budget. Resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat för året. 

Kostnaderna under året har främst utgjorts av personalkostnader. Budgeten för 

2020 var satt med utgångspunkt från resultatet 2019. Under 2019 hade 

Bygglovsavdelningen fler ansökningar för nybyggnad av flerbostadshus och 

industri som med den nuvarande taxan ger stora intäkter. Under 2020 har 

Bygglovsavdelningen fått in fler bygglovsansökningar och fattat fler beslut än 

2019, men ärendetypen har varit en annan vilket gjort att intäkterna varit 

mindre än budgetat. 

 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Under året har avdelningen haft fortsatt fokus på god och likvärdig service. Det 

har föjts upp genom NKI -enkäten som skickats ut till företag som haft kontakt 

med avdelningen.  

 Miljö NKI 58/ målvärde 65 

 Livsmedel NKI 89/ målvärde 80 

 Servering NKI 100/ målvärde 80 

Målvärde för miljö uppfylldes ej, svarsfrekvensen var låg och en aktivitetsplan 

för 2021 kommer att påbörjas under T1 2021 för att analysera och arbeta med 

NKI. Målvärdet för livsmedel och servering uppfylldes med god marginal, 

Miljö- och livsmedelsavdelningen visade på helåret 2020 en underskott på         

-902 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror på lägre intäkter än 

budgeterat för året och kostnaderna under året har främst utgjorts av 

personalkostnader. Under året har avdelningen haft flertalet föräldrarledigheter 

och två vikarier. Under T3 förlängdes ett vikariat för att arbeta med 

strandskyddsärenden. Antalet tillsynsbesök har påverkats negativt, med 

anledning av Covid 19. 
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Barnperspektiv 

Verksamhetsberättelsen 2020 summerar Bygg- och miljönämndens uppgifter 

för att värna och säkerställa god samhällsbyggnad samt människors hälsa och 

välmående. Detta bidrar till en positiv och god miljö för barn och dess 

utveckling. 

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman/ Ylva Malm 

 

Miljö- och livsmedelschef/ Tf Bygglovschef 

 

 

Linda Edgren 

Tf Samhällsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 

2021 

2. Förslag till verksamhetsberättelse 2020 för Bygg- och miljönämnden 

3. Förslag till Uppföljningsrapport Intern styrning och kontroll för 2020  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. 

Avseende bygglov har perioden präglats av en stor andel ärenden rörande privatbostäder 

såsom mindre tillbyggnader och komplementbyggnader. 

Tillsynen inom miljö och livsmedel har påverkats av pandemin, då tillsynsbesök inte 

kunnat genomföras som planerat. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 

riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

följande avdelningar: bygg-, miljö- och livsmedel, plan-, exploaterings-, och tekniska 

avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygglovsavdelningen och 

miljö- och livsmedelsavdelningen som genomför arbetet inom nämndens 

ansvarsområde. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Personal: 

Bygglov 

Under perioden har en handläggare samt en registrator varit frånvarande på 

föräldraledighet. Dessa tjänster har inte ersatts med vikarier utan ordinarie personal har 

tagit hand om de ärenden som inkommit. 

Miljö och livsmedel 

Under perioden har tre person varit föräldraledig som ersatts av vikarier. Under året har 

en person slutat. Under tertial 3 har en resurs tillsats för att arbeta med strandskydd. 

Sjukfrånvaron hos personalen har varit låg. Medarbetarna har uppmuntras att jobba 
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hemifrån och det har haft god effekt på sjukfrånvaron då medarbetarna även nåtts av 

andra virus i mindre omfattning 

Händelser: 

Bygglov 

Ärendemängden har varit större än förra året, däremot har det skett en ändring i typ av 

bygglov, detta år har färre bygglovsansökningar för flerbostadshus samt större 

lagerlokaler kommit in, utan flertalet ansökningar har varit för om och tillbyggnad av 

en- och tvåbostadshus. Några händelser av betydelse: 

• Permanent bygglov för ny förskola i Tegelhagen har beviljats 

• Bygglov har beviljats för Snabbmatskedjan Mc Donalds som ska etablera sig i 

Norrboda 

• Bygglov för ett flerbostadshus som ska bli ett landmärke för Kungsängen på 

Ringvägen har kommit in. 

• Ansökningar om bygglov och marklov har kommit in i området Tegelhagen där 

förberedelse för utbyggnad av området sker. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Avdelningarna miljö och livsmedel har slagits samman f o m den 1 september. Hela 

avdelningen har genomgått utbildningspaketet förenkla helt enkelt. 

Miljö 

Nedan redovisas de viktigaste händelserna och utfall jämfört med 2019. 

Typ av ärende/händelse Utfall 2019 Utfall 2020 

Totalt antal ärenden 729 934 

Miljö- och årsrapporter 53 60 

Klagomål inomhus 6 18 

Klagomål utomhus 44 55 

Ansökan om tillstånd till/anmäla 
ändring av enskild 
avloppsanläggning 15 6 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning 19 25 

Köldmedierapporter 76 76 

Remisser 33 49 

Inspektioner 155 172 

Ansökan om avfallsdispenser 1 2 

Strandskyddsdispenser 11 18 

Krossning/Masshantering 2 3 

Akuta utsläpp 18 6 

Livsmedel 

Under 2020 fick avdelning ansvaret för trängselkontrollerna. En ny kontrollplan för 

2021-2023 har antagits. Det har trots pandemi inte varit någon nedgång av verksamheter 

i form av konkurs utan vi har ökat antal livsmedelsanläggningar som är registrerade i 

kommunen 182 anläggningar i registret 1 januari 2021. 15 fler än 1 januari 2020. Under 

året har 82 inspektioner utförts. 
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Samtliga tobakshandlare har fått sina nya tobakstillstånd under 2020. 

Alkoholhandläggare har gjort en stor genomgång av samtliga styrelsemedlemmar (67 

st) på företag som har alkoholtillstånd, vilket ledde till två beslut om erinran. 

Gemensamma kontroller med polis och brandkåren har genomförts på kvällstid. 

Under året har trängseltillsyn bedrivits och avdelningen har lagt ca 240 timmar på detta 

arbete. 

Lagändring och rättsfall: 

Sedan den 1 augusti 2020 får Attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 30 m2 oavsett 

om det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. 

  

1.4 Covid-19 effekter 

Pandemin har haft en negativ påverkan, då tillsyn inte har kunnat utföras i önskad 

utsträckning. Miljö- och livsmedelsavdelningen har också fått i uppdrag att bedriva 

trängseltillsyn under året (240 timmar). 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

Beskrivning 

Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket 

ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Kundnöjdhet bygglov 
 81 71 75  

Kundnöjdhet (NKI 
företag), miljö- och 
hälsoskydd 

 

58 64 65 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel 

 
89 92 80 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering 

 
100 96 80 

 

Kundnöjdhet bygglov 

Resultatet är bättre än målvärdet 

Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd 

Värdet är lägre än målvärde. Arbete tillsammans med Näringslivsenheten ska påbörjas 

under 2021 för att analysera och vidta åtgärder för att öka NKI. 

Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel 

Fortsatt höga värden för både livsmedel och servering 

2.2 Nämndmål: Verka för att det i kommunen byggs bostäder som 

håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god 

bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Beskrivning 

Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar 

ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda 

fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard, 

är en grund för nämndens arbete. 

 

Kommentar 

Året som gått har vi haft många ansökningar. De flesta av dem avser mindre åtgärder på 

en-och två bostadshus som garage, carport, inglasade uterum, mindre tillbyggnader på 
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privata bostäder. De nya Attefallsreglerna har gjort att vi fått en ökan mängd 

anmälningsärenden som inte kräver bygglov, men  likväl handläggning och granskning 

av byggnadsinspektör. De aansökningar som kommit in som gäller nybygggnad gäller 

framförallt utanför detalplanelagt område där ansökningar om förhandsbesked samt 

bygglov för nybyggnad av bostadshus har ökat något sen 2019. 

De utbyggnadsområden i kommunen som är aktuella just nu är Ringvägen i 

Kungsängens Centrum samt Tegelhagen i Bro vilket har avspeglat sig i bygglovs-och 

marklovsärenden. 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal 
bygglovsansökningar 

 
355 277 300 

 

Antal bygglovsansökningar 

För helår 2020: 

Bygglovsansökningar 355 

Förhandsbesked 16 

Marklov: 26  i framförallt Tegelhagen 

Anmälan för byggåtgärd: 121 

Startade tillsynsärenden: 4 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus 20st, varav de flesta av dem är belägna utanför 

detaljplanelagt område. 

2.3 Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och 

människors hälsa 

Beskrivning 

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen 

förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka 

människors hälsa och miljö. Kommunens antagna miljöprogram om att områden och 

enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd 

standard är en del. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare 

 
 19 20 

 

2.4 Nämndmål: Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga 

med hänsyn till likställighet och kvalitet 

Beskrivning 

Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och 

investeringsbudget. 
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Kommentar 

Handläggningstiden för strandskydd har inte mätts under året. Antalet ärenden har 

succesivt under året minskats och var vi början av T3 25 stycken och vid årets slut var 

antalet pågående ärenden 10 stycken. 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Handläggningstid för 
bygglov (medelvärde) 

 
3 Veckor 2 Veckor 3 Veckor 

 

Handläggningstid 
strandskyddsärenden 

 
   

 

Handläggningstid för bygglov (medelvärde) 

Handläggningstid för bygglov för 2020 blev 2,6 veckor från komplett ärende, vilket 

avrundas uppåt till 3 veckor. Det är något högre än 2019 men fortfarande enligt målet 

för 2020. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2020 Redovisat 2020 Avvikelse 2020 
Avvikelse 

2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 9 106,7 8 297,7 9 134,8 4 772,7 -28,1 

-3 
525,0 

-3 
553,1 1 948 

Miljö 8 593,2 4 422,2 8 989,8 3 916,7 -396,6 -505,5 -902,1 -499 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel 1 831,9 1 211,9 1 643,2 1 098,6 188,7 -113,3 75,4 -38 

Summa 19 531,8 
13 931,

8 19 767,8 9 788,0 -236,0 
-4 

143,8 
-4 

379,8 1 411 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Redovisat 2020 Avvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksa
mhet 0 0 105,8 5,5 -105,8 -5,5 -111,3 

Miljö 230,1 14,3 230,1 14,3 0,0 0,0 0,0 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 230,1 14,3 335,9 19,8 -105,8 -5,5 -111,3 

3.2 Ekonomisk analys 

Bygglovsavdelningen 

Bygglovsverksamheten visade på helåret 2020 en underskott på -3 553 tkr i förhållande 

till budget. Resultatet beror på lägre intäkter än budgetar för året. Kostnaderna under 

året har främst utgjorts av personalkostnader. Budgeten för 2020 var satt med 

utgångspunkt från resultatet 2019. Under 2019 hade Bygglovsavdelningen fler 

ansökningar för nybyggnad av flerbostadshus och industri som med den nuvarande 

taxan ger stora intäkter. Under 2020 har Bygglovsavdelningen fått in fler 

bygglovsansökningar och fattat fler beslut än 2019, men ärendetypen har varit en annan 

vilket gjort att intäkterna varit mindre än budgeterat. Intäkterna har inte speglat det jobb 

som avdelningen lagt ned. Ett arbete med att se över bygglovstaxan är inledd under 

början 2021. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Miljö 

Kostnaderna ligger 397 tkr över budget, personalkostnader, utökad strandskydd under 

hösten är bidragande orsaker till att kostnaderna överstiger budget. 
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Intäkter är 505 tkr mindre, bidragande orsak är minskad tillsyn till följd av Covid 19. 

Under 2021 kommer intäktsposterna att separeras ytterligare, vilket medför lättare 

analys av intäkter. 

Livsmedel 

Livsmedel har haft något lägre kostnader och intäkter jämfört med budget, vilket har 

resulterat i ett överskott på 75 tkr. 

  

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Bygglovsavdelningen 

Under året har det kommit in färre ansökningar som avser nybyggnad av flerbostadshus 

och industrier. Det beror dels på att utbyggnadsområden av båda slagen har börjat nå sin 

gräns och det har inte kommit några lagakraftvunna detaljplaner under 2020. Under 

2020 har Bygglovsavdelningen upplevt en avvaktan hos företagarna i kommunen under 

det ekonomiska osäkra läget under covid-19. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 

Färre tillsynsobjekt än planerat har kunnat besökas, tid har även lagts på trängseltillsyn 

ca 240 timmar. För denna tillsyn har bidrag från staten getts (100 000 SEK). 

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

       

Summa       

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 

kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

• Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 

• Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 

under året 
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2 Uppföljning av kontrollmoment 
Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande: 

 

2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

2.1.1 Process: Hantering av personuppgifter 

Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, 

GDPR 

Kontrollmoment Kommentar 

Tillämpning av GDPR  
 

 Mindre avvikelse 

Utlämnande av allmänna handlingar sker enligt 
kommunövergripande rutin. Samtliga medarbetare har 
genomgått web-baseradutbildning i GDPR. 

  

2.1.2 Process: Behovsutredningar, tillsyns- och kontrollplaner 

Risker: Att behovsutredningar, tillsynsplaner och kontrollplaner för nämndens 

verksamheter inte är aktuella 

Kontrollmoment Kommentar 

Aktuella tillsynsplaner  
 
 

Ny tillsynsplan för Miljö och ny kontrollplan för Livsmedel 
beslutade i Bygg- och Miljönämnden den 28 januari 
2021 resp 3 december 2020. 
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3 Uppföljning av åtgärder 
Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande: 

 

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet 

av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som 

identifierats vid genomförda kontrollmoment. 

3.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

3.1.1 Process: Hantering av personuppgifter 

Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, 

GDPR 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Arbetsuppgifter enligt plan/begäran från 
projektgruppen för GDPR  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Mycket av de saker som tas upp i rapporten avser 
hela kommunen i form av organisatoriska 
förändringar, styrande dokument och olika rutiner. 
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) ingår i den 
organisation för säkerhetsskydd, 
informationssäkerhet och dataskydd som antagits 
av kommundirektören. SBK:s 
dataskyddskyddsförvaltare deltar i det 
kommunövergripande arbetet inom 
dataskyddsområdet där det förutom en 
organisation även tagits fram rutiner för att 
hantera personuppgiftsincidenter och begäran om 
registerutdrag. SBK implementerar 
kommunövergripande policys och rutiner vartefter 
de beslutas. 

Uppföljning av rutiner  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Inom samhällsbyggnadskontoret har det löpande 
arbetet fortgått kring registerförteckningar, 
personuppgiftsbiträdesavtal, information om 
personbehandlingar och registerutdrag. Arbetet 
med att dokumentera verksamhetsprocesser är 
påbörjat. Processbeskrivningarna kommer bland 
annat användas för att skapa en bättre, mer 
fullständig registerförteckning. En webbaserad 
utbildning i dataskydd, dataskyddslagen samt 
rutiner för personuppgiftsincidenthantering och 
begäran om registerutdrag har genomförts på alla 
kontorets avdelningar. Vi har även tagit fram 
lokala råd kring e-post och allmänna handlingar 
med personuppgifter. 
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3.1.2 Process: Behovsutredningar, tillsyns- och kontrollplaner 

Risker: Att behovsutredningar, tillsynsplaner och kontrollplaner för nämndens 

verksamheter inte är aktuella 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Ny tillsynsplan för perioden 2020-2022  
 
 

 Avslutad 

2021-01-
28 

Ny tillsynsplan för Miljö och ny kontrollplan för 
Livsmedel beslutade i Bygg- och Miljönämnden 
den 28 januari 2021 resp 3 december 2020. 

Ny behovsutredning  
 
 

 Avslutad 

2020-09-
25 

Behovsutredning för Miljötillsyn  avseende åren 
2020-2022 beslutades i Bygg-och Miljönämnden 
den 25 september 2020. 

Risker: Beslutade tillsyns-/kontrollplaner följs inte upp 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Uppföljning tillsynsplan  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Uppföljning av tillsynsplanen för 2020 redovisas 
översiktligt i verksamhetsberättelsen för 2020. 
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4 Slutsatser av uppföljning 
GDPR är en kommunövergripande risk där vi inom Bygg-och miljönämndens 

ansvarsområde följer de kommunövergripande riktlinjerna som tas fram. 

Inom Miljöområdet har behovsutredningen som gjorts varit en viktig del i grunden för 

det fortsatta planeringsarbetet för verksamheten. 
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Bygg- och miljönämnden 
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ALL.2021.66 Justering av avgifterna för tillsyn 
enligt alkohollagen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned 

till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning 

Frågan har inkommit från herrgårdar i kommunen om det finns möjlighet att 

tillsätta stödåtgärder med att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt 

alkohollagen de närmsta två åren. Det innebär i praktiken att avgifterna för 

2020 som faktureras i maj 2021 och avgifterna för 2021 som faktureras i maj 

2022 justeras ned till 0 kronor.  

Från Miljö- och livsmedelsavdelningen sida som utför tillsynen ser vi inga 

hinder mot ett sådant beslut. Planerad intäkt för tillsyn enligt alkohollagen bör 

inbringa cirka 100 000 kronor per år och är ett sätt att finansiera arbetet med 

tillsynen.  

För att kunna genomföra ett sådant beslut föreslår Bygg- och miljönämnden 

kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige om en ändring av 

avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen de två närmsta åren till en nivå om 0 

kronor. 

I beslutad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen beslutat i 

kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122 under § 5 står det om bygg- och 

miljönämnden har särskilda skäl i det enskilda fallet får de efterskänka eller 

sätta ned avgiften, men bygg- och miljönämnden får ej ta ett omfattande beslut 

om en justering till 0 kronor för alla verksamheter i två år. 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och livsmedelsavdelningen tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 2015-11-18 § 122 

Ärendet 

Spridningen av coronaviruset har fått många konsekvenser för många olika 

aktörer i samhället. För den som serverar alkohol i sin verksamhet har det 
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2021-02-01 BMN 21/0003 

 

 

kommit ett flertal tillfälliga regler som krögarna har behövt förhålla sig till. 

Tillsynen av serveringstillstånd har under denna tid fortsatt som vanligt med 

några undantag för slott som stängt ner sin verksamhet. Upplands-Bro kommun 

har dock noggrant följt händelseutvecklingen kring coronaviruset och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för 

det lokala näringslivet.  

Frågan har inkommit från herrgårdar i kommunen om det finns möjlighet att 

tillsätta stödåtgärder med att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt 

alkohollagen de närmsta två åren. Det innebär i praktiken att avgifterna för 

2020 som faktureras i maj 2021 och avgifterna för 2021 som faktureras i maj 

2022 justeras ned till 0 kronor. Från Miljö- och livsmedelsavdelningen sida 

som utför tillsynen ser vi inga hinder mot ett sådant beslut. Planerad intäkt för 

tillsyn enligt alkohollagen bör inbringa cirka 100 000 kronor per år och är ett 

sätt att finansiera arbetet med tillsynen. Avgifternas storlek är ett beslut som 

ligger helt hos politiken – det är fullt möjligt att besluta om en avgift på 0 

kronor och exempelvis fördela medel för tillsynen från annat håll. 

För att kunna genomföra ett sådant beslut föreslår Bygg- och miljönämnden 

kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige om en ändring av 

avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen de två närmsta åren till en nivå om 0 

kronor. 

I beslutad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen beslutat i 

kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122 under § 5 står det om bygg- och 

miljönämnden har särskilda skäl i det enskilda fallet får de efterskänka eller 

sätta ned avgiften, men bygg- och miljönämnden får ej ta ett omfattande beslut 

om en justering till 0 kronor för alla verksamheter i två år. 

 

Barnperspektiv 

Det är Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömning att en justering till 0 

kronor för tillsynsavgifter inte kommer påverka barn.  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Kent Olsson 

 Livsmedelsinspektör 

 

Bilagor 

1. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 2015-11-18 § 122 
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Upplands-Bro kommun 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen 

 
Gäller from 2016-01-01 
 

Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122 
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Upplands-Bro kommun 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)  

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18, § 122. 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en 

kommunal nämnds kostnader för prövning och tillsyn. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Prövning av ansökningar om alkoholtillstånd 

2. Handläggning av anmälan om ändringar i befintliga alkoholtillstånd och tillägg till 

befintliga alkoholtillstånd 

3. Tillsyn över verksamheter med alkoholtillstånd  

4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl  

5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl  

6. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen. 

2 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i  

denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 

månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.  

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden. 

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Nedsättning av avgift 

5 § Om det finns särskilda skäl, får bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet – med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsyns- eller kontrollbehovet och övriga 

omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommuns bygg- och 

miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 

Alkoholtillstånd 

7 § Den som ansöker om alkoholtillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet 

eller tillägg till befintlig verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.  
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Tabell 1. 

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen  Kronor 
Permanenta alkoholtillstånd för servering till allmänheten  11 600 

Permanenta alkoholtillstånd för servering inom 

cateringverksamhet, slutna sällskap eller i ett gemensamt 

serveringsutrymme  

11 600 

Utvidgade alkoholtillstånd (permanenta)  4 640 

Utvidgade alkoholtillstånd (tillfälliga)  2 320 

Utökade serveringstider  3 480 

Tillfälliga alkoholtillstånd för servering till allmänheten – 

högst fem dagar 

5 800 

Tillfälliga alkoholtillstånd för servering till slutna sällskap 

(inklusive tillsynsavgift)  

1 160 

Kunskapsprov (inklusive maximalt 2 omprov) 
- Nivå 1-5 
- Nivå 6 

 
580 
1 740 

Anmälan om alkoholservering i lokal för cateringverksamhet 1 160 

Anmälan att krydda spritdryck för servering som snaps 1 160 

Anmälan om provsmakning av alkoholhaltiga drycker för 

allmänheten där alkoholtillstånd finns 

1 160 

Ändring av personer med betydande inflytande, PBI 3 480 

Skriftlig påminnelse att lämna restaurangrapport till 
tillsynsmyndigheten 

1 160 

8 § För kurs i ansvarsfull alkoholservering får en avgift får tas ut som motsvarar 

självkostnadspris.  

9 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av permanent alkoholtillstånd betala årlig 

tillsynsavgift enligt tabell 2.  

Tabell 2. 

Årlig tillsynsavgift  Kronor/år 

Fast avgift  2 320 

  

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker 

räknat i kronor 

Kronor/år 

0 – 100 000  0 

100 001 – 500 000  5 800 

500 001 – 1 000 000  8 120 

1 000 001 –  10 440 

    

Extra årlig avgift för öppethållande efter kl 01.00 2 320 
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10 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt 

tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

11 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00). 

Försäljning av folköl 

12 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en avgift för 

anmälan enligt tabell 3. 

13 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl vid samtidig försäljning av 

tobaksvaror och/eller vissa receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift 

(kontrollavgift) enligt tabell 3.  

Tabell 3. 

Anmälningsavgifter för försäljning av folköl  Kronor 

Anmälan om försäljning av folköl  1 160 

Anmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror vid samma 

tillfälle 

1 160 
 

Årlig tillsynsavgift/kontrollavgift Kronor/år 

Försäljning av folköl 1 160 

Försäljning av folköl vid samtidig försäljning av tobak eller 

vissa receptfria läkemedel  

2 320 

 
____________  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter taxa för kommunens verksamhet 

enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel (2009:730) antagen av kommunfullmäktige 2010-05-06, §50, som 

upphör att gälla 2015-12-31.  
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MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad 
täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, 
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 12 februari till 

Mark- och miljödomstolen 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden mottog den 11 december 2020 Sand och Grus AB 

Jehanders ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet, vattenverksamhet 

samt ny miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. 

Synpunkter på ansökan ska lämnas till Mark- och miljödomstolen senast den 

15 februari 2021. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna 

synpunkter i ärendet senast den 1 mars 2021.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen har tagit del av Sand och Grus AB Jehanders 

ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen är positiv till att redan befintlig täkt utvidgas framför att 

nytt område i kommunen exploateras för liknande syfte men är kritisk till att 

verksamheten utökar i den omfattning som anges i ansökan. Det område som 

verksamheten vill ta i anspråk är planerat för areella näringar som skogsbruk  

och strider mot kommunens utpekade viljeinriktning för marken. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen anser inte heller att verksamheten visat att behovet är så 

stort att det motiverar ett villkor om årlig brytning om 1,3 miljoner ton under 

30 års tid.  Den stora utökningen av verksamheten tillsammans med redan 

befintliga verksamheter i området riskerar att ytterligare bidra till den 

olägenhet som boende i närområdet upplever i dag i form av buller, transporter, 

damm och lukt och skulle också inskränka på friluftslivets intressen samt 

påverka djur- och växtliv. Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför att 

Bygg- och miljönämnden avstyrker att tillstånd meddelas. 
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Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillstånd med tillhörande handlingar (inkommen den 11 

dec 2020) 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 

2021-02-19 

 Kommunens Översiktsplan (Antagen den 15 december 2011) 

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro (Antagen  den 

14 juni 2017) 

Ärendet 

Remiss från mark- och miljödomstolen 

Den 11 december 2020 mottog Bygg- och miljönämnden Sand och Grus AB 

Jehanders ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. Från Mark- 

och miljödomstolen. Yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in 

senast den 15 februari 2021.  Bygg- och miljönämnden har fått anstånd med att 

inkomma med synpunkter till den 1 mars 2021. 

Ansökan 

Sand och Grus AB Jehander har ansökt om fortsatt och utvidgad verksamhet, 

vattenverksamhet och ny miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Håbo 

Häradsallmänning S:1. Verksamheten omfattas också av Sevesolagstiftningens 

lägre kravnivå.  

Sand och Grus AB Jehander har idag ett tillstånd som löper fram till 2028 och 

som omfattar brytning av en total mängd om 4 miljoner ton berg samt förädling 

och försäljning av berg och införsel av massor såsom entreprenadberg, betong, 

asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling.   

Den nya ansökan omfattar: 

• Fortsatt och utökad täktverksamhet med brytning, förädling och försäljning 

av högst 1 300 000 ton berg årligen. 

• Sortering och krossning av berg. 

• Tillverkning av högst 200 000 ton asfalt per år. 

• Tillverkning av högst 85 000 m3 betong per år. 

• Tillverkning av högst 200 000 ton jord per år. 

• Mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord- och schaktmassor samt 

entreprenadberg upp till en årlig mängd om 500 000 ton för dels 

produktändamål, dels anläggningsändamål. 

• Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år för 

produktändamål. 

• Mottagning och återvinning av högst 50 000 ton uppfräst asfalt per år för 

produktändamål. 
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• Bortledande av i täkten inläckande dag- och grundvatten. 

• Utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för bortledande av i täkten 

inläckande dag- och grundvatten 

 

Den nya ansökta uttagsmängden uppgår till 1,3 miljoner ton/år under 30 års tid. 

En total uttagsmängd om 39 miljoner ton berg. Det planerade 

verksamhetsområdet uppgår till cirka 180 ha varav det nya brytområdet 

omfattar ca 90 ha. Nytt för verksamheten är  tillverkning av betong och asfalt. 

Ansökan innebär också en utökning av återvinningsverksamheten och ny plats 

för denna samt en ny och utökad vattenverksamhet. Planerade arbetstider för 

täktverksamheten är helgfria vardagar mellan kl. 06:00-18:00 med undantag för 

att periodvis kunna bedriva verksamhet utanför angiven tidsram. Borrning, 

sprängning och skutknackning kommer endast utföras helgfria vardagar mellan 

07:00-18:00. Asfaltverk och betongtillverkning planeras vid behov kunna ske 

dygnet runt samtliga dagar. 

 

Lokalisering 

Täkten ligger ca 4 kilometer norr om Bro tätort i Upplands-Bro kommun och 

ca 3 kilometer från E18. Runt planerat bryt- och verksamhetsområde finns 

framförallt skog och väg 269. Närmast belägna bostad finns ca 150 meter 

väster ut vid Sätra Gård. Området Näshagen finns på ett avstånd om ca 700 

meter öster ut från planerat verksamhets- och brytområde. Norr om 

verksamhetsområdet finns bostäder på ett avstånd om ca 740 meter och söder 

ut på ett avstånd om ca 1000 meter.  

Närmaste brunn som verksamheten känner till är belägen ca 750 meter ifrån 

brytområdets ytterkant.  

Runtom verksamhetsområdet finns flera mindre våtmarker och fuktstråk. 

Östra delen av verksamhetsområdet ligger strax väster om Görvälnkilen som 

fortsätter norrut och söderut mot Kungsängen. 

Verksamheten har identifierat 36 stycken naturvärdesobjekt varav högst värden 

återfinns framförallt i norra och västra delarna av planerat verksamhetsområde. 

De skyddade arter som påträffats är fyra kärlväxter, sex grod- och kräldjur 

samt en mossart. 

Kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet  både norr och 

väster om täkten. Intill sydvästra delen finns en fornlämning som utgörs av en 

fornborg. 

Inga riksintressen eller skyddade områden bedöms påverkas av planerad 

verksamhet.  
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Verksamheten har studerat två alternativa lokaliseringar för planerad 

verksamhet som benämns Draget i Upplands-Bro och Segersta i Bålsta. De 

båda områdena är idag oexploaterade och båda bedöms också som mindre 

lämpliga lokaliseringar jämfört med sökt alternativ. 

 

Behov 

Jehander har till ansökan bifogat en behovsutredning för ballast. I utredningen 

hänvisar man bland annat till två rapporter från SGU som publicerades 2016 

och 2019. Baserat på Boverkets prognos om behov av 70 000 nya bostäder per 

år fram till 2025 bedömer SGU att leveransen av ballast måste öka upp till 120 

miljoner ton per år för att motsvara det nationella behovet. För det regionala 

behovet hänvisar verksamheten till Stockholms läns landstings regionala 

utvecklingsplan, RUFS 2050. Denna nämner bland annat att säkra befintliga 

täkt- och masshanteringsanläggningar av regional betydelse, med strategiskt 

och logistiskt goda lägen och att reservera mark för nya anläggningar. Planen 

nämner också att beakta och planera för en cirkulär hantering av massor i tidiga 

planskeden och i byggprojekt som kommer att ge upphov till stora mängder 

schaktmassor. Jehander skriver att Brotäkten med sitt läge intill E18 och få 

motstående intressen i närområdet samt stora potential för expansion måste 

vara just en sådan strategisk täkt och masshanteringsanläggning som RUFS 

2050 vill säkra. Jehander har märkt av en ökad efterfrågan som inneburit att 

verksamheten behövt neka leveranser för att förhålla sig till nu gällande 

tillstånd. I den kapacitetsanalys som verksamheten gjort framgår att det idag 

redan finns ett underskott av material i nordvästra Stockholmsregionen som 

också kommer att öka när befintliga tillstånd i området upphör att gälla. 

Behovet av material i nordvästra Stocholmsregionen beräknas av verksamheten 

uppgå till 6 miljoner ton 2022 vilket med dagens tillståndsgivna mängd i 

regionen skulle innebära ett underskott på 2,3 miljoner ton, 40 %. Till 2027 

beräknas underskottet att öka till 3,8 miljoner ton, 60 %. Jehander skriver att 

området i dag sannolikt också försörjs av täkter utanför området samt av 

entreprenadberg som exempelvis förbifart Stockholm. Detta skriver dock 

verksamheten innebär ett ökat behov av transporter som får negativa effekter 

på miljön. Vad gäller entreprenadberg skriver de att det är riskabelt att förlita 

sig på att det ska undanröja det stora underskottet då tillgången och kvalitén på 

råvaran kan variera. Jämn kvalitet och långsiktig tillgång på samma råvara är 

enligt Jehander kritiska faktorer för tillverkning av mer högkvalitativa 

användningsområden så som asfalt- och betongtillverkning.  

Den prognostiserade ökningen av byggande innebär också en ökad efterfrågan 

på asfalt och Betong. Därför avser verksamheten också att uppföra ett 

asfaltverk och betongfabrik inom täktområdet. 

Med hänsyn till ökad byggaktivitet, en prognos om fortsatt ökningen av 

regionalt och lokalt byggande, att verksamheten redan i dag märkt av en ökad 
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efterfrågan och att de planerar för tillkommande verksamheter i form av 

asfaltverk och betongfabrik som också kräver bergråvaran, anser Jehander att 

1,3 miljoner ton är en rimlig bedömning av det maximala årliga behovet av 

material från Brotäkten. Verksamheten tänker sig en stegrande efterfrågan från 

dagens genomsnitt på 250 000 ton till 1,3 miljoner ton först under den senare 

delen av tillståndstiden. 

 

Seveso 

Verksamheten hanterar farliga ämnen i form av sprängämnen för brytning av 

berg. Den sammanlagda mängden kan vid ett enskilt tillfälle överskrida 10 ton 

varför verksamheten också utgör en så kallad Sevesoverksamhet på den lägre 

kravnivån.  

 

Sprängning 

Brytning av berg sker genom sprängning. Mängden utsprängt material uppges 

vanligen ligga på mellan 30 000-100 000 ton per sprängsalva. Antal 

sprängtillfällen beräknas uppgå till max 20 stycken per år vid full drift. Som 

villkor för vibrationshastigheten till följd av sprängning har verksamheten 

föreslagit att denna inte ska överskrida 4 mm/s vid bostäder, uttryckt som 

högsta svängningshastighet i vertikalled. Villkoret föreslås få överskridas i 10 

% av sprängtillfällena under ett kalenderår men aldrig överstiga 6 mm/s. 

Luftvågor till följd av sprängning föreslås villkoras till 100 Pa vid bostadshus, 

mätt som frifältsvärde. Villkoret ska anses uppfyllt om det innehålls vid 90 % 

av mättillfällena under ett kalenderår och får aldrig överskrida 250 Pa mätt som 

frifältsvärde. 

Jehander har uppgett att mätning ska ske vid varje sprängtillfälle och enligt 

svensk standard vid minst en bostad. I bilaga B5. Riskanalys för berg, står att  

vibrationsrestriktionerna enbart är begränsande i vertikal mätriktning men att 

det rekommenderas att vibrationsmätningarna utförs triaxiellt, det vill säga i 

samtliga tre mätriktningar (vertikal samt de två horisontella). Riskanalysen 

föreslår tre objekt som referenspunkter där samtliga sprängsalvor bör mätas. 

 

Transporter 

Antalet transporter till och från verksamheten beräknas uppgå till ca 600 

fordonsrörelser i genomsnitt per dag (300 in och 300 ut) under full produktion. 

Vilket är ungefär en tredubbling mot dagens transporter. Antagandet baseras på 

att tillståndet utnyttjas fullt i alla delar. Transporter till och från verksamheten 

kommer inledningsvis att ske via den befintliga norra infarten men det finns 

planer på en ytterligare infart längre söderut. Väg 269 har idag ett trafikflöde 

om ca 5000 fordon per dygn varav ca 17 % utgörs av tunga fordon. 
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Trafikutredning visar att Jehanders bergtäktsansökan inte påverkar 

trafiksituationen i Trafikplats Bro i större omfattning. Modellering av 

trafikflöden 2050 visar dock risk för köbildning och lägre framkomlighet vid 

avfarterna på E18. Orsaken är utformningen av själva trafikplatsen och 

oberoende av trafiken till och från bergtäkten.  

 

Damning 

Damning ska begränsas genom vattenbegjutning av vägar och hjultvätt för 

utgående lastbilar. 

 

Vattenmiljö 

Befintligt och planerat brytområde är beläget inom två olika 

avrinningsområden. Det norra avrinningsområdet har sitt utlopp i 

Sigtunafjärden via jordbruksdiken. Det södra avrinningsområdet har sitt utlopp 

i Mälaren via Brobäcken-Sätrabäcken. Öster om planerat brytområde finns ett 

avrinningsområde som avvattnas från omkringliggande skogsmark österut mot 

Lejondalssjön och vidare mot Sigtunafjärden.  

Brytning planeras ske under grundvattennivå varför verksamheten under 

drifttiden kommer behöva leda bort grundvatten. Länshållningsvattnet 

(grundvatten, ytvatten och nederbörd) planeras att leds till 

sedimentationsdammar/utjämningsmagasin på den djupaste brytnivån i täkten.  

Efter sedimentationsdammarna pumpas vattnet till ett befintligt 

våtmarkssystem. En anlagd barriär i den västra delen av befintlig våtmark ska 

hindra vattnet från att avrinna söderut mot väg 269. Utgående 

länshållningsvatten från våtmarken kommer med självfall att ledas i ledning 

under verksamhetsytan till områdesgränsen i norr. Där efter leds vattnet via 

dikningsföretag som mynnar ut i Sigtunafjärden. I norra delen av 

verksamhetsområdet planeras också en sedimentationsdamm för 

betongfabriken. Denna damm kommer tillgodose det interna vattenbehovet för 

betongtillverkningen samt användas för fordonstvätt och hjultvätt. Ledningar 

planeras mellan sedimentationsdammarna på schaktbotten och dammen intill 

betongfabriken för att möjliggöra omfördelning av vatten. 

Sedimentationsdammarna kommer att ha en oljeavskiljande funktion.  

Verksamheten har för avsikt att kontrollera grundvattennivåer i berg och 

kvalitén på det vatten som avleds från verksamhetsområdet. 

Grundvattennivån inom brytningsområdet planeras att maximalt sänkas till 

nivån + 24 meter. Influensområdet för grundvatten beräknas till 210-310 m 

från täktens brytkanter. Utifrån hydrogeologisk information och 

säkerhetsmarginal till modellens beräknade avstånd har influensområdet satts 

till 350 m från den framtida brytområdeskanten. Grundvattensänkningen är 
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som störst i dagbrottets närhet medan de yttre områdena av influensområdet 

påverkas i mindre utsträckning.  

Vid avslutad täktverksamhet beräknas flödet till norra recipienten minska med 

0,7 % och för södra recipienten öka med 1-2 %. Påverkan på recipienter och 

markavvattningsföretag efter avslutad täktverksamhet bedöms som försumbara.  

 

Naturmiljön 

Verksamheten bedöms ha liten negativ påverkan på naturmiljön under 

driftskedet. Den största delen av skogen runtomkring verksamhetsområdet 

består utav produktionsskog med relativt låga naturvärden. Majoriteten av de 

skyddade arter som identifierats inom ansökt område är vanligt förekommande 

i Uppland. Groddjur bedöms gynnas av fortsatt täktverksamhet då 

länshållningsvattnet upprätthåller den befintliga sumpskogen med högst 

naturvärden och att fler dammar skapas. Verksamheten har också föreslagit ett 

antal skyddsåtgärder till skydd för naturmiljön så som bevarande av viss 

vegetation och skapande av olika strukturer som ska gynna aktuella arter. Efter 

driftskedet bedöms föreslagen efterbehandling leda till en ökad artrikedom och 

varierad natur med positiva effekter för biologisk mångfald.  

Grön sköldmossa har påträffats inom ett område innanför planerat 

verksamhetsområde vilket kommer att avsättas för naturvård. Om områdets 

kant påverkas av damm  föreslås någon låga med arten vid behov flyttas längre 

in i det avsatta området. 

 

Kulturmiljö 

Planerad verksamhet kommer att påverka befintliga kulturhistoriska lämningar. 

Inom planerat bryt- och verksamhetsområde har flera möjliga fornlämningar 

identifierats. I de fall kulturhistoriska lämningar påverkas eller riskerar behöva 

tas bort kommer verksamheten hantera dem i samråd med länsstyrelsen och i 

enlighet med kulturmiljölagen.  

 

Masshantering 

Verksamheten avser ta emot massor för anläggningsändamål inom 

verksamhetsområdet för efterbehandling och uppförande av vallar som ska 

fungera bullerdämpande och minska insyn. För dessa ändamål avser 

verksamheten ta fram platsspecifika riktvärden. Behovet av externt material för 

anläggningsändamål ska följas upp och resultaten redovisas för 

tillsynsmyndigheten. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1

 

 
   

Datum Vår beteckning 8 (14)  
   BMN 21/0003 

 

 

Verksamheten ska också ta emot massor för produktändamål och för 

försäljning. För dessa ändamål avser verksamheten använda Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) vid förorenad mark. 

Verksamheten avser samråda med tillsynsmyndigheten angående detaljerade 

rutiner för mottagningskontroll och uppföljning av volymer av externt material 

och andra fraktioner.  

 

Asfaltverk och betongfabrik 

Asfaltverket och betongfabrik planeras till norra delen av verksamhetsområdet. 

Asfaltverket ska stå på hårdgjord yta och kommer att ha ett eget 

dagvattensystem med oljeavskiljare.  

 

Efterbehandling 

Verksamheten avser efterbehandla successivt och i huvudsak följa bilagd 

efterbehandlingsplan om inte överenskommelse med tillsynsmyndigheten 

träffas om annat. Samtliga efterbehandlingsåtgärder avses vara slutförda 4 år 

efter upphörd täktverksamhet eller senast 2 år efter tillståndstidens utgång. I 

efterbehandlingsplanen framgår att verksamheten har som målbild att skapa 

miljöer som det råder brist på. Som exempel ges sandmiljöer, lövträd, en 

fågelsjö och småvatten. Vid avslutad täkt avser verksamheten bland annat att 

skapa en täktsjö i brytområdet genom att upphöra med utpumpning av vatten. 

Sjön ska utformas så att minst en av stränderna blir svagt sluttande för att djur 

och människor ska kunna komma i och upp ur vattnet. Minst en ö planeras att 

skapas för att gynna häckande fåglar. För att skapa ön/öarna avser man 

använda avbanat material och införda massor. De sedimentationsdammar som 

använts i brytområdet under verksamhetsperioden avses öppnas upp så att 

vattnet och det finkorniga materialet som avskiljts rinner ut i sjön och blir en 

del av denna. Siltet tänks bilda en svagt lutande sjöbotten med bra förhållanden 

för vattenväxter. Väster om sedimentationsdammarna avser verksamheten 

skapa ett system med småvatten i  varierande storlek och form. Dammarna ska 

vara grunda men ha djuphålor som aldrig torkar ut. I skogsområdet i anslutning 

till dammarna skapas övervintringsområden för salamandrar genom högar av 

död ved och stenblock. 

 

Internt samråd 

Internt samråd har hållits med samhällsbyggnadskontorets avdelning för 

strategisk planering. De har yttrat att de ur en hållbarhetssynpunkt kan se en 

fördel i att utvidga en befintlig täkt framför att anlägga en ny på en tidigare 

outnyttjad plats men har med det sagt också en del invändningar mot ansökan. 

Strategisk planering lämnar följande synpunkter: 
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 Jehander uppger att ansökt verksamhetsområde till största delen är 

utpekat som område prioriterat för den areella näringen skogsbruk, och 

att planförhållandena därför inte utgör något hinder för den ansökta 

verksamheten. Strategisk planering framhäver dock att 

landsbygdsplanen tydligt slår fast att ”i områden utpekade för de areella 

näringarna har dessa företräde framför andra exploateringsintressen.” 

(Fördjupad översiktsplan för landsbygden s 36, planeringsinriktning 1). 

Verksamheten strider därmed mot översiktsplanen.  

 Landsbygdsplanen slår också fast på samma sida att ”All etablering av 

ny verksamhet och bebyggelse på landsbygden ska utöver att följa 

gällande lagstiftning även följa utvecklingsstrategier, 

planeringsinriktningar och bebyggelseriktlinjer i Landsbygdsplanen.” (s 

36) Strategisk planering anser att verksamheten inte i tillräcklig 

omfattning i ansökan beskrivit viktiga förutsättningar för att ge en 

rättvisande bild. Bland annat påpekar strategisk planering att det saknas 

specificering av tätortsgränsen och att man därmed inte får någon bild 

av hur täktverksamheten är placerad i förhållande till tätort och 

landsbygd.  

 Angående påverkan på trafiken påtalar Strategisk planering att trafiken 

på väg 269 är ett uppmärksammat problem redan idag eftersom det blir 

köer när lastbilarna väntar på rad för att köra in i Högbytorp. Strategisk 

planering kan inte bedöma Jehanders förslag på ny infart längre söderut 

men skriver att man behöver ha ett helhetsperspektiv över området för 

att kunna bedöma om ytterligare lastbilar i den omfattningen som en 

utökad verksamhet kan leda till är önskvärt. 

 Strategisk planering kan inte se något i beskrivningen av behovet av 

bergmaterial som motiverar att det utvidgade området måste vara så 

omfattande som det är i ansökan. Att minska ner på ytan för den 

utvidgade täkten vore ett sätt att få till en bättre avvägning mellan 

kommunens utpekade viljeinriktning för markanvändningen, och 

behovet av bergmaterial.  

 Utifrån figuren i MKB:n (figur 18) är det svårt att bedöma hur väl den 

tänkta vallen kommer skydda landskapsbilden och utblickarna från väg 

269. 

 Upplands-Bro kommun har i Landsbygdsplanen tagit tydlig ställning 

för att kommunen ska ha en levande landsbygd som ska fortsätta 

utvecklas för framtida generationer (Landsbygdsplanen s 35). Det är 

därför mycket viktigt att hänsyn tas till den närliggande bebyggelsen 

när det gäller påverkan från tex buller.  

 Strategisk planering kan inte se att det i listan över planerade 

verksamheter i området nämns att Vattenfall planerar en ny ledning från 
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Bålsta till den planerade elstationen i Bro. Bild över den tänkta 

korridoren visar att den kommer gå ganska nära det ansökta området.  

 

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter 

Miljö- och livsmedelsavdelningen har tagit del av Sand och Grus AB Jehanders 

ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. och ställer sig positiv till 

att redan befintlig täkt utvidgas framför att nytt område i kommunen 

exploateras för liknande syfte. Miljö- och livsmedelsavdelningen ställer sig 

dock kritisk till att verksamheten utökar i den omfattning som anges i ansökan. 

Den stora utökningen av verksamheten tillsammans med redan befintliga 

verksamheter i området riskerar att ytterligare bidra till den olägenhet som 

boende i närområdet redan i dag upplever i form av buller, transporter, damm 

och lukt. Det ansökta verksamhetsområdet strider också mot kommunens 

översiktsplan och skulle inskränka på friluftslivets intressen samt påverka djur- 

och växtliv.  

 

Lokalisering och behov 

I kommunens Översiktsplan (antagen den 15 december 2011) står att 

kommunen är väl försedd med bergtäkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Det 

förutsätter dock att täkten finns kvar.  I samband med avgränsningssamrådet 

önskade Bygg- och miljönämnden att Jehander skulle motivera den planerade 

utökningen av verksamheten. Jehander har tagit fram en behovsutredning som 

visar på ett underskott av massor i nordvästra delen av Stockholmsregionen i 

dag och framöver. Miljö- och livsmedelsavdelningen ser att det finns en ökad 

efterfrågan som motiverar en utökad verksamhet men inte att 

behovsutredningen motiverar en utökning i den omfattning som verksamheten 

söker för. I kapacitetsanalysen räknar verksamheten med att flera tillstånd för 

andra täkter i regionen löper ut. Miljö- och livsmedelsavdelningen menar att 

det är rimligt att anta att flera av täkterna i det avgränsade området kommer att 

söka för nya eller utökade tillstånd. I kapacitetsanalysen går också att se att det 

finns angränsade täkter som inte är med i analysen och som också kan antas 

bidra till behovet i regionen. Miljö- och livsmedelsavdelningen ifrågasätter om 

det är rimligt att ett företag får tillstånd för en så stor del av det totala behovet 

för regionen. Miljö- och livsmedelsavdelningen ifrågasätter också hur vida det 

är lämpligt att verksamheten expanderar i sökt omfattning med hänsyn till 

kommunens och enskildas intressen. Flera boende i närområdet har uttryckt att 

de redan i dag upplever sig störda av de verksamheter som etablerat sig i 

området och det finns en stor oro bland de boende för vilka konsekvenser en 

framtida verksamhet enligt sökt tillstånd kan ge upphov till. Det planerade 

brytområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som prioriterat område för 

areella näringar så som skogsbruk. Sökt verksamhet är där med inte i linje med 
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kommunens plan för tänkt markanvändning i området, något som också 

avdelningen för strategisk planering framför. Med beaktande av att  

Görvälnkilen och naturnära tätortsområden gränsar till verksamhetsområdet 

samt att området håller flera höga naturvärden och en scoutverksamhet som 

tillgängliggör området kommer de allmänna intressena till området att 

inskränkas under verksamhetens drifttid. Det vill säga under en lång tid 

framöver förutsatt att täkten får en tillståndstid om 30 år. Enligt kommunens 

översiktsplan ska friluftslivets intressen värnas. Att minska ner på ytan för den 

utvidgade täkten vore som strategisk planering uttrycker ett sätt att få till en 

bättre avvägning mellan kommunens utpekade viljeinriktning för 

markanvändningen, och behovet av bergmaterial. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen föreslår därför att bygg- och miljönämnden ifrågasätter 

omfattningen av verksamheten inklusive ytan för planerad verksamhet. Vilket 

innebär att ansökan i dess utformning i dag avstyrks. 

Buller, damm och transporter 

Miljöavdelningen har under föregående år och i år mottagit flera klagomål på 

buller från verksamheten. Det nya bryt- och verksamhetsområdet innebär att 

verksamheten kommer betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt som 

omfattningen på verksamheten utökas. Jehander har bifogat en bullerutredning 

som visar att verksamheten även under full drift i alla delar kommer att hålla 

sig inom de riktvärden som finns för industribuller från naturvårdsverket. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar dock att även ljud och buller 

som håller sig inom angivna riktvärden kan verka störande.  

 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser att det finns en ökad risk för olägenhet 

från den ökade mängd tung trafik till och från området som kan väntas längs 

med väg 269 (Håtunavägen). Särskilt som det redan idag finns stora 

verksamheter etablerade i området som innebär att regelbunden tung trafik kör 

längs med Håtunavägen och det även planeras för nya stora verksamheter i 

området. Jehander har i bifogad transportutredning beräknat att de egna 

transporterna kan komma att tredubblas under full drift vilket då skulle 

innebära ca 600 fordonsrörelser i snitt per dag.  Miljöavdelningen konstaterar 

att detta är ett genomsnitt per dag och att det i verkligheten kommer att handla 

om vissa perioder då efterfrågan är mycket stor och andra perioder då 

efterfrågan kanske är lägre vilket ger att verksamheten för vissa perioder kan 

förväntas generera mer än 600 fordonsrörelser per dag. Strategisk planering har 

påtalat att trafiken redan i dag är ett uppmärksammat problem med köbildning 

av lastbilar som ska till avfallsanläggningen i Högbytorp. Den trafikutredning 

som verksamheten redovisat tyder inte på att trafiken för den utökade 

verksamheten skulle innebära någon nämnvärd försämring av trafikläget längs 

med väg 269. Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar dock att det är 

datasimuleringar och att det är svårt att mata in alla faktorer som kan påverka 
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utfallet. Därför bör rapporteringar om köbildning längs med vägen i dag tas 

med i beaktande.  

 

Vattenpåverkan 

Täktverksamheten omfattar bortledning av grundvatten. Verksamheten har 

bifogat en vattenutredning som säger att den främsta påverkan kommer att ske 

lokalt nära brytområdet och som maximalt 210-310 meter från brytkanten. Med 

säkerhetsmarginal har verksamheten satt influensområdet till 350 meter ifrån 

brytområdeskanten. Sökt verksamhet ska därför inte påverka enskilda 

dricksvattenbrunnar då dessa är belägna på ett längre avstånd än 350 meter från 

brytområdet. Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar dock att det finns 

en osäkerhet kring vattenfrågor och framtida vattentillgång.  Området är inte 

anslutet till kommunalt vatten och avlopp varför det finns en större sårbarhet 

för eventuell påverkan på tillgången till vatten och dess kvalité.  

Befintligt och planerat bryt- och verksamhetsområde finns inom ett 

avrinningsområde som mynnar ut i en vik i Mälaren som är klassat som ett 

ESKO-område (ekologiskt särskilt känsliga områden). Öster om täkten finns 

Lejondalssjön som också är ett ESKO-område. Enligt verksamhetens utredning 

kommer största delen av avrinningen att ske norr ut. Endast en mycket liten del 

av avrinningen beräknas nå Lejondalssjön. Miljö- och livsmedelsavdelningen  

ser positivt på att verksamheten försöker släppa en större del av 

länshållningsvattnet norr ut.  

 

Naturmiljön 

Miljö- och livsmedelsavdelningen är positiv till att fler dammar skapas och att 

den befintliga sumpskogen som hyser höga biologiska värden upprätthålls. Då 

Verksamheten innebär ett stort ingrepp för miljön i området och den riskerar att 

påverka befintliga sump/våtmarker i området och andra värdefulla miljöer för 

djur och växter i området föreslår miljö- och livsmedelsavdelningen att bygg- 

och miljönämnden yrkar att det ska finnas ett villkor om att 

kompensationsåtgärder ska vidtas för att skapa nya attraktiva miljöer som 

gynnar aktuella arter i området. Något som Jehander också föreslagit att de ska 

göra.  

 

Masshantering 

Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor.  

Miljöavdelningen är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på 

deponi men även om massorna ska vara rena finns alltid en risk för att 

föroreningar tillförs när det handlar om tillförsel av stora mängder massor. Det 

är positivt att verksamheten redan i dag har rutiner för mottagande kontroll. 
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Miljö- och livsmedelsavdelningen ställer sig dock kritisk till att verksamheten 

vill använda sig av riktvärdena för KM för de massor som tas emot och som 

avses säljas vidare. Dessa riktvärden är framtagna för att vägleda vid sanering 

av förorenad mark och inte vid tillförsel av massor på nya platser. För det 

ändamålet finns istället naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk 

(MRR). Om verksamheten avser använda riktvärdena för KM för de massor 

som säljs undrar miljö- och livsmedelsavdelningen hur det säkerställs att 

massorna säljs till projekt där riktvärdena är lämpliga. Detta med hänsyn till 

hur lagstiftningen är utformad där det är anmälningspliktigt att återvinna 

massor där föroreningsrisken är ringa enligt 35 § miljöprövningsförordningen 

"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". På vissa 

platser kan massor enligt riktvärdena för KM komma att förorena upp ett 

område, föroreningsrisken torde då vara ringa och anmälningspliktig.  

 

Sprängning 

Jehander har uppgett att mätning ska ske vid varje sprängtillfälle och vid minst 

en bostad. Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår att verksamheten ska 

följa de rekommendationer som nämns i bilaga 5. Riskanalys för berg, att 

vibrationsmätningarna utförs triaxiellt i samtliga tre mätriktningar och att 

mätningar sker vid samtliga sprängsalvor vid de tre referenspunkter som 

riskanalysen föreslår. 

 

Betongfabrik och asfaltsverk 

Miljöavdelningen ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt asfaltsverk inom 

fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den omgivande miljön än 

den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan dock ge upphov till visst 

buller, lukt och damm beroende på väderförutsättningar samt även bidra till 

ökad trafikbelastning längs med väg 269.  

 

Efterbehandling 

Verksamheten avser efterbehandla successivt och i huvudsak följa bilagd 

efterbehandlingsplan om inte överenskommelse med tillsynsmyndigheten 

träffas om annat. Samtliga efterbehandlingsåtgärder avses vara slutförda 4 år 

efter upphörd täktverksamhet eller senast 2 år efter tillståndstidens utgång. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen är positiv till att detaljer kring 

efterbehandlingen diskuteras i samsyn med tillsynsmyndigheten men anser att 

mängden massor för planerad efterbehandling inte kan anses vara en sådan 

detalj. Behovet av massor som behövs för efterbehandlingen har inte 

avgränsats eller diskuterats närmare någonstans i ansökningsunderlaget varför 

mängden kan komma att skilja sig stort. Då mängden massor för 

efterbehandlingen kan variera stort är det miljö- och livvmedelsavdelningen 
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bedömning att det inte kan anses vara en sådan detalj som lämpar sig att 

överlämna till tillsynsmyndigheten utan något som bör finnas avgränsat redan i 

täkttillståndet. Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför att bygg- och 

miljönämnden ska yrka att ett villkor som avgränsar mängden massor för 

efterbehandlingen läggs till innan tillstånd medges. 

 

Tidsaspekten 

Jehander önskar att tillståndet för den utökade verksamheten ska gälla 30 år 

framåt. Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar att det är en lång 

tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma att förändras 

väsentligt. I förarbetena till miljöbalken betonas att tillstånd i ökad utsträckning 

ska kunna meddelas för begränsad tid. Skälen till detta är att den tekniska 

utvecklingen och ökade kunskaper leder till att samhällets miljökrav ändras och 

skärps. Miljö- och livsmedelsavdelningen ser dock att verksamheten har ett 

intresse i att kunna göra långtidsinvesteringar och att en för kort tillståndstid 

innebär större osäkerhet och större kostnader i det fall verksamheten vid behov 

behöver söka nytt tillstånd. Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår därför 

en tidsbegränsning om 20 år.  

 

Barnperspektiv 

Områdena intill täkten är inte anslutna till det kommunala VA-nätet. Barn 

utgör en känsligare grupp för föroreningar varför det är särskilt viktigt att 

säkerställa att täktverksamheten inte får negativ påverkan på 

grundvattenkvalitén. En stor ökning av antalet tunga transporter i området kan 

också innebära ökad olycksrisk då barn inte har samma riskmedvetenhet som 

vuxna. Även andra risker som en täktverksamhet innebär behöver särskilt 

beaktas då barn kan komma finnas i närområdet. Till exempel är det viktigt att 

täktområdet avgränsas så att barn och andra obehöriga inte kan beträda 

verksamhetsområdet.  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonny Hellman  

Miljöchef Tove Engleson 

 Miljöinspektör 

 

Beslut sänds till 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka 

Mmd.nacka.avdelning3@dom.se Mål 8144-20 
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Yttrande över Sand och Grus AB Jehanders ansökan 

om utökad täktverksamhet, vattenverksamhet samt 

ny miljöfarlig verksamhet  

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den dd månad 2020 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har tagit del av Sand och 

Grus AB Jehanders ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. Inom 

fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och 

miljönämnden avstyrker att tillstånd beviljas verksamheten i den omfattning 

som ansökan avser. Bygg- och miljönämnden är i grunden positiv till att redan 

befintliga täkter utvidgas framför att nya oexploaterade områden tas i anspråk 

för liknande syften men anser inte att verksamheten visat att behovet motsvarar 

den omfattning som ansökan innebär. Omfattningen av den sökta verksamheten 

är i sådan proportion att den i huvudsak måste bedömas som en ny verksamhet 

inom ett hittills oexploaterat område. Det område som verksamheten vill ta i 

anspråk är i kommunens översiktsplan planerat för areella näringar som 

skogsbruk och strider där med mot kommunens utpekade viljeinriktning för 

marken. Den stora utökningen av verksamheten tillsammans med redan 

befintliga verksamheter i området riskerar att ytterligare bidra till den 

olägenhet som boende i närområdet redan i dag upplever i form av buller, 

transporter, damm och lukt och skulle också inskränka på friluftslivets 

intressen samt påverka djur- och växtliv. En väsentlig minskning av 

verksamhetens omfattning och den yta som planeras ta i anspråk skulle 

innebära en bättre avvägning mellan kommunens utpekade viljeinriktning för 

markanvändningen i området och behovet av bergmaterial. Vidare bedömer 

bygg- och miljönämnden att mängden massor som behövs för 

efterbehandlingen behöver avgränsas innan tillstånd kan medges. 

 

Ett internt samråd kring ansökan har hållits med avdelningen för strategisk 

planering i Upplands-Bro kommun. 

 

Bygg och miljönämndens synpunkter 

Lokalisering och behov 

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och 
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antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Från och med i juli 2017 finns 

också en antagen fördjupning av översiktsplanen som gäller landsbygden, 

Landsbygdsplan FÖP 2016. Dessa två dokument bildar tillsammans den 

aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.  

 

I översiktsplanen står att kommunen är väl försedd med bergtäkter, framförallt 

genom Bro bergtäkt. I samband med avgränsningssamrådet önskade Bygg- och 

miljönämnden att Jehander skulle motivera den planerade utökningen av 

verksamheten. Jehander har tagit fram en behovsutredning som visar på ett 

underskott av massor i nordvästra delen av Stockholmsregionen i dag och 

framöver. Bygg- och miljönämnden ser att det finns en ökad efterfrågan och 

behov som kan motivera en utökad täktverksamhet men inte i den omfattning 

som ansökan gör gällande. Även avdelningen för strategisk planering framför 

att det inte finns något i beskrivningen av behovet av bergmaterial som 

motiverar att det utvidgade området måste vara så omfattande. I 

kapacitetsanalysen räknar verksamheten med att flera tillstånd för andra täkter i 

regionen löper ut. Bygg- och miljönämnden bedömer det som rimligt att anta 

att flera av täkterna i det avgränsade området kommer att söka nya eller 

utökade tillstånd. I kapacitetsanalysen går också att se att det finns angränsade 

täkter som inte är med i analysen och som också kan antas bidra till behovet i 

regionen. Bygg- och miljönämnden ifrågasätter vidare om det är rimligt att ett 

enskilt företag ges tillstånd för en så stor del av det totala behovet av ballast för 

regionen. 

 

Bygg- och miljönämnden anser att omfattningen av verksamheten konkurrerar 

med kommunens och enskildas intressen. Mark- och vattenområden samt 

fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön 

i enlighet med 3 kap. 6 § miljöbalken. Bygg- och miljönämnden vill poängtera 

att det tilltänkta området för den utökade täktverksamheten är tätortsnära, rikt 

på kulturhistoriska lämningar och har höga rekreativa värden. Det ligger i ett 

större sammanhängande skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde. 

Området lämpar sig väl för bär och svampplockning, jakt, ridning och 

vandring. Upplevelsen av orörd natur får ett högre värde om området präglas 

av viss stillhet. Flera boende i närområdet har uttryckt att de redan i dag 

upplever sig störda av de verksamheter som etablerat sig i området och det 

finns en stor oro bland de boende för vilka konsekvenser en framtida 

verksamhet enligt sökt tillstånd kan ge upphov till. Upplands-Bro kommun har 

tagit tydlig ställning i Landsbygdsplanen för att kommunen ska ha en levande 

landsbygd som ska fortsätta utvecklas för framtida generationer varför 

Strategisk planering påtalar att det är mycket viktigt att hänsyn tas till den 

närliggande bebyggelsen när det gäller påverkan från t.ex. buller. Strategisk 

planering påpekar också att det utifrån figur 18 i MKB:n är svårt att bedöma 
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hur väl den tänkta insynsvallen kommer att skydda landskapsbilden och 

utblickarna från väg 269. 

 

Det planerade brytområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som 

prioriterat område för areella näringar så som skogsbruk. Avdelningen för 

strategisk planering påpekar att landsbygdsplanen tydligt slår fast att areella 

näringar i områden utpekade för dessa har företräde framför andra 

exploateringsintressen. Sökt verksamhet är där med inte i linje med 

kommunens plan för tänkt markanvändning i området. Strategisk planering 

påtalar också att all etablering av ny verksamhet och bebyggelse på 

landsbygden ska utöver att följa gällande lagstiftning även följa 

utvecklingsstrategier, planeringsinriktningar och bebyggelseriktlinjer i 

Landsbygdsplanen. De framför att verksamheten inte i tillräcklig omfattning 

beskrivit viktiga förutsättningar för att ge en rättvisande bild. Till exempel 

saknas specificering av tätortsgränsen vilket innebär att man inte får någon 

tydlig bild för hur täktverksamheten är placerad i förhållande till tätort och 

landsbygd. Med beaktande av att  Görvälnkilen och naturnära tätortsområden 

gränsar till verksamhetsområdet samt att området håller flera höga naturvärden 

och en scoutverksamhet som tillgängliggör området kommer de allmänna 

intressena till området att inskränkas under verksamhetens drifttid. Det vill 

säga under en lång tid framöver förutsatt att täkten får en tillståndstid om 30 år. 

Vidare visar den vattenutredning som bolaget gjort att det kan ta upp emot 20 

år för grundvattnet att fylla på planerad täktsjö till stabil nivå varför området 

under en lång tid även efter avslutad täktverksamhet kan förväntas vara en 

mindre attraktiv och tillgänglig miljö för allmänheten att nyttja. Enligt 

kommunens översiktsplan ska friluftslivets intressen värnas. En väsentlig 

mindre yta för en fortsatt täktverksamhet skulle innebära en bättre avvägning 

mellan kommunens intressen och utpekade viljeinriktning för 

markanvändningen, och behovet av bergmaterial, något som också avdelningen 

för strategisk planering trycker på. Bygg- och miljönämnden yrkar därför att 

omfattningen av verksamheten och den planerade yta som denna planerar att ta 

i anspråk behöver minska innan tillstånd kan beviljas.  

  

Avdelningen för strategisk planering har också uppmärksammat att Vattenfalls 

planerade ledning från Bålsta till den planerade elstationen i Bro inte finns med 

i listan över planerade verksamheter i området. Den tilltänkta korridoren kan 

enligt bild komma att gå relativt nära ansökt område. 

 

Buller, damm och transporter 

Bygg- och miljönämnden har under föregående år och i år mottagit flera 

klagomål på buller från verksamheten. Det nya bryt- och verksamhetsområdet 

innebär att verksamheten kommer betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt 

som omfattningen på verksamheten utökas. Jehander har bifogat en 
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bullerutredning som visar att verksamheten även under full drift i alla delar 

kommer att hålla sig inom de riktvärden som finns för industribuller från 

naturvårdsverket. Bygg- och miljönämnden konstaterar dock att även ljud och 

buller som håller sig inom angivna riktvärden kan verka störande.  

 

Bygg- och miljönämnden ser att det finns en ökad risk för olägenhet från den 

ökade mängd tung trafik till och från området som kan väntas längs med väg 

269 (Håtunavägen). Särskilt som det redan idag finns stora verksamheter 

etablerade i området som innebär att regelbunden tung trafik kör längs med 

Håtunavägen och det även planeras för nya stora verksamheter i området. 

Jehander har i bifogad transportutredning beräknat att de egna transporterna 

kan komma att tredubblas under full drift vilket då skulle innebära ca 600 

fordonsrörelser i snitt per dag.  Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta 

är ett genomsnitt per dag och att det i verkligheten kommer att handla om vissa 

perioder då efterfrågan är mycket stor och andra perioder då efterfrågan kanske 

är lägre vilket ger att verksamheten för vissa perioder kan förväntas generera 

mer än 600 fordonsrörelser per dag. Avdelningen för strategisk planering har 

påtalat att trafiken redan i dag är ett uppmärksammat problem med köbildning 

av lastbilar som ska till avfallsanläggningen i Högbytorp. De kan inte bedöma 

en eventuell ny infart längre söderut men trycker på att man behöver ha ett 

helhetsperspektiv över området för att kunna bedöma om ytterligare lastbilar i 

den omfattning som en utökad verksamhet kan leda till är önskvärt. Den 

trafikutredning som verksamheten redovisat tyder inte på att trafiken för den 

utökade verksamheten skulle innebära någon nämnvärd försämring av 

trafikläget längs med väg 269. Bygg- och miljönämnden ser dock att risk för 

försämring i framkomligheten längs med väg 269 ändå kan föreligga och 

konstaterar att modelleringen av trafikläget i området gjorts med 

datasimuleringar och att det är svårt att mata in alla faktorer som kan påverka 

utfallet. Därför yrkar bygg- och miljönämnden att mark- och miljödomstolen 

beaktar att det redan med dagens rådande trafikläge längs med vägen inkommit 

rapporteringar om köbildning samt att det i dag saknas gång och cykelväg 

längs med väg 269 varför vägen påtalats vara en säkerhetsrisk för gång- och 

cykeltrafikanter. 

 

Vattenpåverkan 

Befintligt och planerat bryt- och verksamhetsområde finns inom ett 

avrinningsområde som mynnar ut i en vik i Mälaren som är klassat som ett 

ESKO-område (ekologiskt särskilt känsliga områden). Öster om täkten finns 

Lejondalssjön som också är ett ESKO-område. 

Länshållningsvattnet planeras att leds till 

sedimentationsdammar/utjämningsmagasin på den djupaste brytnivån i täkten.  

Efter sedimentationsdammarna ska vattnet pumpas till ett befintligt 

våtmarkssystem där verksamheten planerar för en anlagd barriär som ska 
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hindra vattnet från att avrinna söderut mot väg 269.  Utgående 

länshållningsvatten kommer därför under drifttiden främst att avrinna norr ut 

mot Sigtunafjärden. Endast en mycket liten del av avrinningen beräknas nå 

Lejondalssjön. Bygg- och miljönämnden ser positivt på att verksamheten 

försöker släppa en större del av länshållningsvattnet norr ut.  

Täktverksamheten omfattar en lokal sänkning av grundvattennivån genom 

bortledning av grundvatten. Verksamheten har bifogat en vattenutredning som 

säger att den främsta påverkan kommer att ske lokalt nära brytområdet och som 

maximalt 210-310 meter från brytkanten. Med säkerhetsmarginal har 

verksamheten satt influensområdet till 350 meter ifrån brytområdeskanten. 

Sökt verksamhet ska därför inte påverka enskilda dricksvattenbrunnar då dessa 

är belägna på ett längre avstånd än 350 meter från brytområdet. Bygg- och 

miljönämnden konstaterar dock att det finns en osäkerhet kring vattenfrågor 

och framtida vattentillgång.  Området är inte anslutet till kommunalt vatten och 

avlopp varför det finns en större sårbarhet för eventuell påverkan på tillgången 

till vatten och dess kvalité.  

 

Masshantering 

Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor.  Bygg- och 

miljönämnden är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på deponi 

men även om massorna ska vara rena finns alltid en risk för att föroreningar 

tillförs när det handlar om tillförsel av stora mängder massor. Det är positivt att 

verksamheten redan i dag har rutiner för mottagande kontroll. Bygg- och 

miljönämnden ställer sig dock kritisk till att verksamheten vill använda sig av 

riktvärdena för KM för de massor som tas emot och som avses säljas vidare. 

Dessa riktvärden är framtagna för att vägleda vid sanering av förorenad mark 

och inte vid tillförsel av massor på nya platser. För det ändamålet finns istället 

naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR). Om 

verksamheten avser använda riktvärdena för KM för de massor som säljs 

undrar bygg- och miljönämnden hur det säkerställs att massorna säljs till 

projekt där riktvärdena är lämpliga. Detta med hänsyn till hur lagstiftningen är 

utformad där det är anmälningspliktigt att återvinna massor där 

föroreningsrisken är ringa enligt 35 § miljöprövningsförordningen 

"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". På vissa 

platser kan massor enligt riktvärdena för KM komma att förorena upp ett 

område, föroreningsrisken torde då vara ringa och anmälningspliktig.  

 

Sprängning 

Jehander har uppgett att mätning ska ske vid varje sprängtillfälle och vid minst 

en bostad. Bygg- och miljönämnden yrkar att verksamheten ska följa de 

rekommendationer som nämns i bilaga 5. Riskanalys för berg, att 
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vibrationsmätningarna utförs triaxiellt i samtliga tre mätriktningar och att 

mätningar sker vid samtliga sprängsalvor vid de tre referenspunkter som 

riskanalysen föreslår. 

 

Betongfabrik och asfaltsverk 

Bygg- och miljönämnden ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt 

asfaltsverk inom fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den 

omgivande miljön än den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan 

dock ge upphov till visst buller, lukt och damm beroende på 

väderförutsättningar samt även bidra till ökad trafikbelastning längs med väg 

269.  

Naturmiljön 

Bygg- och miljönämnden är positiv till att fler dammar skapas och att den 

befintliga sumpskogen som hyser höga biologiska värden upprätthålls. Då 

Verksamheten innebär ett stort ingrepp för miljön i området och den riskerar att 

påverka befintliga sump/våtmarker i området och andra värdefulla miljöer för 

djur och växter i området yrkar bygg- och miljönämnden att det ska finnas ett 

villkor om att kompensationsåtgärder ska vidtas för att skapa nya attraktiva 

miljöer som gynnar aktuella arter i området. Något som Jehander också 

föreslagit att de ska göra.  

 

Efterbehandling 

Verksamheten avser efterbehandla successivt och i huvudsak följa bilagd 

efterbehandlingsplan om inte överenskommelse med tillsynsmyndigheten 

träffas om annat. Samtliga efterbehandlingsåtgärder avses vara slutförda 4 år 

efter upphörd täktverksamhet eller senast 2 år efter tillståndstidens utgång. 

Bygg- och miljönämnden är positiv till att detaljer kring efterbehandlingen 

diskuteras i samsyn med tillsynsmyndigheten men anser att mängden massor 

för planerad efterbehandling inte kan anses vara en sådan detalj. Behovet av 

massor som behövs för efterbehandlingen har inte avgränsats eller diskuterats 

närmare någonstans i ansökningsunderlaget varför nämnden konstaterar att 

mängden kan komma att skilja sig stort. En efterbehandling enligt den 

preliminära efterbehandlingsplan som lämnats in med ansökan skulle innebära 

ett behov om 6,5 miljoner kubikmeter material. Då mängden massor för 

efterbehandlingen kan variera stort och verksamheten till största del avser 

använda sig av återvunna massor är det bygg- och miljönämndens bedömning 

att det inte kan anses vara en sådan detalj som lämpar sig att överlämna till 

tillsynsmyndigheten utan något som bör finnas avgränsat redan i täkttillståndet. 

Bygg- och miljönämnden yrkar därför att ett villkor som avgränsar mängden 

massor för efterbehandlingen läggs till innan ett eventuellt tillstånd medges. 
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Tidsaspekten 

Jehander önskar att tillståndet för den utökade verksamheten ska gälla 30 år 

framåt. Bygg- och miljönämnden konstaterar att det är en mycket lång 

tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma att förändras 

väsentligt. I förarbetena till miljöbalken betonas att tillstånd i ökad utsträckning 

ska kunna meddelas för begränsad tid. Skälen till detta är att den tekniska 

utvecklingen och ökade kunskaper leder till att samhällets miljökrav ändras och 

skärps. Bygg- och miljönämnden ser dock att verksamheten har ett intresse i att 

kunna göra långtidsinvesteringar men finner att aktuell ansökan som 

verksamheten lämnat till mark- och miljödomstolen innebär ett alldeles för 

stort ingrepp i kommunens och det allmänna intresset för området såväl som 

för miljön i relation till behovet av bergmaterial från denna täkt. Därför yrkar 

nämnden i första hand som nämnts tidigare att domstolen avslår aktuell 

ansökan. Då behovsutredningen ändå visar på ett visst ökat behov av 

bergmaterial i den avgränsade regionen föreslår nämnden en viss förlängning 

av nuvarande tillstånd, förslagsvis 3 år. En utökad verksamhet liksom även 

överväganden om områdets framtida användning kan då behandlas i en 

kommande översiktsplan för Upplands-Bro kommun samtidigt som tid ges för 

sökanden att därefter söka nytt tillstånd. Rimligen kan då en del av nu 

framtaget material även användas i en framtida ansökan.  

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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1. BAKGRUND 

1.1. Företaget 
Sand och Grus AB Jehander (Jehander) har sedan 1874 producerat ballastmaterial till 

byggindustrin. Bolaget är idag certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och har ett långt 

utvecklat arbete i frågor som rör bl.a. hållbar utveckling. Sedan 1999 är Jehander en del 

av HeidelbergCement-koncernen, världens största ballastproducent, genom vilken man 

har tillgång till den senaste tekniken och de senaste rönen för att minimera 

miljöpåverkan vid täktverksamhet. 

1.2. Täkten 
Jehander avser att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid den 

befintliga bergtäkten Bro. Verksamhetsområdet ligger drygt 4 kilometer norr om 

tätorten Bro, Upplands-Bro kommun i Stockholms län, se Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktskarta, lokalisering av verksamheten. 

Brotäkten är en befintlig verksamhet med begränsade återstående tillståndsgivna 

råvarutillgångar. Jehander har bedömt Bro som en långsiktigt strategisk verksamhet 

med stor potential för att expandera och vill därför försöka säkra nya tillgångar i 

området. Skälen för denna bedömning är flera: 

• Närhet till marknaden i den nordvästra delen av den expansiva 

Stockholmsregionen. 

• Långt avstånd till andra befintliga täkter. 
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• Det goda logistiska läget – mycket nära E18 och direkt utfart till större landsväg 

med få bostäder längs huvudsaklig transportväg. 

• Inga planlagda eller andra större motstående intressen. 

• Stor potential att expandera täktområdet ur geologisk och brytningsteknisk 

synvinkel. 

Ballastprodukterna som produceras är av god kvalitet och har flera 

användningsområden såsom vägbyggnation, asfalt och betong. Bergmaterialet i Bro har 

gynnsamma egenskaper för produktion av finkrossad ballast till betong vilket skulle 

kunna ersätta motsvarande produkter av naturgrus.  

1.3.  Befintligt tillstånd 
Nuvarande tillstånd för verksamheten i Bro beviljades av Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2008-05-28 till Vägverket Produktion Beläggning (nuvarande Svevia) 

(miljöprövningsdelegationen, beteckning 5511-2007-090742, 0139-40-014). Jehander 

tog över tillståndet från Svevia AB 2009-11-05. Tillståndet gäller för brytning av totalt 

4 miljoner ton berg fram till den 1 juni 2028. Verksamheten omfattar även mottagning 

av externa massor såsom entreprenadberg, betong, asfalt, stubbar, ris och rena 

schaktmassor för återvinning eller efterbehandling. Även tillstånd för tillverkning av 

asfalt finns men ingen tillverkning av asfalt sker i nuläget då asfaltverket är nedlagt 

sedan flera år. 

2. PLANERAD VERKSAMHET 

Jehander planerar en geografisk utvidgning av både verksamhets- och brytområde och 

ett större årligt uttag samt leveranser av bergmaterial under 30 års tid, utvidgningen 

synliggörs i Figur 4. Jehander planerar även för asfalttillverkning, betongtillverkning, 

tillverkning av jord samt mottagning och återvinning av rena externa överskottsmassor i 

syfte att förädla och sälja dessa massor som återvinningsprodukter på marknaden 

alternativt använda dem för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet. 

2.1. Utformning planerad verksamhet 
Det här avsnittet ger de logiska grunderna för varför man ur geologisk och 

brytningsteknisk vinkel bedömer potentialen som stor och hur den lämpligast utformas. 

De viktigaste positiva faktorerna som talar för en expansion av Brotäkten är: 

• En befintlig verksamhet med kända geologiska egenskaper på råvaran 

• Möjlighet att fortsätta utvinning inom samma geologiska sekvens 

• Den geologiska sekvensen är relativt homogen 
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Det finns också ett antal viktiga faktorer som begränsar utbredningens omfattning. 

Dessa är: 

• System av sprickzoner i öster – innebär ökad geologisk och strukturell 

komplexitet 

• Större landsväg i väster  

• Bostäder i norr 

En del av faktorerna framgår av Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Visar en representation av geologin runt Brotäkten. Återproducerad från en geologisk karta producerad av 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). De nuvarande (gröna) och föreslagna (blå) täktgränserna är tillagda på 

kartan som information i denna figur. 

Ett flertal kriterier har sedan övervägts inför beslutet om hur täktområdet, såväl 

verksamhetsområde som brytområde, ska utformas på bästa sätt. Kriterierna listas nedan 

och i vissa fall hänvisas till markering i Figur 3: 
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• Behåll den nuvarande norra gränsen och därmed nuvarande avstånd till närmaste 

bostäder 

• Begränsa den östliga utbredningen till gränsen för den faneritiska zonen (gul 

linje markerar gräns till mer grov textur) 

• Följ kända sprickzoner där det är möjligt 

• Följ lågt liggande topografi där det är möjligt 

• Begränsa onödigt avlägsnande av höga topografiska områden, vilka kan ge bra 

insynsskydd (blå ellipser) 

• Uteslut det kända fornlämningsområdet i sydväst 

• Uteslut våtmarksområde i nordväst, men behåll inom framtida verksamhet för 

förvaltning och underhåll (grön) 

• Ta hänsyn till befintliga vägar i väster och söder (röda) 

• Försök att säkerställa pallhöjder på ca. 12 m (höjdskillnaden mellan övre kanten 

och botten i brytområdet bör vara en multipel av 12 m). Planerad bottennivå 

framgår av högra bilden i figuren. 

• Försök att uppnå en brytområdesdesign som frigör ca 50 miljoner ton 

 

Figur 3. Visar några av kriterierna för utformningen (vänster bild) samt föreslagen utformning (höger bild). 

2.2. Arealer och nivåer 
Det planerade verksamhetsområdet visas i Figur 4. Orange streckad linje visar det 

område inom vilket all planerad verksamhet kommer att ske. Täktverksamhet i form av 

brytning kommer endast ske inom brytområdet, markerat med violett streckad linje. 

Verksamhetsområdet är ca 180 ha och brytområdet cirka 80 ha. Brytning kommer att 

ske som lägst ned till +24 m.ö.h. (RH2000) i brytområdet. Det ljusare området i bilden 
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utgör redan ianspråktagen mark för den pågående täktverksamheten enligt gällande 

tillstånd. Det redan ianspråktagna produktions- och upplageområdet norr om 

brytområdet kommer att utökas och plangöras ned till +48 m.ö.h. (RH2000) som lägst. 

Detta görs för att den planerade verksamheten behöver större ytor för materialupplag, 

anläggandet av en ny produktionsanläggning för täktverksamhet, asfaltverk och 

betongfabrik samt att den utökade verksamheten kräver mer ytor för trafik, kontor mm. 

Plangörandet kommer medföra schaktning och i vissa delar brytning av berg. Det 

utökade produktions- och upplageområdet benämns i fortsättningen etableringsområde.  

 
Figur 4. Planerat verksamhetsområde och brytområde samt etableringsområde. I figuren finns även nuvarande 

produktions- och upplageområde markerat. 

2.3. Kvantiteter 
Den planerade verksamheten omfattar: 

 

• Brytning och förädling av berg för leverans av upp till 1 300 000 ton per år. 

• Mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord-, och schaktmassor samt 

entreprenadberg om totalt 500 000 ton per år för dels produktändamål, dels 

anläggningsändamål. 
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• Mottagning och återvinning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år för 

produktändamål. 

• Mottagning och återvinning av 50 000 ton uppfräst asfalt per år för 

produktändamål. 

• Tillverkning av 200 000 ton asfalt per år.  

• Tillverkning av 85 000 m3 betong per år.  

• Tillverkning av 200 000 ton jord per år. 

• Bortledande1 av inläckande grundvatten och dagvatten från täkten. 

 

Brytningen planeras ske som lägst ner till +24 m i brytområdet. I samband med 

plangörandet av etableringsområdet kommer viss brytning av berg ske för att 

åstadkomma en marknivå i höjd med nuvarande produktions- och upplageområde, som 

lägst ner till +48 m. 

 
Figur 5. Figuren visar schematiskt hur uttaget berg i täkten nyttjas för produktion av asfalt och betong samt hur 

intagna massor till täkten återvinns. 

 

1 Pumpning kommer att ske ner till en och en halv meter under täktbotten. 
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2.4. Produkter 
Av det losshållna berget i täkten produceras alla typer av obundna vägbyggnadsmaterial 

(förstärkningslager, bärlager, slitlager) samt ballast till betong. Bergmaterial från 

Jehanders bergtäkt i Bro består av fin, jämn bergkvalitet som möjliggör en löpande 

jämn leverans av bergråvara. Berget från täkten är tack vare sin kvalitet lämplig för 

bland annat konstruktionsmaterial för tillverkning av asfalt. Bergkvaliteten är även 

lämplig för att kunna tillverka vissa betongprodukter. 

 

Det finns ett kvalitetssystem och rutiner som säkerställer att nödvändiga prover tas med 

en lämplig frekvens för att kunna upptäcka och hantera eventuella skadliga ämnen i 

råvaran.2 Det görs även okulära kontroller för att identifiera oregelbundenheter i råvaran 

och säkerställa att produkterna är säkra att använda.  

 

Mottagning och återvinning av rena externa överskottsmassor kommer att ske. 

Massorna förädlas och säljs som produkter på marknaden eller används för olika 

specificerade anläggningsändamål inom verksamhetsområdet där de ersätter jungfruligt 

material. Även jordtillverkning samt försäljning av jord kommer ske inom 

verksamhetsområdet. Kontroll av mottagna massor kommer att ske enligt Jehanders 

kontrollprogram, se vidare i avsnitt 2.6. 

2.5. Täktverksamheten 
Idag sker brytning inom nuvarande produktions- och brytområde som framgår i Figur 6. 

Brytning sker ner till +28 m.ö.h. (RH2000). Inom ramen för dagens verksamhet sker 

krossning, sortering och utlastning. Även mottagning av schaktmassor för 

behandling/återvinning samt efterbehandling.  

I Figur 6 framgår verksamhetsområde samt brytområde för den planerade 

verksamheten. Inom verksamhetsområdet planeras för produktion, lagring och 

masshantering. Gränsen för brytområdet visar situationen vid en fullt utbruten täkt 

(Jehander söker som ovan nämnt ett tillstånd för 30 års brytning). För att öka 

trafiksäkerheten och förbättra logistiken inom verksamhetsområdet planerar Jehander 

för en andra anslutning mot väg 269, söder om befintlig infart. I anslutning till den nya 

in- och utfarten planeras ett område för återvinning. En lämplig placering av en ny 

anslutning till väg 269 från verksamhetsområdet håller på att utredas, se aktuellt område 

i Figur 6. Lokalisering och utformning kommer att planeras i samråd med Trafikverket. 

 

2 I Bro har varken de petrografiska analyser som regelbundet görs på producerat mineral eller den genomföra geologiska 

utredningen för det planerade utökade täktområdet gett några indikationer på att sulfid eller arsenik skulle förekomma i området. 

Den typen av mineral kan bildas i gränszonen mellan olika bergarter och i större sprickzoner, därför är det viktigt att vara 
uppmärksam på förändringar i bergart och struktur under brytningens fortskridande för att upptäcka eventuella förekomster av 

dessa ämnen.  
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Figur 6. Utredningsområde för ny väganslutning visas i rött. 

Exploateringskarta, Bilaga A.1.2, visar en principskiss över verksamheten. 

Utformningen kan komma att anpassas efter platsens förutsättningar och efter vad som 

är bäst ur ett praktiskt och säkerhetsmässigt perspektiv, men brytning kommer inte att 

ske utanför angivet brytområde.  

I följande avsnitt beskrivs verksamheten steg för steg. Beskrivningen ska ses som en 

principiell beskrivning då den löpande anpassas till teknikutvecklingen inom området 

vilket kan medföra att justeringar och förändringar kan komma att ske i förhållande till 

beskrivningen nedan. Huvudprinciperna kommer dock inte att förändras.  

Brytningen kommer att ske på bred front i huvudsakligen sydlig riktning. Brytningen 

kommer att ske ner till +24 meter (RH2000) i brytområdet och till som lägst +48 m 

(RH2000) inom etableringsområdet. En förkross kommer anläggas i ett schakt med 

bottennivå på ca +12 (RH2000) i den norra delen av brytområdet. 

2.5.1. Avbaning 
Avbaning utförs efter behov ca 2–3 ggr/år. Inför borrning och sprängning friläggs 

berget från vegetation och det översta jordlagret tas bort. Arbetet utförs av en 
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grävmaskin och dumper/lastmaskin. Det borttagna markmaterialet kommer användas 

för antingen konstruktion av bullerskyddsvallar eller efterbehandlingsändamål.  

 

Figur 7. Avbaning med grävmaskin. 

2.5.2. Borrning och sprängning 
När bergytan rensats från jord- och moränmassor borras hål i berget för 

sprängladdningen. Borrningen utförs cirka 6 månader per år med en dieseldriven 

larvbandsburen borrvagn. Bergborrmaskinen är försedd med anordning för uppsugning 

och uppsamling av damm.  

Processen börjar med att berget som ska sprängas ut besiktigas av borr- och 

sprängpersonal till underlag för planering av sprängningsarbetet. Hänsyn tas till 

påverkan på omgivningen från vibrationer och kastrisker. Inför varje sprängning 

upprättas en sprängningsplan och arbetet övervakas noga. Inför sprängning meddelas 

berörda närboende och i samband med sprängtillfället sker varning med ljudsignal. 

Omedelbart innan sprängningen ronderas riskområdet för att avlysas. I övrigt följs 

Svensk Standards och Arbetsmiljöverkets föreskrifter vid sprängning. Se vidare 

ansökansbilaga B.5 Riskanalys för täkt av berg. 

Losshållning av berget sker genom intervallsprängning med en pallhöjd på upp till 25 

meter. Salvorna riktas i möjligaste mån in mot täkten för att undvika eventuella 

stenkast. Mängden utsprängt material är vanligen mellan cirka 30 000–130 000 ton vid 

varje salva. Sprängtillfällena beräknas uppgå till cirka 15–20 gånger per år vid full 

verksamhet.  

För tändning av sprängladdningen används ett icke-elektriskt tändsystem av stötvågstyp 

som ger en kontrollerad intervallföljd där separata intervalltider kan ställas in för varje 

borrhål. Markstötvågen portioneras således ut i omgivningen i mindre pulser och genom 

att dessutom välja rätt intervall mellan detonationerna kan vibrationerna till 

omgivningen reduceras.  
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Vid sprängningarna används pumpbart emulsionssprängämne. Sprängämnet anländer 

normalt samma dag som sprängning sker och övriga tider förvaras inget sprängämne i 

täkten. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sprängmedelskomponenterna pumpas via 

slangar direkt från lastbilen ner i borrhålet och blandas där till sprängämne.  

Sprängning regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bl.a. i AFS 2007:1 Sprängarbete 

och AFS 2003:2 Bergarbete, samt genom interna företagsrutiner.  

Den sammanlagda mängden sprängmedel kan vid ett enskilt tillfälle överskrida 10 ton. 

Verksamheten omfattas därför av 7 § lagen (1999:831) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen. 

 

Figur 8. Laddning av salva med emulsionssprängämne. 

2.5.3. Knackning med hydraulhammare 
Skuthanteringen innebär att block större än ca 1 m3 spräcks till mindre stycken för att 

passa förkrossen. Knackningen utförs normalt sett med en hydraulhammare på 

grävmaskin. Skuthantering sker vanligen vid brytfronten ca 5–15 dagar i samband med 

varje sprängning.  

2.5.4. Krossning och sortering 
Krossning av materialet sker i flera steg. Varje kross kan minska kornstorleken till en 

fjärdedel. Beroende på vilket material som ska produceras varierar val av kross samt 

antalet krossteg som krävs. De olika stegen delas in i förkross, mellankross, efterkross 

och finkross.  

Efter att berget har sprängts loss transporteras materialet till förkrossen med hjälp av 

dumper, truck eller lastmaskin. Förkrossen är stationär och kommer att vara placerad i 

ett schakt i täktbotten för att effektivisera transportarbetet och minska störningen i form 

av buller.  
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Efter förkrossning förs materialet vidare upp från täktbotten med hjälp av transportband 

till efterföljande krossteg och siktar. I en sikt sorteras materialet ut i olika storlekar. 

Efterhand som de olika krossmaterialen siktas erhålls olika ballastfraktioner som sedan 

körs iväg med lastmaskiner och läggs i upplagshögar.  

Den fasta kross- och siktanläggningen drivs med el från fasta elnätet. Mobila krossar/ 

sorteringsverk kommer normalt inte att användas men kan komma att behövas under en 

inledande period, innan den fasta anläggningen installerats, och vid extraordinära 

tillfällen såsom vid maskinhaveri, extrema efterfrågeperioder eller liknande. 

 

Figur 9. Principskiss som visar de olika stegen av krossning; förkross, kross och sikt. 

2.5.5. Tvättning 
Inom ramen för verksamheten kommer visst material att tvättas med vatten i syfte att få 

fram produkter utan en del av det finmaterial (inkl. glimmer) som följer med det 

krossade materialet från krossen. För att rengöra materialet används en så kallad 

tvättsikt – en tvättanläggning där materialet rengörs med vatten. Vatten tas från täktens 

egna dammar och leds upp till tvätten. Det finns olika typer av tvättsiktar som nyttjar 

olika tekniker beroende på vad som önskas skiljas ut. Jehander avser att använda en 

tvättsikt som bedöms vara mest effektiv för att skilja ut just glimmer. Vattenåtgången är 

ungefär densamma med olika tekniker och återanvänds i tvätten efter att finpartiklar 

avskilts. Det kan antingen ske genom att vattnet återcirkulerar till dammen där det får 

sedimentera eller genom att det leds via en filterpress där vattnet pressas ut.   

2.6. Mottagning av externa massor 
Den planerade verksamheten kommer att omfatta återvinning genom mottagning och 

återanvändning av rena, inerta rivningsmassor så som tegel, asfalt, betong samt övriga 

rena jord- och schaktmassor, sten och entreprenadberg. Mottagna massor kommer att 

förädlas till önskad slutprodukt och därefter säljas som återvinningsprodukter alternativt 

användas för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet. Återvinning och 

hantering av mottagna massor planeras huvudsakligen ske i den västra delen av 

verksamhetsområdet, se Figur 4.  
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Planerad verksamhet innefattar även mottagning och återvinning av skogsavfall (stubb 

och ris) samt uppfräst asfalt för produktändamål.  

Mottagningen av externa massor för återvinning och återanvändning beräknas uppgå till 

cirka 500 000 ton rena rivnings-, jord- och schaktmassor samt entreprenadberg per år, 50 000 

m3 skogsavfall per år samt 50 000 ton uppfräst asfalt per år.  

2.6.1. Kontroll av massor 
Endast rena, deklarerade massor från avtalade bygg- och anläggningsprojekt tas in i 

täkten. Kontroll av de inkomna massorna sker enligt ett kontrollprogram. I kontrollerna 

ingår okulär besiktning och löpande kontrollprovtagning. De massor som avses 

användas för anläggningsändamål ska klara de platsspecifika riktvärden som Jehander 

avser ta fram förslag till inom ramen för kontrollprogrammet, se vidare i avsnitt 2.6.2. 

De massor som avses användas för återvinning och produktionsändamål ska inte 

överskrida nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden för 

förorenad mark.   

Kontrollen av föroreningar i inkommande massor är viktig då inkommande massor 

används i återvinningsverksamheten och säljs vidare eller används för 

anläggningsändamål. Krav ställs på leverantören av massorna att deklara massorna och 

utföra nödvändig provtagningar för att verifiera massornas beskaffenhet. 

Jehander har en bolagsövergripande huvudrutin för mottagning av externa massor. 

Syftet med rutinen är att inkommande externa massor ska hanteras på ett strukturerat 

och systematiserat sätt. Det ska säkerställas att Jehander har kontroll under hela 

processen från mottagning till användning.  

Leverantören ska skicka in en blankett med skattade mängder, administrativ 

information, karta på ursprung av externa massor och beskrivning av området. En 

översiktlig beskrivning av massorna ska bifogas. Leverantören ska även bifoga ett 

leveransschema samt provtagningsplan med analysprotokoll med de relevanta kemiska 

ämnena.  

Jehander bestämmer sedan om massorna ska tas emot eller inte. De massor som tas 

emot genomgår en mottagningskontroll där varje lass besiktas okulärt innan de tas till 

mellanstationen. Mellanstationen består av ett antal högar där materialet förvaras med 

utgångspunkt ifrån vem som levererat det respektive avsett användningsändamål.  

Utöver mottagningskontrollen ska även löpande kontrollprovtagningar genomföras i 

mellanstationen. Massorna får inte användas förrän provresultaten analyserats och 

massorna därefter kunnat godkännas. 

Användning av externa massor utgör återvinning, där massorna ska användas antingen 

för att producera produkter som kan säljas vidare till kunder eller för 

anläggningsändamål. De anläggningar som efter hand konstrueras inom ramen för 

efterbehandlingen syftar till att höja värdet på marken inför framtida ändamål, efter 
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avslutad täktverksamhet. Värdehöjningen avser såväl ekologiska som ekonomiska 

värden. I ansökansbilaga A.2 beskrivs närmare vilka konstruktioner som avses anläggas 

och hur det framtida landskapet kommer att gestalta sig. 

De inkomna massorna dokumenteras löpande och sammanställs avseende:  

• Mängder/volymer fördelat efter föroreningsinnehåll i infört material.  

• Mängder/volymer fördelat efter föroreningsinnehåll och uppdelat enligt: 

o Använt för återvinning samt mängder/volym utfört material 

o Använt för efterbehandling av täkter, vart och vilka mängder på 

respektive plats i täkten samt vad de använts till  

• Eventuella avvikelser från rutiner och riktvärden 

 

Figur 10. Flöde vid mottagning av massor.3 

2.6.2. Platsspecifika riktvärden 
Platsspecifika riktvärden kommer tas fram. De massor som avses användas för 

anläggningsändamål inom verksamhetsområdet under och efter drifttid kommer att 

läggas upp på en plats där förutsättningarna är kända och där materialet är avskilt från 

omgivande naturmark. Vilka kemiska egenskaper som kan accepteras för dessa massor 

kommer att räknas fram utifrån den modell som ligger till grund för Naturvårdsverkets 

handbok 2010:1 samt dess bilagor. Riktvärdena för Bro-täkten kommer att tas fram 

utifrån befintliga och framtida skyddsobjekt.  

2.7. Tillverkning av asfalt 
Det nuvarande tillståndet medger tillverkning av 100 000 ton asfalt per år, men det sker 

idag ingen asfalttillverkning inom ramen för detta tillstånd.  

Ett asfaltverk avses anläggas i den norra delen av verksamhetsområdet för tillverkning 

av upp till 200 000 ton asfalt per år, se utpekat etableringsområde i Figur 4. 

Asfaltverksamheten omfattar även mottagning av asfalt för återvinning i 

 

3 Jehander huvuddokumentation: Externa massor: Huvudrutin 
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tillverkningsprocessen.4 Asfaltsproduktionen kommer att pågå löpande under helgfria 

vardagar. Under särskilda omständigheter kan driften komma att bedrivs dygnet runt, 

under såväl vardagar som helger. Detta på grund av att statliga och kommunala 

beställare ofta ställer krav i sina upphandlingar på att beläggningsarbetet för specifika 

projekt skall utföras under vissa begränsade tider för att inte störa trafikanter eller tredje 

man under dagtid eller på vardagar.  

Produktionen av asfalt sker genom att uppvärmd-/torkad ballast blandas med 

bindemedel (bitumen) och olika tillsatser (t.ex. cement) som ökar vidhäftningen mellan 

stenen och bindemedlet. Även annat tillförs som förändrar kvalitetsegenskaperna eller 

minskar verksamhetens miljöpåverkan, t.ex. kalk, fibrer, polymerer (plaster), gummi, 

returasfalt, m.m.   

Under uppvärmning-/torkningsprocessen blir rökgasen uppblandad med filler. 

Rökgaserna renas från filler genom ett filter, och släpps sedan ut genom skorstenen 

medan den avskilda fillern återförs till processen.  

De råvaror som används vid produktion av asfalt är framförallt sten och bitumen. Den 

största delen av stenmaterialet (ballast) kommer att hämtas från täkten medan visst 

stenmaterial kan komma att levereras från andra specialtäkter vid tillverkning av särskilt 

högkvalitativ asfalt.  

Bitumen levereras till asfaltverket med lastbilar utrustade för denna typ av transporter 

från depåer hos olika leverantörer och lagras i uppvärmda bitumentankar. Eventuellt 

spill av bitumen stelnar och medför därför ingen risk för föroreningar.  

Förutom de beskrivna tillsatserna i tillverkningen kommer mindre mängder kemikalier, 

t.ex. smörj- och hydrauloljor, att användas. 

Historiskt så har eldningsolja (EO MK l-lll) använts vid tillverkningen för att värma och 

torka ballasten, men de sista 10–15 åren har de flesta aktörer på den svenska marknaden 

konverterat sina verk till att använda miljövänligare bränslen, som t.ex. naturgas, gasol, 

tallolja, träpulver (pellets) och andra biodrivmedel. Nya asfaltverk har moderna 

brännare och bränslesystem som möjliggör användning av flera olika bränslen. Det 

planerade asfaltverkets totala installerade tillförda effekt understiger 20 MW och någon 

av de förnyelsebara bränslena enligt ovan kommer att användas.  

Alla tankar för förvaring av flytande vätskor kommer att vara utrustade med ”kassuner” 

anpassade för att kunna ta upp hela innehållet om ett läckage skulle uppstå. Typ av 

tankar för förvaring kommer att anpassas till vilka vätskor som ska förvaras.  

Om läckage skulle uppstå kommer nödvändiga absorptionsmedel (som Absol eller 

liknande) att finnas vid asfaltverket.  

 

4 Återvunnet material utgör vanligen ca 10–25 % av den färdiga asfalten. 
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Hela uppställningsytan kommer att utformas på ett sådant sätt att inga eventuella 

läckage ska kunna läcka ut i omgivande natur.  

2.8. Tillverkning av betong 
En fabrik för tillverkning av fabriksbetong avses anläggas i den nordöstra delen av 

verksamhetsområdet, se utpekat etableringsområde i Figur 4. Anläggningen består av 

mottagningsficka för ballast, transportband, fabriksbyggnad, värmecentral, laboratorium 

samt personalbyggnad.  

Ballast från täkten leds via ett transportband till ett silopaket där de olika 

ballastsorteringarna lagras. Cementsilokapaciteten är ca 400 m3 fördelat på 6 silos. Det 

bindemedel (cement) som används vid betongtillverkning levereras med bulkbil som 

blåser upp medlet i ett slutet system av rörledningar. Silorna avluftas via textila 

spärrfilter. Tillsatsmedel förvaras i invallade plasttankar. Vatten som används vid 

tillverkningen värms under november till april i en värmecentral med hjälp av RME, 

HVO och/eller eldningsolja 1 som förvaras i en invallad tank. Betongens delmaterial, 

som ska blandas till betong, vägs i elektroniska vågar styrda av en dator och blandas 

därefter i en betongblandare. Hela processen är kapslad. Fordon rengörs från 

betongrester med högtrycksvatten som leds ner till täktens norra 

sedimentationsanläggning. Inga tvättmedel eller andra kemikalier används vid 

rengöringen. Rengöringsvattnet återanvänds i betongtillverkningen. Avskilda 

betongrester återanvänds i betong- och/eller ballasttillverkning.   

Den maximala årliga betongvolymen beräknas till 85 000 m3 vilket ger en årlig 

förbrukning av 170 000 ton ballast och 33 000 ton cement. Ballast tas från täkten och 

cement transporteras in med lastbil. I betongfabriken kommer det finnas möjlighet att 

tillvarata överbliven ej härdad betong i tillverkningsprocessen. 

Normalt kommer verksamhetens arbetstider vara 06–18 helgfria vardagar. 

Betongtillverkningen måste ibland ske kvällar och nätter, och även dygnet runt, 

beroende på att pågående gjutning av betongkonstruktioner normalt inte kan avbrytas. 

2.9. Tillverkning av jord 
Jehander planerar att årligen tillverka och sälja upp till cirka 200 000 ton jord per år. 

Detta sker genom att blanda ut jordmassor med torv, hygieniserat gödsel, biokol, 

fibermull, stenmjöl etc. Blandningen sker på hårdgjorda ytor, vid platsen för 

återvinningsverksamheten (västra delen av täkten, se Figur 4). Torv, fibermull, biokol 

och gödningsmedel köps in medan övriga råvaror tas från täkten och/eller mottagna 

återvinningsmassor.  

2.10. Användning av material för anläggningsändamål 
Jehander planerar flera anläggningar inom verksamhetsområdet under och efter drifttid. 

Dessa är bullerskyddsvallar, vall för att förhindra insyn, sedimentationsdammar, en 

platå för anläggande av småvattensystem, sluttningar, sjöbotten och öar. Till dessa 
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anläggningar kommer olika typer av material att användas beroende på vilka egenskaper 

som krävs. Merparten av det material som kommer användas bedöms utgöras av 

mottaget material. Material från täkten kommer dock också att användas (se vidare 3.1). 

Mellan den befintliga våtmarken inom verksamhetsområdet och det befintliga 

produktions- och upplageområdet kommer en bullerskyddsvall att anläggas för att 

minska bullerstörningen västerut. Mellan väg 269 och brytområdet kommer en vall att 

anläggas för att minska insyn, damning och i viss mån buller. Den planerade nya södra 

in- och utfartsvägen kommer att passera igenom vallen i en krökt form för att ingen rak 

öppning genom vallen ska uppstå, detta för att minska buller. Vallens placering och 

utformning kan komma att anpassas till var anslutningsvägen hamnar och eventuella 

lämningar som identifieras inom ramen för den arkeologiska utredning som pågår. 

Funktionen avseende insynsskydd kommer dock att eftersträvas i enlighet med 

framtagen efterbehandlingsplan.    

När täktverksamheten avslutats planeras huvuddelen av brytområdet att omvandlas till 

en fågelsjö genom att länshållningen avslutas och den naturliga grundvattenytan så 

småningom återställs. För att skapa lämpliga miljöer för vattenväxter och vadarfåglar 

samt att det ska vara möjligt att ta sig i och ur den blivande sjön, måste de branta 

slänterna efter brytningen utjämnas. 

Efter att brytningen nått brytområdesgränsen i den västra delen kommer en platå att 

skapas på nivån ca +36 m. På denna platå kommer ett system av småvatten att anläggas 

vilka utgör lämpliga livsmiljöer för de växter och djur som kommer att etablera sig eller 

redan har etablerat sig i täkten. 

Syftet med fågelsjön och platån och varför platån bör ligga på angiven nivå beskrivs 

närmare i kap. 8. 

För att kunna konstruera dessa anläggningar behöver en stabil underbyggnad skapas 

som klarar de belastningar anläggningarna medför eller utsätts för. Vidare behöver att 

de nivåskillnader som idag föreligger inom området jämnas ut genom terrassering. 

Även vallarna kommer skapas genom terrassering. 

Terrasseringsarbeten utförs med AMA Anläggning som grund för kravställande 

avseende både materialkvalitet och utförande ur teknisk synvinkel. För ytor med krav på 

hög bärförmåga och små deformationer, t.ex. ytor för grundläggning av byggnader, 

ställs högre krav på terrasseringsmaterialet än för parker och andra grönytor. För det fall 

lämpligt terrasseringsmaterial saknas på den aktuella platsen och inte heller kan 

införskaffas till rimlig kostnad eller miljöpåverkan, finns metoder för hur material kan 

förstärkas genom inblandning av andra naturmaterial eller syntetmaterial. 

För anläggningarna behövs många typer av jord och bergmaterial. Bergmaterial, både 

krossat och okrossat, används tillsammans med grovkorniga fasta jordar huvudsakligen 

för terrassering där belastningen är stor. Leror och andra lösa finkorniga och ofta 
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vattenhaltiga jordar används för terrassering av t.ex. vattendammar, 

dagvattenanläggningar med mera. 

Syftet med och konstruktionen av sedimentationsdammarna beskrivs närmare i kap. 3. 

När det gäller användning av mottagna massor så transporteras de, efter godkänd 

mottagningskontroll (se vidare avsnitt 2.6.1), till det område där de slutligt skall 

placeras utifrån materialtyp. Efter tippning läggs massorna ut i lager med tjockleken 

anpassad efter materialtyp, typ av belastning och packningsutrustning enligt AMA 

Anläggning. Därefter kompakteras/packas varje lager till erfordrad densitet och 

stabilitet. 

2.11. Produktionsutrustning och maskinpark 
Den maskinpark som normalt används i verksamheten består av lastmaskiner, 

grävmaskiner, dumpers, kross- och siktanläggningar, inkluderat förkross, efterkross och 

siktar (Figur 9). Utöver det finns även sorteringsverk, borraggregat och 

hydraulhammare.  

Dieseltankarna som används för tankning av arbetsmaskiner i täkten kommer att vara 

dubbelmantlade. För att undvika spill och läckage kommer tankningsställen att vara 

försedda med spillplåtar.  

2.12. Kontorslokaler, våganläggning och verkstad 
Våganläggningen är placerad i anslutning till platskontoret som finns vid infarten till 

upplagsområdet i den norra delen av verksamhetsområdet. Verkstaden är placerad i den 

östra delen av täkten. 

2.13. Transportvägar och trafik 
Alla transporter till och från täkten kommer ske med lastbil där merparten av 

lastbilstransporterna från täkten kommer gå dit efterfrågan finns, d.v.s. söderut på väg 

269 och ut på E18. En lastbil beräknas ta en last på ca 25 ton och antalet arbetsdagar per 

år för täktverksamheten är cirka 250 dagar. Bedömt maximalt antal fordon i snitt per 

dag är ca 600 totalt (in/ut från täkten), antaget att tillståndet är fullt utnyttjat i alla delar, 

dvs. maxscenario. Ballast beräknas stå för cirka hälften av fordonsrörelserna, 

betongtillverkningen för cirka 100 fordonsrörelser och efterbehandling för 90 

fordonsrörelser. Asfalttillverkning, återvinning och jordtillverkning står för resterande 

fordonsrörelser. Det normala antalet transporter per dag kommer vara mindre, men 

variera beroende på årstid och efterfrågan. Det faktum att Jehander planerar för en 

täktverksamhet med integrerad tillverkning av asfalt och betong ger en 

samordningsvinst som bidrar positivt till att minska antalet tomma transporter totalt sett 

eftersom material till betong- och asfalttillverkning kan tas direkt från täkten istället för 

att transporteras in till anläggningen.  

Innan lastbilarna lämnar verksamhetsområdet tvättas de i hjultvätt vid utfarten. 
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2.14. Biologiskt mångfaldsarbete vid daglig drift 
Jehander arbetar med biologiska mångfaldsplaner som baserar sig på rekommendationer 

från naturvärdesinventeringar, erfarenhet och best practice. Exempel på löpande 

åtgärder i Bro är:  

• Sly hålls efter för att främja blommande vegetation. Sälg och vide sparas dock i 

stor utsträckning.  

• Ris och stockar lämnas i ordnade högar på lämpliga platser. 

• Mindre stenhögar läggs upp på utvalda platser, vid till exempel skogskanter och 

våtmarker. 

• Nektarrika blommor planteras vid bland annat kontorsbyggnader. 

• Fågelholkar och insektshotell sätts ut inom verksamhetsområdet. 

Åtgärder och platser för åtgärderna anpassas efter rådande förutsättningar och kommer 

att variera över tid. 

3. VATTENHANTERING 

Verksamheten innefattar bortledning av grundvatten då brytning sker under befintlig 

grundvattennivå och grundvatten läcker in i täkten och måste avledas.  

Brytning kommer att ske som lägst ned till +24 m.ö.h. (RH2000) i brytområdet. Vid 

iordningsställande av etableringsområdet i norr kommer avbaning ske ned till +48 

m.ö.h. (RH2000). En förkross kommer anläggas i ett schakt med bottennivå på ca +12 

(RH2000) i den norra delen av brytområdet. 

 

Länshållningsbehovet tillgodoses genom pumpning. Länshållningsvattnet, som kommer 

att släppas till recipient, utgörs av både inläckande grundvatten, nederbörd samt 

tillrinnande ytvatten. I takt med att täkten utvidgas i både yt- och djupled kommer 

volymen länshållningsvatten att öka succesivt. Den ökade volymen länshållningsvatten 

härrör framförallt från ett ökat inläckage av grundvatten men även ett ökat bidrag från 

nederbörd och ytavrinning då brytområdet ökar i yta. Vid fullt utbruten täkt beräknas 

det totala länshållningsbehovet i medel över året uppgå till ca 20 l/s.  

Sedimentationsdammar/utjämningsmagasin kommer anläggas på den djupaste brytnivån 

i täkten, för att jämna ut flödet av länshållningsvattnet som pumpas upp från täkten. En 

damm kommer även att anläggas i den norra delen av etableringsområdet, i anslutning 

till betongfabriken. Betongtillverkningens interna vattenbehov kommer att tillgodoses 

från denna damm. Även fordonstvätt och hjultvätt kommer förses med vatten från denna 

sedimentationsdamm. Det vatten som inte blandas in i betongen eller används för hjul- 

och fordonstvätt kommer att recirkuleras tillbaka till dammen. För att möjliggöra 

omfördelning av vatten mellan dammarna i brytområdet respektive etableringsytan 

kommer ledningar anläggas mellan dessa, se Figur 11.  
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Under drifttid kommer allt återstående länshållningsvatten ledas norrut till ett 

jordbruksdike som mynnar i Sigtunafjärden. Detta kommer att ledas genom ett befintligt 

våtmarkssystem. I den västra delen av den befintliga våtmarken, nr. 3 i  Figur 11, 

kommer en barriär att anläggas för att motverka avrinning söderut mot väg 269. 

Barriären kan komma att bestå av en mindre vall av tätt material, t.ex. lera. Utgående 

länshållningsvatten från våtmarken (Figur 11) planeras med självfall ledas i ledning 

under verksamhetsytan och släppas vid verksamhetsområdesgränsen i norr. 

Vattenhanteringen efter avslutad täktverksamhet beskrivs i ansökansbilagan B 

(Miljökonsekvensbeskrivning) samt i ansökansbilaga B.2 (PM Hydrogeologi).   

 

Figur 11. Planerad vattenhantering i verksamheten. 
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Tvätt av bergmaterial för betongproduktion m.m. kommer att ske. Erfarenheter från 

andra bergtäkter som Jehander driver är att vikten på materialet minskar med 3–15% 

efter tvättning. Den del av massorna som tvättas bort blir så kallat suspenderat material 

som följer med tvättvattnet. Det suspenderade materialet behöver tas omhand och 

vattnet leds därför till de i täktbotten förlagda sedimentationsdammarna där partiklarna 

sedimenterar. Utöver att avskilja suspenderat material ska sedimentationsdammarna 

utjämna länshållningsflödet och lagra vatten. Sedimentationsdammarnas volym kommer 

succesivt utökas i takt med att verksamheten och brytområdet utökas.  

I verksamheten kommer en tvättanläggning (våtsikt) att användas. Vatten till denna 

kommer tas från den norra sedimentationsdammen inom brytområdet. Vattnet 

recirkuleras efter tvätt. 

Vatten till manskapsutrymmen och bodar tas från egen brunn. Enskilt avlopp finns inom 

verksamhetsområdet och kommer fortsatt användas. Avloppet kommer vid behov 

byggas ut efterhand som de blir fler inom verksamheten. Det nuvarande avloppet kan 

utvidgas genom att bygga på flera moduler. 

Vid behov kommer vatten användas för dammbekämpning. Vatten tas då från 

länshållningsvattnet i sedimentationsdammarna. 

3.1. Sedimentationsdammar 

3.1.1.  Dimensionering 
Hydrologiska utredningar ligger till grund för dimensioneringen av den planerade 

vattenhanteringen. Grundvattenförhållanden och bakgrunden till prognosen över 

vattenvolymer beskrivs mer utförligt i ansökansbilaga B.2.  

Det genomsnittliga länshållningsbehovet för vatten från täkten har beräknats till ca 20 

l/s vid fullt utbruten täkt. Länshållningsbehovet kommer successivt att öka från 

nuvarande 4,5 l/s till beräknade 20 l/s. 

För att uppskatta det flöde som kan komma att behöva pumpas upp från täkten och 

vidare till recipient vid en extrem nederbördsituation har ett blockregn applicerats. Ett 

blockregn motsvarande 88 mm regn på 48 h har valts för beräkningen (återkomsttid 50 

år). För att vatten stående i täkten inte ska hindra produktionen under alltför lång tid 

ansätts att vattenvolymen från blockregnet ska kunna lagras i sedimentationsdammarna 

och att vidare pumpning till recipient ska ske under 10 dygn. Det maximala 

länshållningsbehovet har beräknats till ca 52 l/s. Pumpar kommer att vara reglerade 

vilket medför att kapaciteten kan styras mot aktuellt behov.  
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En eller flera sedimentationsdammar5 kommer anläggas på täktbotten i brytområdet. 

Dammarna kommer ha sin botten på ca +24, vilket är samma som det lägsta ansökta 

brytdjupet (förutom förkrosschaktet som kommer vara på +12). 

Sedimentationsdammarnas volym kommer successivt behöva utökas allteftersom 

verksamheten och brytområdet utökas. I Tabell 1 beskrivs den beräknade utökningen av 

sedimentationsdammarnas volym under tillståndsperioden.  

Eftersom sedimentationsdammarna kommer anläggas på täktbotten behöver dammvallar 

anläggas som innesluter det framtida länshållningsvattnet. Dammvallarna kommer 

anläggas med täta jordmassor och erosionsskydd. Dammvallarna planeras bli ca 10–12 

m höga och kommer därmed inte att bli högre än markytan vid täktkanterna på något 

ställe. Uppskattad totalarea på sedimentationsdammarna vid en höjd på 12 m framgår i 

Tabell 1. Dammvallarna kommer anläggas med adekvat teknik för att uppfylla 

stabilitets- och säkerhetskrav. När verksamheten avslutas och området efterbehandlas 

kommer dammvallarna att delvis rivas innan täkten börjar vattenfyllas. En del av det 

suspenderade material som samlas i dammarna kommer rinna ut och skapa en svagt 

lutande sjöbotten, där det är bra förhållanden för vattenväxter att gro eller planteras ut.  

Den mindre sedimentationsdamm som kommer anläggas i den norra delen av 

etableringsområdet uppskattas under verksamhetens första 10 år behöva rymma ca 830 

m3 vatten vid lagring av en månads vattenförbrukning. Sedimentationsdammen kan 

komma att behöva utökas vid ökat vattenbehov.  

Tabell 1. Dimensionering av sedimentationsdammar. 

 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2052 

3 månaders 

vattenförbrukning (m3) 2500 4170 8170 9770 11400 11400 11400 

Plats för blockregn (m3) 3700 6880 10900 14800 18800 22800 27500 

Volym kumulativt 

sediment (m3) 0 19500 64100 123000 190000 262000 348000 

Krävd volym i magasin 

(m3) 6200 30500 83100 148000 221000 296000 386000 

Area vid djup 12 m 

(m2) 516 2540 6920 12300 18400 24700 32200 

 

3.1.2.  Konstruktion 
HeidelbergCement har, som världens största ballastproducent, erforderliga kunskaper 

och erfarenhet av att konstruera sedimentationsdammar på ett adekvat och säkert sätt. 

Sedimentationsdammar kan huvudsakligen indelas i två kategorier: 

• En tillfällig och mindre konstruktion där sediment/silt fångas upp under en 

kortare period för att efter hand blandas in i andra produkter, säljas, användas för 

 

5 Det sediment som ansamlats i sedimentationsdammarna kommer utnyttjas som sjöbotten när verksamheten upphör. 
Sedimentationsdammarna planeras öppnas upp så att vattnet och siltet rinner ut i sjön så det blir en del av fågelsjön som ska 

bildas. Siltet kommer bilda en svagt lutande sjöbotten och bidra med bra förhållanden för vattenväxter att gro eller planteras ut. 
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efterbehandling eller deponeras. Dessa kan vara aktuella vid små täkter eller 

täkter där det är brist på utrymme. 

• En permanent konstruktion där avsättning av sediment görs för att senare utgöra 

en planerad och funktionell del av efterbehandlingen. 

En anläggning för att fånga upp sediment/silt kan utgöras av allt från enkla, små och 

grunda dammar, skapade av personal på plats, till storskaliga konstruktioner som kräver 

detaljerade beräkningar av experter, löpande underhåll och övervakning. Den mindre 

damm – som kommer att anläggas i den norra delen av verksamhetsområdet – är ett 

exempel på en mindre och tillfällig konstruktion.  

HeidelbergCement Northern Europe har tagit fram en vägledning för hur 

sedimentationsdammar kan designas och konstrueras, se ansökansbilaga A.3 (An 

Overview of Silt Lagoon Construction within the Aggregate Production Industry (002)). 

Vägledningen ger flera bildexempel på dammar som har konstruerats på andra 

anläggningar samt tips om olika hjälpmedel och verktyg som koncernen tillhandahåller. 

De sedimentationsdammar som kommer att konstrueras i Brotäkten är, som beskrivits i 

föregående kapitel, permanenta och kommer efter att brytningen avslutats öppnas upp 

för att skapa gynnsamma miljöer för vissa växter och djur som en del av 

efterbehandlingen. Detta beskrivs närmare i kap. 8. 

Som framgår av föregående kapitel kommer behovet av sedimentationskapacitet öka 

efterhand som verksamheten expanderar. Inledningsvis kommer därför befintligt 

dammsystem att utnyttjas. När den framtida brytningen har åstadkommit en tillräckligt 

stor yta på botten av brytområdet kommer en större sedimentationsdamm att anläggas. 

Exakt hur dammen ska konstrueras ur säkerhetssynpunkt kommer utredas av lämpliga 

experter, externa eller interna, men det arbetet kan inte göras förrän ytan har skapats och 

är möjlig att studera. Vilka typer av lämpliga material som vid den tidpunkten finns 

tillgängliga kommer också att påverka konstruktionen. Både mottagna externa massor 

och massor som uppkommit eller producerats inom täkten kan komma att användas. 

Kapaciteten kommer att utökas efter behov genom att dammen görs större eller att 

ytterligare en eller två dammar anläggs. Dammväggarna kommer dock inte att bli högre 

än att konsekvenserna av ett dammbrott garanterat stannar inom brytområdet. Det 

föreligger således inga risker för människor, anläggningar eller andra värden utanför 

täkten vid ett eventuellt dammbrott.  

3.2. Förkrosschakt 
En förkross kommer förläggas i ett bergschakt i det södra brytområdet. Schaktbotten för 

förkrosschaktet kommer vara på nivån ca +12. För att minimera inläckaget till detta 

schakt, som kommer bli täktens djupaste punkt, kommer schaktet injekteras eller gjutas 

med betong. Tätning av schaktet utförs för att minimera risken att förkrossen dränks i 

vatten vid kraftig nederbörd eller driftstopp på pump. Tätningen kommer även innebära 

att inläckaget till täkten blir mindre än om schaktet inte tätas då schaktet kommer bli 

täktens djupaste punkt.  
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Om schaktet tätas genom injektering kommer det med största sannolikhet ske med s.k. 

förinjektering, d.v.s. pressning av tätningsmedel i bergets spricksystem innan 

bergschaktet anläggs. Injektering kan komma att ske som ridåinjektering där en ram 

runt det kommande schaktet injekteras. Injektering kommer vid behov även att utföras 

inom den framschaktade bergytan, s.k. botteninjektering. Typen av injekteringsmedel 

kommer i första hand att vara cementbaserade.  

Alternativet till injektering är att schaktet gjuts som ett betongtråg. Vid denna lösning 

anläggs bergschaktet först och därefter sker en begjutning med betong. Även fast 

förkrosschaktet tätas kommer det ansamlas vatten i botten på schaktet, t.ex. genom 

nederbörd eller visst inläckage av grundvatten. Pumpar som leder vatten till 

sedimentationsdammarna kommer därför anläggas.  

3.3. Kontroll av vatten 
Allt länshållningsvatten från täkten kommer att ledas till sedimentationsdammar och 

genomgå oljeavskiljning. Länshållningsvatten som pumpas från 

sedimentationsdammarna till jordbruksdiket, som rinner ut i Mälaren vid 

Sigtunafjärden, kommer att passera den våtmark som används i verksamhetens 

befintliga vattenhantering.  

Det länshållningsvatten som leds till recipient kommer mätas och registreras för 

uppföljning. 

Jehander kommer ordna så att dagvatten från ytor som kan komma att innehålla 

föroreningar kan omhändertas. 

Kontroller av vattenkvalitet kommer att utföras i olika kontrollpunkter, detta beskrivs 

vidare i ansökansbilaga B och ansökansbilaga B.2. 

4. ARBETSTIDER 

Normal arbetstid ska vara helgfri måndag – fredag kl. 06–18 för täkt- och 

återvinningsverksamheten samt betongfabriken och 04–22 för asfaltstillverkningen. 

Borrning, sprängning samt arbete med skuthammare kommer dock endast ske helgfri 

måndag-fredag kl. 07–18 med uppehåll under vecka 27 t.o.m. 32.  

Täktverksamheten och betongfabriken kan i vissa fall även komma att ske kvällstid 

helgfria vardagar, men med reducerad verksamhet.  

Under särskilda omständigheter kan asfalttillverkningen behöva bedrivas dygnet runt 

under såväl vardagar som helger.  
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5. BRÄNSLE OCH KEMIKALIER 

Arbetsfordon kommer att drivas med konventionella drivmedel. De arbetsfordon som 

används inom verksamheten idag drivs med diesel av miljöklass 1. Vid inköp av nya 

arbetsfordon beaktar Jehander bästa möjliga teknik, varav typ samt förbrukning av 

bränsle utgör viktiga faktorer. Diesel förvaras i en containeromsluten, kontrollerad 

cistern. Vid maximal produktion bedöms elförbrukningen för samtliga verksamheter 

kunna uppgå till cirka 4000–5000 MWh per år och bränsleförbrukningen för de interna 

transporterna uppgå till cirka 900 m3 per år.  

Det planerade asfaltverket har en förbränningsanläggning som används för att värma 

och torka ballasten. Asfaltverket kommer använda förnyelsebart bränsle som 

utgångspunkt men kan vid behov använda fossilt bränsle, t.ex. vid extrem kyla eller om 

brist på förnyelsebart bränsle skulle uppstå. Eftersom energivärdet varierar för olika 

bränslen är det inte möjligt att beräkna exakt bränsleförbrukning. Bränsleåtgången 

bedöms motsvara en förbrukning av 5–8 liter konventionell eldningsolja per ton 

tillverkad asfalt, det vill säga 1000–1600 m3 per år vid maximal produktion.   

Med hänsyn till risken för spill, sker tankning respektive påfyllning av fett och oljor på 

hårdgjord yta med oljeavskiljare. Denna yta kan även användas som spolplatta för 

rengöring av fordon med högtryckstvätt. Inga tvättmedel eller andra kemikalier används 

vid rengöringen. 

Oljor förvaras i slutet utrymme i anslutning till verkstaden. 

Farligt avfall och spillolja förvaras i separata kärl på en platta med uppsamlingsskydd. 

Förvaringen sker i ett förråd i täkten. Som skydd vid eventuellt haveri eller spill finns 

absorptionsutrustning tillgänglig vid strategiskt placerade behållare. För sanering 

används i första hand stenmjöl, men annan saneringsutrustning som exempelvis 

absorptionsmedel finns också tillgänglig. Vid ett eventuellt spill kommer uppgrävda 

oljeförorenade massor schaktas bort till godkänd mottagningsanläggning för 

omhändertagande.  

Varuinformationsblad för samtliga oljor och kemiska produkter finns samlade i en pärm 

i kemikalieskåpet samt inne på kontoret och revideras en gång per år. 

6. ELFÖRSÖRJNING 

Samtliga fasta installationer såsom t.ex. pumpar, våg, kontor och krossanläggning drivs 

redan idag via det fasta elnätet och kommer så även göras i framtiden. Elförbrukningen 

för samtliga verksamheter uppskattas till 4000–5000 MWh per år vid full produktion 

enligt planerat tillstånd. 
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7. AVFALL  

7.1. Källsortering 
Verksamheten genererar avfall som brännbart, skrot och farligt avfall som källsorteras. 

Metallavfall köps upp av Skrotcentralen i Uppsala för återvinning. Övrigt avfall, samt 

farligt avfall, bortforslas av Ragn-Sells till närliggande anläggning Högbytorp. 

7.2. Farligt avfall 
Farligt avfall sorteras enligt följande: 

• Oljeavfall, spilloljor 

• Oljefilter 

• Fordonsbatterier 

• Batterier 

• Elektroniskt skrot, lysrör 

• Övriga kemikalier 

Allt farligt avfall samlas i separata behållare och hanteras via godkänd transportör och 

omhändertas på sätt som föreskrivs för farligt avfall. 

8. EFTERBEHANDLING 

Efterbehandling av täkten kommer att ske succesivt under driftsfasen i de delar av 

brytområdena där det är möjligt. Utformningen av den slutliga efterbehandlingen 

kommer att ske i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. Det framtagna förslaget 

till efterbehandlingsplan redovisas i ansökansbilaga A.2 PM Mål för landskapet efter att 

den ansökta verksamheten har upphört. Efterbehandlingsplanen kommer skapa en 

värdeökning på fastigheten samt värden för biologisk mångfalt.  

HeidelbergCement-koncernen har stort fokus på efterbehandling utifrån ett biologiskt 

mångfaldsperspektiv. Därför har koncernen tagit fram ett dokument, Promotion of 

Biodiversity at the Mineral Extraction Sites of HeidelbergCement, i vilket man 

sammanställt förslag på åtgärder och rutiner för hur biologisk mångfald kan främjas, 

såväl under drift som för tiden därefter. Detta kommer i allt väsentligt att följas. 

För aktuell täkt planeras verksamhetsområdet efter avslutad täktverksamhet utformas 

för att ta vara på chansen att skapa en mer artrik och varierad natur utifrån platsens 

förutsättningar som täktverksamheten lett till, istället för att återskapa den natur som 

fanns på platsen tidigare. Syftet är att gynna områdets växt- och djurliv samt friluftsliv. 

Dessa förhöjda värden skapar i sin tur ökade förutsättningar för framtida bebyggelse i 

den norra delen av verksamhetsområdet. 
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Efter att brytningen nått brytområdesgränsen i den västra delen kommer mottagna 

massor och/eller avbaningsmassor från täkten att läggas upp för att skapa en platå på 

+36 m. På denna platå kommer ett system av småvatten att anläggas vilka utgör 

lämpliga livsmiljöer för de växter och djur som kommer att etablera sig eller redan har 

etablerat sig i täkten. En ytterligare anledning till att dessa småvatten skapas är att 

kompensera för den befintliga våtmarken norr om brytområdet, som kommer att minska 

i yta den dag täktverksamheten avbryts och man slutar länshålla täkten. Syftet med, och 

hur dessa småvatten utformas, beskrivs närmare i ansökansbilaga A.2. 

När täkten avslutas är avsikten att skapa en fågelsjö, då utpumpningen av vattnet upphör 

och den naturliga grundvattenytan återställs, se ansökansbilaga A.2. I sjön planeras en 

eller flera öar att skapas av avbanat material samt till viss del av införda massor. 

Vallarna runt de sedimentationsdammar som anläggs under drifttiden rivs delvis så att 

ansamlat silt rinner ut i sjön och bildar en svagt lutande sluttning som medför 

gynnsamma förhållanden för vattenväxter att gro eller planteras ut. Stränderna får en 

varierad form med små uddar och vikar.  Utloppet från fågelsjön kommer att ske i den 

sydvästra delen av sjön, där den omgivande marken runt sjön är som lägst, på en nivå av 

+35 m. Höjdnivån på platån för systemet av småvatten är anpassat till utloppet från 

fågelsjön för att småvattnet inte ska översvämmas av vatten från sjön. 

På etableringsområdet i norr planeras en äng att skapas. Här finns geotekniska 

förutsättningar för en eventuell framtida bebyggelse med närhet till tillskapade 

naturvärden i landskapet.  

Utformningen är preliminär i detta skede och beror på vilken mängd material för 

anläggning som kommer finnas tillgänglig, särskilt vad gäller skapande av öar och 

anläggande av småvatten. Enligt nuvarande efterbehandlingsplan, presenterad i 

ansökningsbilaga A2, krävs cirka 6,5 miljoner kubikmeter material. 

9. EGENKONTROLL 

Jehander har ett kontrollprogram för befintlig verksamhet, vilket kommer att revideras i 

enlighet med erhållet tillstånd. Kontrollprogrammet kommer att stämmas av med 

tillsynsmyndigheten. Mer information om kontrollprogrammet återfinns i avsnitt 10 i 

ansökansbilaga B.  
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Bilaga A.1 Ritningsunderlag 
 

A.1.1 Översiktskarta – översiktlig lokalisering av 
verksamhetsområde 
 

A.1.2 Exploateringsplan – plan över planerat 
verksamhetsområde 
 

A.1.3 Verksamhetsområde – gräns över 
verksamhetsområde inklusive koordinater 
 

A.1.4 Brytområde – gräns över brytområde inklusive 
koordinater 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga A1. Ritningsunderlag

Jehanders täkt i Bro

¯0 3,5 7 10,5 141,75
km



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga A1. Ritningsunderlag

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Brytområde

Produktions- och upplageområde

Återvinningsområde

Planerad brytriktning

Sedimentationsdammar*

Vall*

Eventuell ny anslutning

Väg

Byggnader

±

0 0,35 0,70,175 km

Sand och Grus AB Jehander
Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

BRO
Bilaga A.1.2 Exploateringsplan
SWEREF 99 TM

Skala
1:5000 (A3)

Structor Miljöbyrån
Solnavägen 4
165 33 Stockholm

* Schematisk utbredning och placering



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga A1. Ritningsunderlag

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

((

(

(

(

( (

V9

V8

V7

V6

V5

V4

V3
V2

V1V23V22

V21

V20

V19

V18 V17

V16

V15
V14

V13 V12

V11

V10

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Brytområde

±

0 0,4 0,80,2 km

Sand och Grus AB Jehander
Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Structor Miljöbyrån
Solnavägen 4
165 33 Stockholm

BRO
Bilaga A.1.3 Verksamhetsområde
SWEREF 99 TM

Skala
1:5000 (A3)

Punkt N E
V1 6605657 649805
V2 6605593 649821
V3 6605536 649805
V4 6605355 649870
V5 6605204 649916
V6 6605011 650057
V7 6604847 650214
V8 6604537 650210
V9 6604334 650030
V10 6604056 650004
V11 6603853 649907
V12 6603661 649797
V13 6603638 649557
V14 6603717 646419
V15 6603780 649331
V16 6604164 649169
V17 6604521 649013
V18 6604532 648841
V19 6604811 648888
V20 6605142 649005
V21 6605407 649079
V22 6605662 649103
V23 6605658 649476



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga A1. Ritningsunderlag

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

B9

B8

B7

B6

B5

B4
B3

B2

B1B13B12
B11

B10

Teckenförklaring
Verksamhetsområde

Brytområde

±

0 0,4 0,80,2 km

Sand och Grus AB Jehander
Södra Gubberogatan 6
416 63 Göteborg

Structor Miljöbyrån
Solnavägen 4
165 33 Stockholm

BRO
Bilaga A.1.4 Brytområde
SWEREF 99 TM

Skala
1:5000 (A3)

Punkt N E
B1 6604899 130339
B2 6604833 650186
B3 6604546 650179
B4 6604469 650097
B5 6604246 649913
B6 6604102 649355
B7 6604214 649252
B8 6604418 129488
B9 6604820 649087
B10 6604953 649405
B11 6605082 649629
B12 6605149 649624
B13 6605179 649757



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga A2 PM Mål för landskpet

 
                         2020-10-20 

 

PM mål för landskapet efter att den ansökta verksamheten 

upphört 

Jehanders bergtäkt i Bro, Upplands-Bro kommun 
 

Övergripande 

HeidelbergCement-koncernen har stort fokus på biologisk mångfald. Därför har koncernen tagit fram 

ett dokument, Promotion of Biodiversity at the Mineral Extraction Sites of HeidelbergCement, i vilket 

man sammanställt förslag på åtgärder och rutiner för att främja den biologiska mångfalden, både under 

pågående täktverksamhet och vid efterbehandling. Detta kommer i allt väsentligt att följas. 

 

Vid efterbehandlingen bör man inte sträva efter att återskapa den natur som fanns på platsen tidigare, 

utan ta tillvara chansen att skapa en mer artrik och varierad natur utifrån de förutsättningar som 

tillståndet medger och som täkten har lett till. 

 

Målbild 

Målbilden är ett varierat landskap fullt av värdefulla övergångsmiljöer mellan torrt och vått, exponerat 

och skyddat, med gott om öppna sandytor, grusslänter, klippväggar och rikligt med blommande växter 

för bin och andra insekter. Målet är att efterbehandlingen ska bidra med sådana miljöer som det är 

brist på i dagens brukade landskap, som många arter behöver för sin överlevnad. Areella näringar som 

jordbruk och skogsbruk har påverkat landskapet genom att mosaikartade små artrika miljöer har bytts 

mot stora enformiga åkrar och likåldrig ensartad, ofta utdikad, skog. Några exempel på miljöer som vi 

vill bidra med är sandmiljöer, lövträd, en fågelsjö och småvatten, som kommer att gynna insekter, 

groddjur, fåglar och växter. På så vis skapas en hot spot för arter, där täktsjön och dess omgivning blir 

en viktig nod i olika arters spridning på landskapsnivå. Efter efterbehandlingen ska det finnas större 

areal småvatten för de skyddade groddjuren, som redan idag har gynnats av täkten och förekommer i 

stora antal, att reproducera sig i.  

 

Bro-täkten ligger strategiskt till mellan Brofjärden, Sigtunafjärden och Ullfjärden, och med mindre 

sjöar som Lejondalssjön och Örnässjön i närheten. Strax söder om Bro finns Broängarna, som är en av 

Stockholms läns mest värdefulla rast- och häckningslokaler för våtmarksfåglar. Därför finns det stora 

möjligheter att skapa nya livsmiljöer för både vadarfåglar och kolonihäckande fåglar i Bro-täkten.  

 

De exakta detaljerna för måluppfyllelsen bör tas fram tillsammans med tillsynsmyndigheten i god tid 

innan tillståndstiden närmar sig sitt slut, utifrån de möjligheter till införsel av material som tillståndet 

ger, hur förhållandena ser ut då, markägarens önskemål och eventuella nya rön om biologisk 

mångfald.  

 

Täktbotten och branter 

När täkten avslutas är avsikten att skapa en täktsjö i brytområdet genom att utpumpningen av vatten 

upphör och den naturliga grundvattenytan återställs, se bilder i Bilaga 1. Syftet är att gynna områdets 

växt- och djurliv, och även friluftsliv. Sjön utformas så att minst en av stränderna blir svagt sluttande. 

Detta både för att det gynnar groddjur, men även för att djur och människor ska kunna komma i och 

upp ur vattnet. I denna svagt sluttande undervattenszon kan undervattensväxter planteras, eller så kan 

man vänta tills de koloniserar av sig själv. 

 

I sjön planeras minst en ö att skapas för att gynna häckande fåglar. Många fåglar, bl a trutar, måsar och 

tärnor, häckar i kolonier, och flera arter är sällsynta pga. brist på lämpliga boplatser. Öar skulle stärka 

fåglarnas spridningsmöjligheter och bidra med nya boplatser. För skapande av ön/öarna krävs 

möjligheter att använda avbanat material samt införda massor. Den tillåtna och tillgängliga mängden 

material och massor avgör om en eller flera öar kan skapas. Ön/öarna som skapas blir både värdefulla 
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för biologisk mångfald och gör sjön mer estetiskt tilltalande genom att de tillför variation. Öar kan 

börja skapas redan under verksamhetstiden genom att material läggs på hög. 

 

Stränderna får en varierad form med små uddar och vikar. På dessa stränder finns möjligheten att 

skapa habitat som tillför variation till landskapet. Här kan stenhögar och död ved läggas ut för grod- 

och kräldjur och insekter, och bärande träd och buskar kan planteras. Salix är ett exempel på 

träd/buskar som kan planteras för att gynna vildbin. Om större områden planteras är tanken att även 

plantera lövträd som t ex rönn och asp, som är en bristvara i dagens produktionsskog. Men framförallt 

kan man lämna området oplanterat, med ett sandigt, stenigt eller grusigt lager överst, så att växter kan 

få vandra in och bilda en torräng.  

 

Branter med klipphyllor och skrevor, som erbjuder livsmiljöer för kärlväxter och kryptogamer och 

häckningsplatser för fåglar, planeras att lämnas runt sjöns östra kant. Minst en lämplig hylla för 

häckande fåglar planeras att skapas genom sprängning. Ur säkerhetssynpunkt bör högre klippväggar 

vara avskärmade av vallar eller av stenblock.  

 

Under verksamhetsperioden kommer upp till tre sedimentationsdammar att anläggas för att ta hand om 

det finmaterial som avskiljs vid tvätt av bergmaterialprodukter för vissa användningsområden. 

Dammarna kommer anläggas i den västra delen av den blivande täktsjön. I slutet av 

verksamhetsperioden planeras sedimentationsdammarna öppnas upp så att vattnet och siltet rinner ut i 

sjön (område G, bilaga 1) så att de blir en del av täktsjön. Siltet kommer att bilda en svagt lutande 

sjöbotten in mot täktsjön där det är bra förhållanden för vattenväxter att gro eller planteras ut. En av 

sedimentationsdammarna kommer eventuellt att behållas (område F, bilaga 1) för att skapa ytterligare 

variation, där en djupare del skapas i ena änden för att säkerställa att vatten alltid finns i dammen 

under groddjurens yngelperiod, även under torra år. De delar av täktsjön där dammarna legat kommer 

alltså att vara grunda, de kommer att ha kontakt med grundvattnet, och vattennivån kommer att 

fluktuera under säsongen.  

 

Strax väster om sedimentationsdammarna skapas ett system med ett antal småvatten i varierande 

storlek och form (område C, bilaga 1). Dammarna kommer att torka ut delvis under sommaren, men 

de kommer att anläggas med djuphålor som är ca 1,5- 2 m djupa som alltid håller vatten. Syftet är att 

de ska bidra med flera olika akvatiska habitat, och gynna bland annat groddjur, vadarfåglar och växter. 

Utloppet från täktsjön kommer att ske i sydväst där kanten är som lägst, +35 m (område D, bilaga 1). 

Marknivån runt de små dammarna kommer ligga på +36 m för att de inte ska översvämmas av vatten 

från täktsjön (område E, bilaga 1).  

 

Området mellan småvattensystemet och de befintliga våtmarkerna (område J, bilaga 1) utformas för att 

gynna spridning av groddjur mellan områdena, bland annat genom skyddande buskar eller träd och 

lättvandrad vegetation. Övervintringsområden kommer även att skapas för salamandrar, genom att 

högar med död ved och stenblock läggs ut i skogsområdet i anslutning till dammarna.   

 

Mängden massor som kommer att finnas tillgängliga för måluppfyllelsen avgörs bl.a. av 

täkttillståndet. Därför är efterbehandlingens exakta utformning preliminär, särskilt vad gäller huruvida 

öar kan skapas, samt öns/öarnas storlek och form. Öns placering beror även på vilka delar som kan 

efterbehandlas först. Även småvattensystemet, vars syfte är att utgöra livsmiljö för groddjur och även 

gynna vadarfåglar, insekter och växter, är beroende av mottagningen av externa massor.  

 

Norr om brytområdet, mellan befintlig våtmark och den nya produktionsanläggningen, behöver en 

bullerskyddsvall skapas under verksamhetsperioden av tillståndsgivna massor (område B, bilaga 1). 

Vid tidpunkten för efterbehandling planeras en del av dessa massor flyttas tillbaka för att användas i 

delar av verksamhetsområdet där man vill att vegetation ska etablera sig. Större stenar och block från 

vallen läggs i högar och täcks delvis, så att det blir ett bra kräldjurshabitat. Längre nedåt, mellan 
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brytområdet och vägen väster om täkten, kommer den planerade vallen för att förhindra insyn och 

begränsa damning att ligga kvar (område A, bilaga 1).  

 

Infartsvägarna behålles, om inte markägarna är av annan åsikt, för att möjliggöra allmänhetens tillträde 

till sjön för rekreation.  

 

Upplagsområdena och övrigt verksamhetsområde 

I verksamhetsområdet runtomkring brytområdet vidtas inte alltför mycket åtgärder vid 

efterbehandlingen, så att slänter med finkornigt material och befintlig vegetation får finnas kvar. I de 

delar där detta innebär stora öppna ytor kan en varierad topografi skapas med hjälp av t.ex. 

avbaningsmassor, överblivet utbrutet material, eller genom att skapa stenhögar eller högar med död 

ved som fåtts vid avverkning av andra delar av täktområdet. På så sätt gynnas både örter, insekter, 

fåglar och kräldjur. Avbaningsmassorna sprids inte ut alltför jämnt över hela täkten, då de öppna grus- 

och sandytorna är värdefulla.  

 

Markytan bör helst inte planteras eller besås, utan vegetationen bör till största delen få vandra in av sig 

själv för att behålla sand och grus öppet så länge som möjligt, tills en skog etablerar sig på naturlig 

väg. Ett undantag är dock att ängfröblandning kan sås i en del av området, för att öka mängden 

nektarväxter.  

 

Norr om fågelsjön, på den yta där produktionsanläggningen är tänkt att ligga (område X, bilaga 1), 

planeras efter verksamhetstiden en äng att skapas, tillsammans med lövträdsdungar som knyter ihop 

skogsområdena i öst och väst.  

 

 

 

 

PM upprättat av: Niina Sallmén, Naturföretaget 

Efterbehandlingsplan upprättad av: David Brittain, DB Landscape Consultancy Ltd 
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An Overview of Silt Lagoon Construction within the Aggregate 

Production Industry 
 

Introduction 
The primary purpose of a silt lagoon is to act as a catchment and storage facility for waste 

materials resulting from the production and/or refining of quarried mineral.  

This is usually in the form of fine fraction material that is washed from an aggregate being 

produced, either because it would be detrimental to the final products performance in certain 

construction applications, or because it is in too great an abundance for the production of a 

balanced aggregate profile; the grading curve. 

On an aggregate site that seeks to wash fine material from any product, it is important to have 

adequate lagoon facilities to handle both the circulated water volume required for washing, and 

the volume of fine material being removed from the product. 

Silting systems can be predominantly divided into 2 categories 

• Non-permanent silting facilities which seek to capture fine material on a short-term basis 

that will be removed for re-processing, blending, sale, restoration, or disposal 

 

• Permanent silting facilities which seek to deposit fine material into a final restoration 

feature or long-term holding facility 

Lagoons that form part of the silting system may be simple pond structures created by site staff 

to handle small quantities of sediments, through to large scale silting complexes that require 

detailed design by specialists, ongoing maintenance and monitoring, and planned remediation. 
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Non-permanent silting facilities 
Non-permanent silting facilities are usually utilised when either space is limited, or when re-

processing the silted material is deemed economically valuable (Fig 1).  

It can be expensive if not offset by the sale of recovered materials, requiring extra manpower, 

machinery, and time to recover material. 

 

 

Fig 1 shows two images of non-permanent silt facilities. The upper image shows several small silt lagoons (Red) at 

Ledinge Quarry, Sweden, where silt is deposited and subsequently re-excavated and re-processed into soil products. 

The lower image shows two small silt lagoons (Red) at Sagrex Lustin Quarry, Belgium located at elevation above a 

treatment plant and a river. The silt is removed from the lagoons, dried adjacent to the ponds, and subsequently 

transported to a spoil heap, which can be seen to the northeast (Blue). 
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Permanent silting facilities 
Permanent silting facilities are utilised when it is desirable to deposit fine material in a 

permanent location (Fig 2). This may be for the purpose of restoration, both in the form of 

landform creation and/or habitat generation, or for the permanent storage of fine material which 

may be deemed hazardous for the local environment.  

 

Fig 2 shows the lagoons of Bulls Lodge Quarry, United Kingdom. The lagoons are used for silt deposition and are 

subsequently covered with soils and restored to farmland. The area marked in RED contains previously active lagoon 

cells that have been restored to farmland. 
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Lagoon Design 
Lagoons should be adequately designed to function appropriately for their intended purpose. 

Sometimes this requires design by relevant specialists, and sometimes via the experience of 

internal personnel. The method of design depends on the size, purpose, associated hazards, 

and complexity of the desired lagoon system.  

Examples of design could be the necessity to perform detailed calculations when space is 

limited and demand for water is high (Fig 3), or producing detailed plans for construction when 

the position of a lagoon presents a significant hazard to the surrounding area (Fig 4). 

 

Fig 3 shows an example of several available tools within HeidelbergCement AG that can help with lagoon design. 

 

Fig 4 shows a schematic drawing of a lagoon bund design in cross section, which may form part of a structural design 

plan 
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Lagoon Construction 
Lagoons need to be adequately sized to function appropriately for the intended purpose and 

constructed in a manner that ensures long term stability and safety of both the structure and the 

material held within.  

Depending on the lagoon’s required size, form, position, and purpose, it may be appropriate for 

the construction to be engineered by a geotechnical specialist or engineering geologist; and in 

some circumstances may require input from hydrogeologists (Fig 5). 

 

Fig 5 shows two lagoons that have been constructed by geotechnical specialists to ensure long term stability of the 

silting system at Jelsa Quarry, Norway. The lagoons are located above the base of the excavation and would present 

a significant hazard to the personnel and operations below if not adequately designed, monitored and managed. 
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Lagoon Maintenance 
Once a lagoon has been designed and constructed it may be necessary to conduct periodic 

appraisals to ensure stability is maintained and that the facility remains suitable for the intended 

purpose. 

This may be in the form of local staff making observations, or via a dedicated appraisal by 

geotechnical specialists.  

It is important that observations of defects are followed up with appropriate action plans. Actions 

may range from simple tasks like further monitoring work through to more extensive objectives 

like full remediation of a defect or replacement of an entire lagoon.  

 

 

 

 

Fig 6 shows elements of a geotechnical appraisal from Pottal Pool Quarry, UK. The quarry is regularly reviewed to 

ensure long term stability due to the sites significant hazards. 
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Lagoon After-Use 

It is important that plans and designs are in place to take effect when silting activities stop.  

Lagoon aftercare and restoration often extends beyond the lifetime of associated mineral 

extractions, and it is important that this is taken into consideration when designing aftercare 

plans.  

Plans should seek to limit potential future hazards resulting from the deposition of sediments, 

and where possible provide economic or ecological value to the land/water body that is 

generated (Fig 7). 

 

Fig 7 shows the remediated lagoons of the former Farnham Quarry, UK. The site was restored to a nature reserve 

and conservation area. Some lagoons (Red) have been partly breached to create silty shallows to a larger lake body, 

whilst others have been planted with willow mats to encourage dense lake side foliage.  

 

 

Richard Pinto 
Geologist 

HeidelbergCement AG Northern Europe 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Bakgrund 
Sand och Grus AB Jehander, härefter Jehander, bedriver en bergtäkt i Bro i Upplands-
Bro kommun, Stockholms län. Jehander söker tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt 
och utökad verksamhet vid sin befintliga täkt. Ansökan omfattar även vattenverksamhet 
avseende bortledande av i täkten inläckande grundvatten och dagvatten. 
 
Behovet av bergmaterial förväntas öka i framtiden i och med krav på mer 
bostadsbebyggelse, nya vägar och infrastruktur. Samtidigt avvecklas grustäkter på 
grund av grusförekomsternas viktiga funktion som reservoar för dricksvatten. Detta gör 
att produktionen i befintliga bergtäkter behöver utökas och nya bergtäkter behöver 
anläggas för att kompensera för bortfallet av material som idag och tidigare utvunnits ur 
grustäkterna. Upplands-Bro kommun är utpekat som en expansiv region vilket gör att 
täkterna i området måste producera tillräckligt med bergmaterial för att kunna försörja 
områdets nybyggnadsprojekt utan bidraget från grustäkter. Den aktuella täktens 
geografiska placering, nära Bro och väg E18, gör platsen lämplig för verksamheten. 
Jehander planerar att utöka täkten vid Bro ytmässigt för att kunna utvinna mer 
bergmaterial och möta det ökade behovet. Utbygganden av bostäder och infrastruktur 
ger upphov till stora mängder schaktmassor, Jehander avser motta och återvinna dessa 
överskottsmassor. Inom planerat verksamhetsområde planeras även för tillverkning av 
asfalt och betong.  
 
Beskrivning av sökt verksamhet 
Täktverksamheten kommer att bedrivas som tidigare men i en större omfattning. Berg 
kommer att sprängas loss i täkten 15–20 gånger per år för att sedan krossas till olika 
storlekar, sorteras och mellanlagras i väntan på utleverans. Materialet kommer levereras 
till eller hämtas av Jehanders kunder med lastbil. Täktverksamheten omfattar även 
mottagning- och återvinningsverksamhet. Inom planerat verksamhetsområde planeras 
även etablering av ett asfaltverk samt en anläggning för betongtillverkning. 
 
Transporter till och från området kommer att gå längs väg 269. Transporterna kommer 
till allra största del gå söderut mot E18. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Täkten är belägen drygt 4 kilometer norr om Bro i Upplands-Bro kommun. Täktens 
närmaste omgivning består främst av produktionsskog med inslag av våtmarker och 
fuktstråk. Närmaste bostad ligger väster om planerat verksamhetsområde på ca 150 m 
avstånd. 
 
Miljökonsekvenser och samlad konsekvensbedömning 
Verksamheten kan påverka omgivningen genom buller, utsläpp till vatten och mark, 
vibrationer, luftstötsvågor, förändrade grundvattennivåer samt ianspråktagande av 
tidigare oexploaterad mark. 
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Grundvattennivån kommer att avsänkas i närheten av brytområdet, som mest i 
brytområdets absoluta närhet. Avsänkningen bedöms inte skada några allmänna eller 
enskilda intressen. Den planerade verksamheten kommer omhänderta och släppa ut s.k. 
länshållningsvatten som uppkommer inom verksamheten. Vattnet kommer släppas 
norrut mot Mälaren. För att jämna ut flödet planeras sedimentationsdammar att 
anläggas. Inom planerad verksamhet kommer skyddsåtgärder vidtas för att minimera 
risken för olycka som kan påverka mark och grundvatten. 
 
Tidigare orörd naturmark tas i anspråk när täkten utvidgas. Inom planerat 
verksamhetsområde har skyddade arter och miljöer med naturvärde påträffats. Genom 
föreslagna skyddsåtgärder bedöms ingen arts bevarandestatus påverkas negativt av 
planerad verksamhet. Påverkan på naturmiljö med föreslagna skyddsåtgärder bedöms 
bli liten och negativ under drifttid. Planerad verksamhet bedöms även medföra påverkan 
på friluftsliv, rekreation och landskapsbild med negativa konsekvenser under drifttid. 
Efter avslutad verksamhet bedöms planerad verksamhet ge positiva konsekvenser på 
såväl naturmiljö som friluftsliv, rekreation och landskapsbild till följd av en 
efterbehandlingsplan där man tillskapar ett varierande landskap med biologisk 
mångfald. 
 
Den planerade verksamheten ger upphov till buller. En bullerutredning har utförts och 
visar att samtliga riktlinjer för industribuller kommer att kunna innehållas. Det 
trafikbuller som verksamheten ger upphov till beräknas endast ge ett försumbart bidrag 
till ljudnivån. 
 
Den planerade verksamheten medför utsläpp till luft i form av avgaser från 
arbetsmaskiner och transportfordon samt damning. Jehander vidtar ett antal åtgärder för 
att begränsa utsläppen till luft.  
 
Vibrationer och luftstötsvågor från planerad verksamhet bedöms inte medföra några 
negativa konsekvenser för bostäder, anläggningar eller människors hälsa. 
 
Inom planerat verksamhetsområde finns eventuella fornlämningar identifierade, deras 
arkeologiska status behöver dock säkerställas. En arkeologisk utredning etapp 2 
kommer genomföras under hösten 2020.  
 
Bergmaterial bryts redan idag i täkten. En utökning av täkten minskar därför behovet av 
att ta ny mark i anspråk i något annat område. Planerad återvinningsverksamhet minskar 
behovet av att bryta nytt material, t.ex. berg eller naturgrus. 
 
Med förebyggande åtgärder under och efter driftskedet bedöms påverkan från 
täktverksamheten kunna begränsas. Den samlade bedömningen är att påverkan och 
konsekvenserna från ansökt verksamhet är små och lokalt begränsade. Efter avslutad 
verksamhet kommer åtgärder att ha vidtagits som gynnar biologisk mångfald och skapar 
ett mer varierat landskap än idag. 
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Den planerade verksamheten bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer för 
vatten, utomhusluft eller buller. Den planerade verksamheten bedöms inte påverka 
något riksintresse. Nedströms liggande Natura 2000-område bedöms inte påverkas av 
planerad verksamhet. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att täktverksamheten avslutas och efterbehandlas när nuvarande 
tillstånd löper ut. Efterfrågan på material i täktens avsättningsområde kommer inte att 
mötas utan en ökad miljöbelastning på grund av avsevärt längre transportavstånd såvida 
inte någon ny täkt etableras i området. Då täkten avslutats sker efterbehandling enligt 
gällande tillstånd där vatten tillåts fylla ut och skapa en täktsjö inom brytområdet. I 
övriga delar planteras med skog. Den befintliga sumpskog som hyser höga naturvärden 
och skyddade arter och som skapats av pågående täktverksamhet försvinner i 
nollalternativet på grund av upphörd vattentillförsel. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund med de relevanta ämnena 

1.1.1. Nuvarande tillstånd 
Nuvarande tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamheten i Bro gavs till Vägverket 
Produktion Beläggning (nuvarande Svevia) 2008-05-28 av Miljöprövningsdelegationen 
i Stockholm. Tillståndet överläts 2009-11-05 till Jehander. Tillståndet medger 
verksamhet fram till och med 1 juni 2028 och omfattar brytning, förädling och 
försäljning av berg samt införsel av externa massor såsom entreprenadberg, betong, 
asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling i följande 
omfattning: 

• Uttag, krossning av berg – maximalt uttag av 4 miljoner ton berg 
o 250 000 ton/år i snitt  
o Upp till 400 000 ton enstaka år 

• Mottagning för behandling/återvinning  
o 100 000 ton schaktmassor per år 
o 1 000 ton stubb och ris per år 

• Införsel för efterbehandling 
o 100 000 ton schaktmassor per år 

• Tillstånd finns att tillverka 100 000 ton asfalt per år 
o OBS - ingen tillverkning av asfalt sker i nuläget då asfaltverket är 

nedlagt sedan flera år 

1.1.2. Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 
De senaste åren har efterfrågan på material från nuvarande täktverksamhet varit stor och 
tillståndsgiven mängd är snart utbruten. De senaste åren har Jehander fått begränsa sina 
leveranser med hänsyn till kvarvarande volymer.  

Behovet av bergmaterial beräknas öka kraftigt i regionen till följd av planerad 
bostadsbebyggelse, nya vägar och infrastruktur. Upplands-Bro kommun är en expansiv 
region vilket gör att täkterna i området behöver kunna producera tillräckligt med 
bergmaterial för att kunna försörja områdets nybyggnadsprojekt. Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU, har utkommit med en rapport1 som beskriver ett stort framtida 
behov av att bygga bostäder och med det ett stort behov av ballast till byggnader och 
tillhörande infrastruktur. Enligt rapporten bedöms ballastbehovet öka till mellan 100–
110 miljoner ton per år de närmaste åren och också på sikt ligga högt, särskilt i 
expansiva regioner. Jehander har för avsikt att fortsätta utöka verksamheten i Bro för att 
bidra till att tillgodose dessa behov. Som en del av bedömningen av behov av material 
från området framöver har Jehander genomfört en marknadsundersökning avseende 

 
1 Sand, grus och krossberg 2015, Periodiska publikationer 2016:3, Sveriges Geologiska Undersökning. 
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behov idag och fram till 2050, baserat på planerad utveckling i regionen samt behov hos 
entreprenörer och leverantörer av betong och asfalt i området. Utbyggnaden av bostäder 
och infrastruktur ger upphov till stora mängder schaktmassor som måste tas omhand. 
Det finns ett stort behov av anläggningar som kan ta emot dessa överskottsmassor, 
vilket Jehander avser göra.  

Den planerade verksamheten innefattar täktverksamhet med utvinning av berg, 
förädling till olika sorteringar samt mottagning av externa massor för återvinning, 
återanvändning och efterbehandling. Återvinningsverksamheten har två syften, 
återvinning för produktionsändamål respektive återvinning för anläggningsändamål. 
Berg utvinns genom sprängning och förädlas genom krossning och siktning. Inom 
ramen för planerad verksamhet planeras även ett asfaltverk och en betongindustri att 
etableras. Ansökan gäller också vattenverksamhet i form av bortledning av i täkten 
inläckande dag- och grundvatten.   

1.2. Ansökans omfattning 
Jehander avser ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till: 

• Fortsatt och utökad täktverksamhet med brytning, förädling och försäljning av 
högst 1 300 000 ton berg årligen. 

• Sortering och krossning av berg. 
• Tillverkning av högst 200 000 ton asfalt per år. 
• Tillverkning av högst 85 000 m3 betong per år. 
• Tillverkning av högst 200 000 ton jord per år. 
• Mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord- och schaktmassor samt 

entreprenadberg upp till en årlig mängd om 500 000 ton för dels 
produktändamål, dels anläggningsändamål. 

• Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år för produktändamål. 
• Mottagning och återvinning av högst 50 000 ton uppfräst asfalt per år för 

produktändamål.  

Jehander avser även ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till: 

• Bortledande av i täkten inläckande dag- och grundvatten. 
• Utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för bortledande av i täkten 

inläckande dag- och grundvatten 

Brytningen planeras ske som lägst ner till + 24. En förkross planeras att delvis förläggas 
under denna nivå i ett schakt med bottennivån på ca +12 m (RH200). 

1.3. Syfte 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta miljökonsekvenser som den planerade verksamheten 
kan medföra. MKB:n ska möjliggöra en samlad bedömning av projektets påverkan på 
människors hälsa och säkerhet, miljön och hushållning med naturresurser.  
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2. PRÖVNINGSPROCESS OCH TILLSTÅND  

Den planerade täktverksamheten omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 
kap. 6 § miljöbalken samt miljöprövningsförordningen (4 kap. 3 § resp. 6 §, 
verksamhetskoderna 10.20 resp. 10.50). Den planerade asfaltstillverkningen sker i ett 
nytt asfaltverk som uppförs inom verksamhetsområdet. Uppförande av asfaltverk 
omfattas av anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 
miljöprövningsförordningen (14 kap. 17 § och 21 kap. 11§ miljöprövningsförordningen, 
verksamhetskoderna 26.150 och 40.60). Asfaltverkets totala installerade tillförda effekt 
understiger 20 megawatt. Jehander ansöker även om tillstånd till tillverkning av högst 
85 000 m3 fabriksbetong per år (14 kap. 13 § miljöprövningsförordningen, 
verksamhetskod 26.110) samt tillverkning av högst 200 000 ton jord per år (icke 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet). Jehander ansöker om tillstånd för den 
samlade verksamheten d.v.s. för redovisad tillstånds- och anmälningspliktig 
verksamhet, enligt 9 kap. miljöbalken. 

Den planerade verksamheten innefattar även bortledande av i täkten inläckande dag- 
och grundvatten. Vattenverksamheten är tillståndspliktig enligt 11 kap. miljöbalken. 
Föreliggande MKB utgör en del av ansökan om tillstånd.  

2.1. Samråd 
Planerad verksamhet ska antas medföra betydande miljöpåverkan, varför endast ett 
avgränsningssamråd (och inget undersökningssamråd) har hållits. 

Jehander har hållit samråd om den planerade verksamheten under perioden 30 mars till 
11 maj 2020. Annons med inbjudan till samrådet publicerades 31 mars 2020 i Mitt i 
Upplands-Bro respektive 4 april 2020 i Bålsta/Upplands-Bro Direkt. Den 30 mars 2020 
gjordes ett mailutskick med inbjudan till berörda myndigheter och närliggande 
verksamheter. Inbjudan till samråd skickades med brev den 30 mars 2020 till boende 
inom närområdet, som kan komma att beröras av den planerade verksamheten. Totalt 
gjordes cirka 180 utskick inför samrådet. 

Ett samrådsmöte hölls den 20 april 2020 med inbjudna myndigheter. På grund av 
rådande pandemi hölls mötet digitalt. Närvarande erbjöds att efter mötet boka in ett 
platsbesök vid täkten.  

Efter samrådsmötet kompletterades samrådskretsen med några ytterligare myndigheter 
och organisationer, vilka gavs möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter till 
den 20 maj 2020. 

Ett skriftligt samråd hölls med närliggande verksamheter, övriga organisationer och 
närboende. Synpunkter kunde lämnas via mejl eller brev till och med den 11 maj 
(undantaget senare tillagda samrådsparter vars sista datum var 20 maj). 
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Norr om verksamhetsområdet ligger markavvattningsföretaget Aske-Skråmsta df. Då 
vatten planeras att ledas norrut genomfördes ett samrådsmöte med berörda fastigheter 
inom båtnadsområdet och dikesägare. Inbjudan till samråd inklusive ett 
samrådsunderlag skickades ut den 8 juni 2020, se Bilaga 1.7 och 1.8. 
Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt på Jehanders hemsida. Samrådsmöte ägde 
rum den 17 juni 2020 på Bro-Bålsta Golfklubb. Markavvattningsföretaget saknar känd 
styrelse och förrättningsakt saknas. Annonsering om skriftligt samråd skedde den 23 
juni 2020 i Mitt i Upplands-Bro samt den 27 juni 2020 i Bålsta/Upplands-Bro Direkt. 
Skriftliga synpunkter kunde lämnas fram till den 10 juli.  

Totalt har det under samrådet inkommit 51 skriftliga samrådsyttranden. De synpunkter 
som framförallt lyfts är: 

• Påverkan av buller 
• Påverkan av ökade transporter 
• Påverkan på grundvatten och enskilda brunnar 
• Påverkan på friluftsliv 

Såväl nuvarande som planerad verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningens lägre 
kravnivå. Samrådet har således även omfattat samråd enligt 6 kap. 29 § 2st. 
miljöbalken. 

En samrådsredogörelse finns i ansökansbilaga B.1 Samrådsredogörelse. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1. Lokalisering och omgivningsbeskrivning 
Täkten ligger drygt 4 kilometer norr om Bro, Upplands-Bro kommun i Stockholms län, 
se Figur 1. Närmaste bostad från planerat verksamhetsområde ligger ca 150 m västerut 
vid Sätra Gård. Öster om planerat verksamhetsområde ligger Näshagen, Den närmaste 
belägna bostaden i Näshagen ligger cirka 700 m från planerat verksamhets- samt 
brytområde. Längre norrut finns fler bostadsområden. Norr om planerat 
verksamhetsområde ligger närmaste bostad på ca 740 m avstånd och söderut på ca 1000 
m avstånd. Söder om väg E18 ligger Bro tätort.  
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Figur 1. Täktens lokalisering. 

Det utökade området för planerad verksamhet visas i Figur 2, där även 
verksamhetsområde och brytområde enligt nuvarande tillstånd är markerat. Som 
framgår av bilden så utgörs det utökade verksamhetsområdet huvudsakligen av 
produktionsskog.  
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Figur 2. Översikt av planerat verksamhetsområde (orange markering), planerat brytområde (lila markering), 
nuvarande verksamhetsområde (ljusblå markering) och nuvarande brytområde (röd markering). 

Både nuvarande och planerat verksamhetsområde ansluter till väg 269. Strax nordväst 
om området ligger kretsloppsanläggningen Högbytorp, se vidare i kapitel 3.9. 

3.2. Planförhållanden 
I Upplands-Bro kommuns översiktsplan 20102 nämns att Upplands Bro kommun är väl 
försedd med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Aktuellt område är i den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden3 utpekat som område prioriterat för den areella 
näringen skogsbruk. En del av det sydvästra hörnet av Jehanders planerade 
verksamhetsområde omfattas av tätortsavgränsningen för Bro. Detta område utpekas 
som verksamhetsområde i tätortsavgränsningen. Denna del av det planerade 
verksamhetsområdet ingår även i planprogram för Högbytorp. Planprogrammet syftar 
till att studera förutsättningarna för att detaljplanelägga området vid och kring 
Högbytorp för avfalls- och återvinningsanläggning samt eventuell etablering av 
energianläggning4. Ingen detaljplan berör området. 

 
2 Antogs december 2011. Aktualitetsprövad 2018. 
3 Antogs juni 2017. 
4 Biogasanläggning och kraftvärmeverk har sedan planprogrammet etablerats 
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3.3. Geologi 
Jordlagren i området utgörs huvudsakligen av morän och ett fåtal torvområden. I sänkor 
och andra mer låglänta partier utgörs jordlagren av svallsediment i form av lera och 
sand. Jorddjupen är övervägande ringa. Berg i dagen är vanligt förekommande på lokala 
högpunkter. 

3.4. Naturmiljö 
Området i och kring planerat verksamhetsområde består främst av produktionsskog i 
olika stadier från nyligen upptagna hyggen till medelålders väl gallrad barrskog. På 
hällmarkerna växer tallskog och i svackorna dominerar granskog. På några hällmarker 
finns det äldre hällmarkstallskog med tallar som är över 150 år gamla. Runtom 
verksamhetsområdet finns flera mindre våtmarker och fuktstråk. 

Det planerade verksamhetsområdet ligger inte i direkt anslutning till något skyddat 
område. Ett par hundra meter sydost om verksamhetsområdet finns en nyckelbiotop i 
form av en sumpskog (utpekad 1997). Några hundra meter nordost om 
verksamhetsområdet finns ett av Skogsstyrelsen utpekat naturvärdesobjekt i form av en 
bäckmiljö.  

Den östra delen av verksamhetsområdet ligger strax väster om Görvälnkilen, en av 
Stockholmsregionens gröna kilar. Kilen fortsätter norrut respektive söderut mot 
Kungsängen. De gröna kilarna är stråk av grönområden i Stockholms län som fungerar 
som gröna korridorer och utgör viktiga spridningssamband. De högre naturvärdena i 
kilen ligger dock närmare Lejondalssjön.  

En naturvärdesinventering genomfördes under 2019 och 2020, en groddjursinventering 

genomfördes under 2019 och en fågelinventering genomfördes under 2020.5  

I naturvärdesinventeringen identifierades 36 naturvärdesobjekt. Högst naturvärden 
återfanns framförallt i de norra och västra delarna av planerat verksamhetsområde. Flera 
av dessa naturvärdesobjekt bedömdes som klass 2 Högt naturvärde, se Figur 3. 
Identifierade naturvärden och arter vid inventering 2019 och 2020. Större bild återfinns i ansökansbilaga 
B.3 Naturvärdesinventering.. Dessa objekt utgörs av en skog som svämmats och är belägen i 
den nordvästra delen av planerat verksamhetsområde, tre groddjursdammar, 
hällmarksskogar och lundartad skog. Sumpskogen har bildats av vatten som pumpats 
upp från täktbotten och fungerar som habitat för groddjur och vedlevande arter. Inom 
nuvarande brytområde är miljön generellt steril och artfattig. Det finns viss förekomst 
av blottad mineraljord och ruderatväxter.  

 
5 Samtliga utförda av Naturföretaget. Resultaten av dessa inventeringar redovisas i sin helhet i ansökansbilaga B.3. 
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Figur 3. Identifierade naturvärden och arter vid inventering 2019 och 2020. Större bild återfinns i 
ansökansbilaga B.3 Naturvärdesinventering. 

Ett flertal skyddade arter har påträffats inom planerat verksamhetsområdet: fyra 
kärlväxter, sex grod- och kräldjur samt en mossart.  

3.5. Kulturmiljö 
I Riksantikvarieämbetets register Fornsök finns kulturhistoriska lämningar registrerade i 
närområdet. Intill den sydvästra delen av planerat verksamhetsområde finns en 
fornlämning som utgörs av en fornborg, se Figur 4. I närområdet norr och väster om 
Jehanders täkt finns flera lämningar, både fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar. 
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Figur 4. Närliggande kulturlämningar, uppgift från Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. 

En arkeologisk förundersökning etapp 1 utfördes under sommaren 2020 i planerat 
verksamhetsområde (Kraka kulturmiljö, 2020), se vidare i kapitel 8.8 nedan. 

3.6. Riksintressen 
Inga riksintressen bedöms påverkas av planerad verksamhet, se Figur 5. 
Cirka 500 m norr om täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård (3 kap 
miljöbalken), Håtuna, Håbo-Tibble. Lejondalssjön i öster omfattas av riksintresse för 
yrkesfiske (3 kap miljöbalken). Två riksintressen för kommunikation finns i 
närområdet: väster om väg 269 finns ett MSA-område för flyg och väster om planerat 
verksamhetsområde finns E18. Norr och öster om planerat verksamhetsområde finns 
riksintresse för totalförsvar i form av påverkansområden.  
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Figur 5. Närliggande riksintressen. 

3.7. Skyddade områden 
Inga skyddade områden finns inom eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet. 
Planerad verksamhet bedöms inte påverka några skyddade områden, se vidare i kapitel 
8. 
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde ligger söder om verksamhetsområdet, vid Bro 
tätort och vidare över bland annat Brofjärden. Syftet med vattenskyddsområdet är att 
bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln 
och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Söderut, vid Broviken, ligger Natura 2000-området Broviken. Området är utpekat för 
livsmiljön naturligt näringsrika sjöar. Det övergripande syftet med Natura 2000-området 
är att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för den i området utpekade 
livsmiljön. Med gott siktdjup och stor areal grund botten utgör Brovikarna ett av 
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Mälarens allra mest värdefulla exempel på livsmiljön naturligt näringsrika sjöar som är 
prioriterad i området. Området bedöms vara viktigt som spridningscentrum för många 
arter knutna till livsmiljön (Länsstyrelsen, 2017). 
 
Naturreservatet Broängarna överlappar till stor del Natura 2000-området Broviken. 
Syftet med naturreservatet är dels att bevara strandängar med artrika låglandsgräsmarker 
och fuktängar med blåtåtel eller starr, dels att bevara de arter som är typiska för dessa 
livsmiljöer. Typiska växter och djur i naturbetesmarker, fuktängar och vatten ska kunna 
fortleva. Våtmarksfåglar ska ges goda förutsättningar. Friluftsliv ska tillgodoses 
(Upplands-Bro kommun, 2004). 
 

 

Figur 6. Skyddade områden i närheten av verksamhetsområdet. Östra Mälarens vattenskyddsområde, Natura 2000-
området Broviken och naturreservatet Broängarna ses söder om verksamhetsområdet. 

3.8. Yt-och grundvatten 
Befintlig täkt är belägen på en ytvattendelare i öst-västlig riktning, där ytvattendelaren 
troligtvis också utgör en grundvattendelare. Den övergripande lutningen inom 
verksamhetsområdet blir således både nordlig och sydlig. Öster om 
verksamhetsområdet löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning. Denna 
ytvattendelare utgör troligtvis också en grundvattendelare. Markområden med morän 
och berg i dagen utgör infiltrationsområden för nederbörd och bildar grundvatten. 
Grundvattenbildning till berg sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via jordlagren 
och vidare genom sprickor i berget. Strömningsriktningen i berg styrs av bergets 
spricksystem. Den naturliga grundvattenströmningen i området antas följa topografin i 
både sydlig, nordlig och östlig riktning. I täktens närhet är dock 
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grundvattenströmningen i berg riktad in mot täkten. Nivåmätningar av grundvatten i 
berg som utförts i tre borrhål, se Figur 7, under februari 2020 visar på nivåer mellan +29 
och +37 m.ö.h. (Bergab, 2020). 
 

 

Figur 7. Borrhål i vilka grundvattennivåer mätts februari 2020. 
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Figur 8. Delavrinningsområden i aktuellt område. Planerat verksamhets- och brytområde är markerat i gult 
respektive lila i figuren. Gränsen mellan delavrinningsområdena är markerad med svarta linjer. 

Det södra avrinningsområdet avvattnas via tre mindre bäckar som nedströms mynnar i 
ett åkerdike som slutligen mynnar ut i Mälaren söder om Bro. Det norra 
avrinningsområdet mynnar ut via jordbruksdiken i Sigtunafjärden, som också är en del 
av Mälaren. Huvuddiket som avvattnar det norra avrinningsområdet saknar namn, men 
betecknas NW660870-160370 i VISS6. Avrinningsområdet i öster avrinner diffust 
österut mot Lejondalssjön och vidare mot Sigtunafjärden.  

För att möjliggöra brytning i täkten behöver inläckande grundvatten, tillrinnande 
ytvatten och direkt nederbörd som ansamlas i täkten ledas bort genom pumpning. 
Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten. 

I nuvarande verksamhet ansamlas länshållningsvattnet i en pumpgrop belägen på 
täktbotten. Länshållningsvattnet pumpas via en pumpstation till en sedimentationsdamm 
med oljeavskiljare. Från sedimentationsdammen rinner vattnet i nordvästlig riktning 
genom ett sankt skogsområde till en våtmark. Våtmarken avvattnas i både nordostlig 
och sydvästlig riktning. Vattnet som avvattnas norrut gör det via en ledning till 
ytterligare en sedimentationsanläggning med oljeavskiljning. Från denna 
sedimentationsanläggning leds vattnet via ett sankt skogsområde och skogsdiken samt 

 
6 VattenInformationsSystemSverige 
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jordbruksdiken till recipienten Mälaren vid Sigtunafjärden. Vattnet som avvattnas 
söderut gör det via översilning genom skogsmark till dikeskant av väg 269. Från 
vägdiket leds vattnet via jordbruksdiken till Brobäcken-Sätrabäcken och så småningom 
Mälaren. Under den tid som planerad verksamhet pågår kommer vatten endast ledas 
norrut, se kapitel 4.8 nedan. 

 
Figur 9. Vattenförekomster i närområdet (Bergab, 2020, ansökansbilaga B.2 PM Hydrogeologi). 

3.8.1. Vattenförekomster 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer (MKN) 
fastställts för alla Sveriges ytvatten, grundvatten och kustvatten. Direktivets 
bestämmelser anger att försämring av yt-, grund-, och kustvatten inte får ske och dessa 
bestämmelser är bindande för medlemsstaterna. Det finns fastställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i Sverige. Alla 
ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk respektive kemisk 
status, och MKN finns beslutade som anger vilken status vattenförekomsten ska uppnå 
samt vilket år. I ekologisk status ingår tre kvalitetsfaktorer; biologisk, fysikalisk-kemisk 
och hydromorfologisk. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala (hög, 
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god, måttlig, otillfredsställande och dålig) medan kemisk ytvattenstatus har två klasser 
(god eller uppnår ej god). 

Sydost om nuvarande och planerad verksamhet ligger ytvattenförekomsten 
Lejondalssjön. Miljökvalitetsnorm för Lejondalssjön är god ekologisk status år 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver. 
I den senaste bedömningen är ekologisk status måttlig, främst på grund av problem med 
övergödning. Kemisk status uppnår ej god. 

Norrut är Mälaren vid Sigtunafjärden recipient. Mälaren utgör flera vattenförekomster 
och den del som är recipient för täkten benämns Mälaren-Skarven. Miljökvalitetsnorm 
för Mälaren-Skarven är god ekologisk status år 2027 samt god kemisk ytvattenstatus 
med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver. I den senaste bedömningen är 
ekologisk status klassad som måttlig, främst på grund av problem med övergödning och 
särskilt förorenande ämnen. Kemisk status uppnår ej god. 
 
Söderut är Mälaren vid Broviken recipient. Mälaren utgör flera vattenförekomster och 
den del som är recipient för täkten benämns Mälaren-Görväln. Miljökvalitetsnorm för 
Mälaren-Görväln är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag 
för bromerad difenyleter och kvicksilver samt tidsfrist till 2027 för 
kadmium/kadmiumföreningar, bly/blyföreningar, antracen och tributyltenn-föreningar. I 
den senaste bedömningen är ekologisk status klassad som måttlig, främst på grund av 
problem med särskilt förorenande ämnen (SFÄ), där det ämne som inte uppnår god 
status är koppar. Kemisk status uppnår ej god.  
 
De två vattendrag dit vatten från täkten leds idag, Brobäcken-Sätrabäcken söderut och 
icke-namngiven bäck (NW660870-160370) norrut, är klassade som övrigt vatten i 
VISS. Dessa omfattas inte av miljökvalitetsnormer och har därmed inga 
statusklassningar.  

3.8.2. Brunnar 
Det finns enligt SGU:s brunnsarkiv privata brunnar öster (Näshagen), norr (Albylund) 
och sydväst (Högbytorp) om verksamhetsområdet, Figur 10. Detta är brunnar i både 
berg och jord, avsedda för dricksvatten eller energiproduktion. Den närmaste brunnen är 
belägen ca 750 m öster om det planerade brytområdet. I norr är motsvarande avstånd ca 
900 m från planerat brytområde. I sydväst är avståndet från planerat brytområde till den 
närmaste brunnen ca 1,2 km. 
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Figur 10. Brunnar i närområdet (Bergab, 2020) 

3.8.3. Markavvattningsföretag 
Markavvattningsföretag är vattensamfälligheter som har bildats genom förrättning och 
som därmed är rättsligt gällande. Företagen kan benämnas dikningsföretag (df), 
torrläggningsföretag (tf), vattenavledningsföretag (vaf), sänkningsföretag (sf) m.m., 
beroende på företagens specifika syfte vid bildandet. Gemensamt för företagen är att de 
har bildats i syfte att torrlägga eller leda bort vatten för att öka värdet på mark. 
Värdeökningen åstadkoms genom att diken fördjupats och/eller rätas ut så att 
förutsättningarna för att kunna odla den omgivande marken blir bättre. 

I närheten av verksamhetsområdet finns flera markavvattningsföretag. Dikessystem från 
nuvarande täktverksamhet till utloppet i Mälaren vid Sigtunafjärden passerar två 
markavvattningsföretag som överlappar varandra, Aske-Skråmsta dikningsföretag (df) 
och Skråmsta Mellersta vattenavledningsföretag (vaf). Då Aske-Skråmsta df bildades 
efter Skråmsta Mellersta vaf, och dessutom helt täcker dess båtnadsområde och 
anläggningar, har Aske-Skråmsta df tagit över och gäller över det äldre företaget. 
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Figur 11. Markavvattningsföretag inom området från Jehanders täkt till recipient. 

Dikes- och bäcksystemet från täktverksamheten till utloppet i Mälaren vid 
Sigtunafjärden passerar tre markavvattningsföretag. Dessa är benämnda Norrboda-Sätra 
df, Norrboda-Odlingens df och Norrboda-Klövberga df. 
 

3.9. Närliggande verksamheter 
I området finns ett flertal närliggande verksamheter varav några syns i Figur 12.  

Följande verksamheter har beaktats i MKB:n utifrån eventuella kumulativa effekter.  

• Ragn-Sells Högbytorp - avfallsanläggning 
• Forcit Sweden AB - förvaringsanläggning för civila sprängämnen för 

täktverksamhet och anläggningsarbeten 
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Figur 12. Närliggande verksamheter. 

3.10. Planerade verksamheter i närområdet 
I närområdet pågår planering av flera verksamheter eller anläggningar vilka listas nedan 
och är utpekade i ungefärligt läge utifrån det offentliga underlag som finns tillgängligt: 

• Svenska Kraftnät planerar för en 400 kV-ledning samt ledningsåtgärder, där 
delar anläggs strax norr om planerat verksamhetsområde. Samråd pågick under 
vår/sommar 2020. 

• Käppalaförbundet planerar för ett mellanlager för slam väster om väg 269. 
Anmälan om etablering godkändes av Upplands-Bro kommun 2017. Beslutet 
har överklagats till Länsstyrelsen som avslog överklagan. Beslutet är nu 
överklagat till mark-och miljödomstolen. 

• NCC planerar för en inert deponi väster om väg 269. Samråd pågick under våren 
2020. 
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Figur 13. Planerade tillkommande verksamheter, andra verksamhetsutövare. Ungefärlig placering utifrån 
tillgängligt underlag. 

4. PLANERAD VERKSAMHET 

Följande avsnitt beskriver kortfattat den planerade verksamheten. En mer utförlig 
beskrivning lämnas i ansökansbilaga A, Tekniska beskrivning.  

4.1. Begrepp 
Verksamhetsområde - All planerad verksamhet kommer att ske inom område 
betecknat verksamhetsområde, se Figur 14. Inom verksamhetsområdet kommer det 
finnas anlagda ytor för t.ex. produktion (asfaltverk, betongindustri) och förädling (t.ex. 
krossning, blandning av jordar). 
Brytområde - Brytning av berg sker inom angivet brytområde, se Figur 14. 
Etableringsområde - Yta som plangörs för produktions- och upplageområde samt 
anläggande av asfaltverk och betongfabrik. Som syns i Figur 14 planeras asfaltverket till 
en redan etablerad yta. 
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Figur 14. Planerat verksamhets- och brytområde samt etableringsområdet där asfaltverk och betongfabrik planeras. 

4.2. Täktverksamheten 
För bergbrytning är de ingående momenten: 

• Avbaning 
• Borrning 
• Sprängning 
• Skutknackning (vid behov) 
• Lastning och intern transport 
• Krossning (i ett eller flera steg) 
• Sortering (i ett eller flera steg) 
• Tvättning (vissa massor) 
• Upplagshantering 
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Krossning och sortering kommer främst att ske med stationär utrustning. Endast vid 
behov7 används mobil utrustning. Produktionsutrustningen kommer placeras både inom 
och utanför brytområdet –dels i den centrala delen av täkten, dels i planerat 
produktionsområde i nordost.  

4.3. Seveso-verksamhet 
Brytning av berg sker genom sprängning. Den sammanlagda mängden sprängmedel kan 
vid ett enskilt tillfälle överskrida 10 ton. Verksamheten utgör därför en Seveso-
verksamhet på den lägre kravnivån. 

Sprängning sker i huvudsak i egen regi, men kan även ske under entreprenad. Spräng- 
och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Sprängmedelskomponenterna pumpas via slangar direkt från 
lastbilen ner i borrhålet och blandas först där till ett sprängämne. 

Mängden utsprängt material ligger vanligen på mellan 30 000 - 100 000 ton per 
sprängsalva. Antal sprängningstillfällen beräknas uppgå till maximalt tjugo tillfällen per 
år vid full drift.   
Sprängning regleras bl.a. i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2007:1 Sprängarbete 
och AFS 2003:2 Bergarbete, samt i interna företagsrutiner. 

4.4. Mottagning av externa massor 
Den planerade verksamheten kommer att innefatta återvinning genom mottagning och 
återanvändning av rena, inerta rivningsmassor, såsom tegel, asfalt, betong samt övriga 
rena jord- och schaktmassor, sten och entreprenadberg. Mottagna massor kommer att 
förädlas till önskad slutprodukt och därefter säljas som återvinningsprodukter alternativt 
användas för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet. Återvinning och 
hantering av mottagna massor planeras huvudsakligen att ske i den västra delen av 
verksamhetsområdet, se Figur 2. Planerad verksamhet innefattar även mottagning av 
skogsavfall (stubb och ris) för återvinning.  

Mottagningen av externa massor för återvinning och återanvändning beräknas uppgå till 
cirka 500 000 ton massor per år samt 50 000 m3 skogsavfall per år.  

Endast rena, deklarerade massor från avtalade bygg-och anläggningsprojekt kommer att 
tas in i verksamheten. Kontroll av de inkomna massorna kommer ske löpande i enlighet 
med redan etablerade rutiner inom Jehander och det kontrollprogram som kommer att 
tas fram för Jehanders verksamhet. I kontrollerna av inkomna massor kommer okulär 
besiktning och löpande kontrollprovtagning ingå. Jehander har en bolagsövergripande 
huvudrutin för mottagning av externa massor. Syftet med rutinen är att inkommande 

 
7 Exempel på tillfällen då mobil utrustning används är vid utbyte av befintliga produktionsanläggningen mot en ny, under period 

med extrem efterfrågan, vid eventuellt maskinhaveri, vid längre perioder med strömavbrott mm. 
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externa massor ska hanteras på ett strukturerat och systematiserat sätt. En mer ingående 
beskrivning av mottagning av externa massor återfinns i ansökansbilaga A. 

För de massor som avses användas för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet 
under och efter drifttid kommer platsspecifika riktvärden att tas fram inom ramen för ett 
kontrollprogram för detta. Massorna kommer provtas och läggas upp på en plats där 
förutsättningarna är kända och där materialet är avskilt från omgivande naturmark. De 
massor som avses användas för återvinning och produktionsändamål ska inte överskrida 
nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad 
mark.   

4.5. Andra verksamheter 
Ett asfaltverk kommer att anläggas i verksamhetsområdets norra del. I asfaltverket 
kommer upp till 200 000 ton asfalt per år att kunna tillverkas. Som en del av 
tillverkningen av asfalt kommer mottagen rivningsasfalt att återvinnas.  

En betongfabrik kommer att anläggas i verksamhetsområdets norra del. I denna kommer 
upp till 85 000 m3 betong per år att kunna tillverkas. I betongfabriken kommer det 
finnas möjlighet att tillvarata överbliven ej härdad betong i tillverkningsprocessen. 

Dessa två verksamheter beskrivs närmare i ansökansbilaga A. 

En stor fördel med att placera dessa verksamheter i täkten är att material som används 
vid tillverkningen kan tas direkt från täkten, vilket minimerar transportbehovet av 
ballast, se Figur 15.  

Nedan framgår hur många transporter av ballast som hade krävts om material skulle 
transporteras från täkten till en betongfabrik respektive ett asfaltverk beläget utanför 
verksamhetsområdet. Beräkningarna utgår ifrån transporter med en normal lastbil som 
tar 40 ton ballast. Detta är således de transporter som utgår då verksamheterna placeras i 
täkten och ballast därigenom kan transporteras med interna fordon (dumpers). 

• För asfalt: 200 000 ton / 40 = 5 000 transporter/år 
• För betong: 170 000 8ton / 40 = 4 250 transporter/år 

 

 
8 Motsvarar sökt mängd om 85 000 m3 tillverkad betong/år. 
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Figur 15. Figuren visar schematiskt hur uttaget berg i täkten nyttjas för produktion av asfalt och betong. 

4.6. Interna transporter och maskinpark   
Den maskinpark som normalt används i verksamheten består av lastmaskiner, 
grävmaskiner, dumpers, kross- och siktanläggningar, inkluderat förkross, efterkross och 
siktar. Utöver det finns även sorteringsverk, borraggregat och hydraulhammare. I 
ansökansbilaga B.4 Bullerutredning, beskrivs interna körvägar och placering av 
anläggningar i större detalj. 

4.7. Följdverksamhet - Transporter 
Planerad verksamhet ger upphov till transporter till och från täkten. Transporter utanför 
grindarna bedöms som följdverksamhet.  
 
Vid en maximal produktion på 1 300 000 ton berg per år beräknas det totala antalet 
fordonsrörelser till ca 600 (ca 300 in och ca 300 ut) per dag i genomsnitt, vilket är 
ungefär en tredubbling av antalet transporter från verksamheten jämfört med dagens 
verksamhet. Det är ett antagande baserat på ett fullt utnyttjat tillstånd i alla delar. 
 
Antalet transporter per dag kan dock variera beroende på årstid och efterfrågan.  
Merparten av transporterna från verksamhetsområdet kommer gå söderut på väg 269 
mot E18. Endast ett fåtal transporter (uppskattningsvis under 10 %) kommer gå norrut 
på väg 2699. På väg 269 går idag även transporter från närliggande verksamheter, bland 
annat Högbytorp. 
 
Transporter till och från verksamhetsområdet kommer inledningsvis att ske via den 
befintliga norra infarten. Planer finns på en ny infartsväg längre söderut för att avlasta 
befintlig väg, öka den interna trafiksäkerheten samt minimera transportavståndet för 
mottagning av massor, se Figur 16. 

 
9 Enligt Nationell Vägdatabas är ÅDT totaltrafik ca 5000 (mätt 2017) och ÅDT tungtrafik ca 900 (mätt 2017).  
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Figur 16. Översikt över transportvägar. 

4.8. Vattenverksamhet 
I och med att täktverksamheten sker under ursprunglig grundvattennivå kommer 
inläckande grundvatten samt tillrinnande ytvatten att pumpas och ledas bort från 
täktbotten. Bortledning av grundvatten bedöms vara tillståndspliktig enligt 11 kap. 
miljöbalken. Den planerade verksamheten innebär brytning i plan ner till lägst +24 m i 
höjdsystem RH2000. En förkross kommer delvis förläggas under denna nivå i ett schakt 
med bottennivå på ca +12 m (RH2000). Förkrosschaktet kommer tätas så något större 
inläckage förväntas inte.  

4.8.1. Hantering av länshållnings- och ytvatten 
Inläckande grundvatten, tillrinnande ytvatten och direkt nederbörd som ansamlas i 
täkten benämns länshållningsvatten och behöver ledas bort.  
 
Sedimentationsdammar/utjämningsmagasin kommer att anläggas i täkten på flera nivåer 
för att jämna ut flödet av länshållningsvatten – i Figur 17. illustreras detta som tre 
dammar i den södra delen av täkten, benämnda med siffran 1. Den största delen av 
länshållningsvattnet kommer att ansamlas i dammarna i brytområdet. Efter passage 
genom sedimentationsdammarna inom brytområdet pumpas vattnet upp från täkten till 
det befintliga våtmarkssystemet med oljeavskiljare (nr 2 och 3 i figuren). 
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Våtmarkssystemet avvattnas i nordostlig riktning via en markförlagd ledning under 
delar av verksamhetsområdet till vattendrag NW660870-160370 och vidare till Mälaren 
vid Sigtunafjärden.   
 
För att motverka avrinning söderut, mot väg 269 vid befintlig våtmark, kommer en 
barriär anläggas i våtmarkens västra del. Utgående länshållningsvatten från våtmarken 
planeras med självfall ledas i en markförlagdledning och släppas vid 
verksamhetsområdes norra gräns.  

 

Figur 17. Framtida planerad vattenhantering vid planerad verksamhet (Bergab, 2020). 

4.8.2. Dimensionering 
Hydrologiska utredningar ligger till grund för dimensioneringen av den planerade 
vattenhanteringen. Grundvattenförhållanden och bakgrunden till prognosen över 
vattenvolymer beskrivs mer utförligt i ansökansbilaga B.2 PM Hydrogeologi. 
Länshållningsbehovet kommer successivt att öka från nuvarande 4,5 l/s till beräknade 
maximala 20 l/s (full drift). För att uppskatta det flöde som kan komma att behöva 
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pumpas upp från täkten vid en extrem nederbördsituation har ett blockregn motsvarande 
88 mm regn på 48 h valts för beräkningen (återkomsttid 50 år). Det maximala 
länshållningsbehovet vid ett blockregn har beräknats till ca 52 l/s. Pumpar kommer att 
vara reglerade vilket medför att kapaciteten kan styras mot aktuellt behov.  

4.9. Övrig vattenhantering 
Vid den norra etableringsytan kommer en mindre sedimentationsdamm att anläggas 
(även den med siffran 1 i figuren ovan). Denna damm kommer att samla upp inläckande 
grundvatten, nederbörd och ytavrinning som tillrinner området. Dammen kommer att 
anläggas i anslutning till produktionsanläggningen för betong och användas för 
betongtillverkning samt för fordonstvätt och hjultvätt. Vid brist eller överskott på vatten 
i dammen i den norra delen kommer omfördelning av vatten till/från de större 
sedimentationsdammarna i den södra delen möjliggöras. 

I verksamheten kommer någon form av tvättanläggning eller sikt att användas för att 
avskilja de finaste fraktionerna av bergmaterialet. Vatten till denna kommer tas från 
sedimentationsdammarna inom brytområdet. Vattnet recirkuleras efter tvätt. 

Vid behov kommer vatten användas för dammbekämpning. Vatten tas då från det 
länshållningsvatten som uppkommer och samlas i sedimentationsdammarna. 

Vatten till manskapsutrymmen och bodar tas från egen brunn. Enskilt avlopp finns inom 
verksamhetsområdet och kommer fortsatt användas. 

4.10. Efter avslutad täktverksamhet 
Vid efterbehandlingen bör man ta tillvara chansen att skapa en mer artrik och varierad 
natur utifrån de förutsättningar som tillståndet medger och som täkten har lett till.  

Målet är att efterbehandlingen ska bidra med sådana miljöer som det är brist på i dagens 
brukade landskap. Areella näringar som jordbruk och skogsbruk har påverkat 
landskapet genom att mosaikartade små artrika miljöer har bytts mot stora enformiga 
åkrar och likåldrig ensartad, ofta utdikad, skog. Några exempel på miljöer som Jehander 
vill bidra med är öppna sandytor, grusslänter, klippväggar, lövträd, en fågelsjö och 
småvatten, som kommer att gynna insekter, groddjur, fåglar och växter. På så vis skapas 
en “hot spot” för arter, där täktsjön och dess omgivning blir en viktig nod i olika arters 
spridning på landskapsnivå. Efter efterbehandlingen ska det finnas större arealsmåvatten 
för de skyddade groddjuren – som redan idag har gynnats av täkten och förekommer i 
stora antal – att reproducera sig i.  
 
Bro-täkten ligger strategiskt till mellan Brofjärden, Sigtunafjärden och Ullfjärden, och 
med mindre sjöar som Lejondalssjön och Örnässjön i närheten. Strax söder om Bro 
finns Broängarna, som är en av Stockholms läns mest värdefulla rast- och 
häckningslokaler för våtmarksfåglar. Därför finns det stora möjligheter att skapa nya 
livsmiljöer för både vadarfåglar och kolonihäckande fåglar i Bro-täkten.  
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De exakta detaljerna för måluppfyllelsen bör tas fram tillsammans med 
tillsynsmyndigheten i god tid innan tillståndstiden närmar sig sitt slut, utifrån de 
möjligheter till införsel av material som tillståndet ger, hur förhållandena ser ut då, 
markägarens önskemål och eventuella nya rön om biologisk mångfald.  
 
I ansökansbilaga A.2 PM Mål för landskapet efter att den ansökta verksamheten har 
upphört, beskrivs föreslagna åtgärder efter avslutad täktverksamhet mer i detalj. För att 
skapa anläggningar och forma landskapet mot målbilden kommer material från 
täktverksamheten användas. Det kommer även att krävas att ytterligare kompletterande 
massor förs in till täkten för detta ändamål. Enligt nuvarande efterbehandlingsplan 
presenterad i ansökansbilaga A.2 krävs cirka 6,5 miljoner kubikmeter material. 

 

Figur 18. Plan för efterbehandling av täkten efter avslutad täktverksamhet. En detaljerad beskrivning finns i 
ansökningsbilaga A2, PM Mål för landskapet efter att den ansökta verksamheten har upphört.  

5. AVGRÄNSNINGAR 

5.1. Geografisk avgränsning 
Konsekvensbedömningarna omfattar det geografiska område som kan påverkas av den 
planerade verksamheten. Detta innefattar såväl det direkta påverkansområdet där 
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verksamheten bedrivs och där fysiska åtgärder vidtas som de kringliggande områden där 
en påverkan kan påvisas, exempelvis recipienter, transportvägar, närliggande 
bostadsområden etcetera. 

Konsekvensbedömningen avseende ytvatten avgränsas till identifierade känsliga objekt, 
skyddade områden och berörda vattenförekomster och omfattar recipienter ner till 
slutrecipient. Konsekvensbedömningen för grundvatten omfattar influensområdet för 
grundvattensänkning.  

För buller beskrivs konsekvenserna för närliggande bostäder. För risk och säkerhet görs 
konsekvensbedömningar för närliggande byggnader och verksamheter. 

Gränsen för att studera transporter, som bedömts som en följdverksamhet, har 
preliminärt dragits vid påfarten till E18. På väg 269 norrut bedöms konsekvenserna 
fram till Håbo-Tibblevägen. 

5.2. Tidsmässig avgränsning 
Konsekvensbedömningen omfattar tiden tills brytning avslutas och alla föreslagna 
åtgärder som redovisas i ansökansbilaga A.2 har genomförts, det vill säga både 
driftskede och efterbehandlingsskede. 

5.3. Saklig avgränsning 
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara relevanta att beakta inom ramen för 
arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning. 

• Vattenmiljö  
• Naturmiljö och rekreation 
• Buller 
• Utsläpp till luft/damning  
• Vibrationer och luftstötsvåg 
• Trafik 
• Kulturmiljö 
• Avfall/resurshushållning  

6. ALTERNATIVREDOVISNING 

6.1. Nollalternativ 
Nollalternativet anges i syfte att beskriva situationen för det fall de sökta åtgärderna inte 
kommer till stånd och för den utveckling av verksamheten som kommer att ske i övrigt 
med hänsyn till befintligt tillstånd, förändrade kundkrav, lagkrav m.m.  
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Nollalternativet innebär att tillstånd ej erhålls för fortsatt och utökad täktverksamhet. 
Verksamheten i Bro avslutas då när nu tillståndsgiven mängd är utbruten, vilket bedöms 
ske senast år 2028 när tillståndstiden går ut. 

6.1.1. Efterbehandling i nollalternativet 
Enligt villkor 13 i det nu gällande tillståndet, ska täkten efterbehandlas i enlighet med 
den täktplan som visas i Figur 19. Det finns i beslutet inga villkor avseende hur 
efterbehandlingen ska genomföras eller vilka värden som ska uppnås. 
Efterbehandlingen innebär endast att den utbrutna täkten långsamt får vattenfyllas och 
bilda en täktsjö samtidigt som det på övriga ytor planteras skog. Det har inte varit 
möjligt att ta in material i den utsträckning som efterbehandlingsplanen utgick ifrån 
(100 000 ton per år enligt villkor i nu gällande tillstånd) då det inte funnits plats för 
detta inom brytområdet så länge brytning pågår. 

Den planerade/sökta verksamheten innebär till skillnad mot efterbehandling i 
nollalternativet en mycket omfattande och ambitiös insats för att förhöja värden i 
landskapet för naturmiljö och friluftsliv. Här har även hänsyn tagits till att skapa värden 
för att de skyddsvärda arter som idag finns i täktområdet ska kunna få en fortsatt och 
ytterligare förbättrad livsmiljö, se vidare avsnitt 4.10. För att åstadkomma detta krävs 
stora mängder material, både mottaget material och internt material som uppkommit 
eller producerats inom täkten. 
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Figur 19. Täktplan som visar planerad efterbehandling i nollalternativet, det vill säga om planerad verksamhet inte 
blir av. Inklippt framgår också villkoret för efterbehandlingen enligt nuvarande tillstånd.  

6.1.2. Materialförsörjning till Bro-området i nollalternativet 
Som ovan nämnt (avsnitt 1.1) är Upplands-Bro kommun en expansiv region och 
efterfrågan på material är och bedöms fortsatt vara stor. När täkten avslutas behöver 
behovet av material till området tillgodoses genom material från andra täkter. Detta kan 
ske genom att annan täkt i närområdet utvidgas, att en ny täkt öppnar på jungfrulig mark 
inom lämpligt område eller att material transporteras från täkter längre bort. 
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Den försörjning som Jehander råder över innebär att bolaget antingen kan transportera 
massor från bolagets övriga bergtäkter till Bro-området eller öppna en ny täkt, vilket 
beskrivs under avsnittet “alternativa lokaliseringar” nedan. Jehanders närmaste bergtäkt 
norrut är Ledinge (Norrtälje) cirka 8 mil från Bro-täkten. Närmaste bergtäkt söderut är 
Riksten (Tullinge) och Löten (på Munsö), bägge cirka 7 mil från Bro-täkten. 

6.2. Alternativa lokaliseringar 
Att transportera massor från någon av Jehanders övriga täkter till Bro-området får med 
anledning av avståndet inte anses vara ekonomiskt eller miljömässigt rimligt. Ett annat 
alternativ för att försörja Bro-området är att ansöka om att öppna en ny bergtäkt i 
närområdet. 

Två presumtiva alternativa lokaliseringar har studerats, dessa har getts benämningarna 
Segersta och Draget. Lokaliseringarna baserats på SGU:s bergkvalitetsdatabas där 
utgångpunkten varit att finna en plats med liknande eller bättre bergkvalitet jämfört med 
Brotäkten. Ytterligare utgångspunkter har varit att platsen ska ligga relativt nära en 
större väg (E18), att det finns ett befintligt vägnät mellan platsen och E18 (som 
eventuellt behöver förbättras för att klara trafikbelastningen) samt ett möjligt 
avsättningsområde liknande det som Jehander bedömer för nuvarande täkt i Bro. De 
båda områdena är idag alltså oexploaterade och skulle därmed alltså innebära att 
jungfrulig mark tas i anspråk. 

 

Figur 20. Karta med ungefärliga markeringar på de alternativa platserna. Röd ring visar Jehanders 
nuvarande täkt. 
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6.2.1. Segersta 
Alternativ lokalisering Segersta ligger ca 1 mil nordväst om Bålsta i Håbo kommun. 
Området består av skogs- och odlingsmark. Väster om området ligger Ekolsundsviken 
som är en del av Mälaren. Enstaka fastigheter finns nära eventuellt täktområde. I 
närområdet finns fastigheter i Segersta, Åbylund och Smedstorp. Från området finns 
förbindelse med E18 genom enskilda vägar. 

Delar av området berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv. Inga skyddade områden 
finns inom området eller i närområdet. Området ligger inom kulturmiljö Övergrans 
socken vars jordbrukslandskap ska värnas. Grundvattenförhållandena är inte kända. 

Ingen täktverksamhet har tidigare bedrivits på platsen. Täktverksamhet skulle innebära 
att tidigare oexploaterade skogsområden och eventuellt odlingsmarker skulle beröras. 
Vägen från tänkt område ner till E18, från vilken material skulle köras vidare ut till 
avsättningsområde, är enskild och troligen går ingen tung trafik på denna idag. Detta 
innebär att insatser och investeringar för att förstärka vägnätet ut till E18 skulle krävas. 
Platsen omfattas av Övergrans socken och riskerar att påverka den utpekade 
kulturmiljön genom förändringar i jordbrukslandskapet. Segersta bedöms vara en 
mindre lämplig lokalisering än sökt alternativ då en etablering skulle innebära påverkan 
i ett tidigare oexploaterat område samt anläggande av ny infrastruktur och stora 
investeringskostnader.  

6.2.2. Draget 
Alternativ lokalisering Draget ligger ca 2 km nordost om Bålsta i Upplands Bro 
kommun på gränsen till Håbo kommun. Området består till större del av skogsmark. 
Öster om området går väg 912 ner till E18, som ligger precis söder om området. 
Närmsta fastighet ligger ca 750 m norr om området. Två kraftledningar går i området. 
Området ligger delvis inom Totalförsvarets samrådsområde. Inga skyddade områden 
ligger i området eller närområdet. 

I stora delar av området finns en registrerad kulturhistorisk lämning. Denna lämning 
saknar antikvarisk bedömning. Utmed väg 912 går cykelleden Mälardalsleden. I 
närområdet finns naturvärden av kommunalt intresse som är utpekade i översiktsplanen. 
I närheten finns även ett ESKO-område (ekologisk särskilt känsligt område). 
Grundvattenförhållandena är inte kända. 

I området går kraftledningar som troligen skulle bli aktuella att flytta. Att flytta 
kraftledningar är svårt och i princip inte juridiskt möjligt såvitt inte ägaren ger sitt 
samtycke. I närområdet finns utpekade naturvärden och beroende på placering av 
täktområdet kan dessa komma att påverkas. Den kulturhistoriska lämning som täcker 
stora delar av området skulle påverkas negativt av en etablering då denna troligen skulle 
behöva tas bort. Draget bedöms vara en mindre lämplig lokalisering än sökt alternativ 
då en etablering skulle innebära påverkan i ett tidigare oexploaterat område. Vidare 
finns det ett stort antal osäkerhetsfaktorer och betydligt större risker för stora 
investeringskostnader jämfört med valt alternativ. 
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6.3. Alternativa utformningar 

6.3.1. Utformning av täkten 
Inför beslutet om hur täktområdet, såväl verksamhetsområde som brytområde, ska 
utformas på bästa sätt har ett flertal kriterier övervägts. Det beskrivs mer i 
ansökanbilaga A.  

 

Figur 21. Föreslagen utformning för täkten. 

Jehander har redan tagit höjd för en ytterligare utvidgning av brytområdet i den södra 
delen av verksamhetsområdet. Uttag av berg i detta område ner till samma bottennivå 
som nu ansöks om (+28 m) skulle ge ytterligare ca 15 miljoner ton material. Därefter 
finns också möjligheten att fortsätta expandera brytområdet ännu djupare ner. Då 
Jehander valt att söka tillstånd för 30 år, och sannolikt skulle längre tid inte beviljas, har 
brytområdet begränsats för att motsvara den mängd som är skälig att få avsättning för 
under denna tillståndstid. 

6.3.2. Efterbehandling  
I den planerade/sökta verksamheten har Jehander, som beskrivits under avsnitt 4.10 
ovan, en mycket hög ambition för att efterbehandla täkten och skapa ett artrikt och 
varierat landskap kring en fågelsjö4.10.  

Ett alternativ är att efterbehandla området genom att låta täkten fyllas igen med vatten 
och plantera skog på övriga ytor, i likhet med den plan för efterbehandling som beskrivs 
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i nollalternativet ovan (avsnitt 6.1.1) och som är vanligt förekommande vid 
täktverksamheter. 

6.1.1I föreslagen utformning av täkten efter avslutad verksamhet skapas nya värden i 
landskapet med överblivna massor från täkten, men även med återvunna externa 
material. Det finns ett stort behov av att kunna nyttiggöra överskottsmassor, särskilt i 
Stockholmsområdet. I och med den planerade efterbehandlingen kan dessa massor 
nyttiggöras och skapa nya värden.  
 
I Stockholms län genereras10 uppskattningsvis 6 miljoner ton överskottsmassor per år 
från byggen av bostäder och infrastruktur. Deponikapaciteten varierar, men i södra 
delarna av Stockholms län är deponikapaciteteten som mest 10 % av mängden 
överskottsmassor i nuläget. Om man inte kan finna någon lämplig användning för 
materialet behöver det således transporteras långa sträckor för mottagande. Mottagande 
av massor för återvinning i Bro-täkten är ett exempel på hur massor kan nyttiggöras 
genom skapande av värden för den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet. 

6.3.3. Vattenhantering 
Den planerade verksamheten ger upphov till ett ökat länshållningsbehov. Mot denna 
bakgrund har utredningen omfattat alternativa utformningar av framtida vattenhantering 
inom verksamhetsområdet för att minimera påverkan på omgivningen. I framtagandet 
av alternativa utformningar har hänsyn och utgångspunkt varit nedanstående 
parametrar: 

- Eftersträva minimering av hydrologisk påverkan på våtmarker i täktens närhet 
- Eftersträva minimering av påverkan på enskilda brunnar 
- Eftersträva minimering av påverkan på skyddade områden (primärt det 

närliggande Natura 2000-området och naturreservatet) 
- Eftersträva minimering av påverkan på markavvattningsföretag 

Den naturliga avrinningen från den större delen av det planerade brytområdet och den 
framtida fågelsjön, är söderut mot Broviken. I Broviken finns dels Brovikens Natura 
2000-område, dels Broängarnas naturreservat. För att minimera påverkan på dessa 
områden i driftskedet kommer länshållningsvattnet ledas norrut.  

Alternativa lokaliseringar för våtmarker tillhörande vattenhanteringen har utretts. Runt 
det befintliga och framtida brytområdet finns ett antal befintliga våtmarker där den 
största våtmarken nyttjas inom vattenhanteringen. Denna våtmark är till viss del 
antropogen där betydligt mer vatten tillförs våtmarken genom tillförseln av 
länshållningsvatten än vid naturliga förhållanden innan täktverksamheten påbörjades. 
När täktverksamheten avslutas kommer bortledningen av länshållningsvatten avslutas. 
Detta innebär att tillförseln av länshållningsvatten till våtmarker genom pumpning 
kommer upphöra. Att tillskapa en ny våtmark för vattenhanteringen skulle därmed ge 

 
10 Ecoloop Promemoria om cirkulär masshantering 2020. 
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upphov till att vattentillförseln till nuvarande våtmark upphör, samt att vattentillförseln 
till den tillskapade våtmarken upphör vid avslutad täktverksamhet. Den befintliga 
våtmarken avrinner dessutom med självfall mot den norra recipienten vilket är förenligt 
med att minimera påverkan på Brovikens Natura 2000-område och dels Broängarnas 
naturreservat under driftskedet.  

6.3.4. Asfaltverk och betongindustri 
Alternativa placeringar av asfaltverk och betongfabrik har studerats. Då det är en 
långsiktig etablering är det viktigt att välja rätt uppställningsplats från start. Att placera 
dessa verksamheter nere i befintlig täkt eller söder om täkten skapar problem med 
befintlig och framtida brytning då verksamheterna skulle behöva flyttas efter hand då 
brytningen expanderar. Ur ett investeringsperspektiv är det inte försvarbart. Dessutom 
medför en placering i eller söder om täkten att trafiken inom brytområdet kommer 
påverkas (mer transporter, sämre materialflöde) vilket kan undvikas om asfaltverket och 
betongfabriken placerar norr om täkten. Vid den valda placeringen avskärmas 
asfaltverket och betongindustrin med en kulle på ena sidan och skog runt om, vilket 
innebär att det döljs från insyn och buller från verksamheten dämpas. 

7. METODIK MILJÖBEDÖMNINGEN 

I miljöbedömningen används benämningarna påverkan, effekt och konsekvens.  

• Påverkan – den fysiska åtgärden i sig. 
• Effekt – den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av påverkan. 

Effekten är omfattningen eller graden av påverkan.  
• Konsekvens – betydelsen av den förändring som uppstår. Konsekvens 

definieras som en sammanvägning av miljöaspektens värde och omfattning av 
påverkan (=effekten).  

 
Värdet av en miljöaspekt beskrivs utifrån områdets befintliga förutsättningar och kan 
utgöras av objekt och/eller områden samt samband inom eller mellan dessa. Värdet 
beror bland annat på egenskaper såsom storlek, robusthet och koppling till 
omgivningen. 
 
Påverkan bedöms utifrån de störningar som planerad verksamhet ger upphov till. 
Påverkan kan vara både positiv och negativ. 
 
Konsekvensen av verksamheten på en viss aspekt är en sammanvägning av bedömt 
värde och bedömd omfattning av påverkan. I varje enskilt fall måste det göras en 
närmare bedömning av de specifika omständigheterna och vilken typ av påverkan som 
bedöms. Konsekvenser beskrivs därför i text, bl.a. utifrån om de är positiva eller 
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negativa, stora eller små, om de är temporära eller permanenta samt hur ofta de sker 
(frekvensen). 

8. MILJÖKONSEKVENSER 

8.1. Vattenmiljö 

8.1.1. Bedömningsgrunder 
En hydrogeologisk utredning har utförts av Bergab under våren 2020, se ansökanbilaga 
B.2. Utredningen innefattar vattenbalansberäkningar och en bedömning av hur 
ytvattenflöden och grundvattennivåer påverkas av den planerade utökade 
täktverksamheten. Behovet av länshållning har utretts och enskilda brunnar har 
inventerats. Beräkningar har även utförts för skyfall.  

8.1.2. Påverkan och konsekvenser 

8.1.2.1. Ytvatten 
I takt med att utbrutet område utvidgas i både yt- och djupled kommer volymen 
länshållningsvatten att öka successivt. Den ökade volymen länshållningsvatten härrör 
framförallt från ett bedömt ökat inläckage av grundvatten, men även ett ökat bidrag från 
nederbörd och ytavrinning. Volymen inläckande grundvatten kommer att variera med 
tiden. I början av brytningen kommer grundvattenmagasin och sprickzoner i närheten av 
täkten att tömmas. Under tömningen är inläckaget vanligtvis mycket större än vad det 
senare blir, då grundvattentillståndet blir mer stationärt. I befintlig täkt har ett stationärt 
tillstånd redan ställt in sig. En utökad brytning kommer innebära att nya stationära 
tillstånd kommer inställa sig allt eftersom brytområdet utökas. Även årstiden påverkar 
inläckaget till täkten. 
 
Norra recipienten 
Planerad verksamhet innebär att en större mängd vatten släpps till recipienten norrut än 
idag. Volymen bortlett länshållningsvatten från nuvarande verksamhet är ca 4,5 l/s11. 
Vid fullt utbruten täkt enligt planerad verksamhet beräknas det totala 
länshållningsbehovet i medel över året uppgå till ca 20 l/s. Det maximala flödet för fullt 
utbruten planerad täktverksamhet har beräknats till ca 51 l/s. Länshållningsflödet 
kommer succesivt öka under drifttiden i takt med utvidgningen av täkten och 
ovanstående siffra avser därför ett maxscenario. För bedömning av flödespåverkan på 
vattendraget NW660870-160370 behöver den del av brytområdet med tillhörande 
tillrinningsområde som naturligt (innan täkten anlades) hade avrunnit mot NW660870-
160370 räknas bort. Flödestillskottet till NW660870-160370 beräknas vid fullt utbruten 

 
11 Medelvärde senaste tre åren. 
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täkt enligt planerad verksamhet till ca 18,5 l/s (medelvattenföring, MQ) samt ca 45,3 l/s 
(medelhögvattenföring, MHQ). 

När länshållningen av täkten upphör vid avslutad verksamhet kommer vattenflödet till 
det norra avrinningsområdet att minska. Beräkningar visar ett potentiellt minskat 
medelflöde på ca 1,2 l/s jämfört med innan verksamheten påbörjades, vilket motsvarar 
ett minskat flöde med ca 0,7 %. Det minskade flödet bedöms få en försumbar påverkan 
på vattendraget NW660870-160370 och nedströms liggande Sigtunafjärden. 
 
Södra recipienten 
Till Brobäcken-Sätrabäcken i söder, till vilken en viss del vatten från befintlig 
verksamhet leds idag, kommer inget vatten släppas inom ramen för planerad 
verksamhet. Detta innebär ett minskat flöde i vattendraget söderut. Det minskade flödet 
i Brobäcken-Sätrabäcken bedöms inte påverka Östra Mälarens vattenskyddsområde då 
vattentäktens närmaste belägna vattenverk är beläget ca 10 km från bäckens utlopp i 
Mälaren. Strax innan Brobäcken-Sätrabäcken mynnar i Mälaren söder om Bro tätort 
rinner den in i Brovikens Natura 2000-område och Broängens naturreservat. Natura 
2000-området Broviken är knutet till vattenmiljön i Mälaren och ett minskat flöde i 
Brobäcken-Sätrabäcken bedöms inte påverka Natura 2000-områdets utpekade 
bevarandevärden. 

Efter avslutad täktverksamhet upphör länshållningen och en sjö bildas i brytområdet. 
Sjönivån bedöms stiga till nivåer som medför avbördning av ytvatten söderut mot 
Brobäcken-Sätrabäcken. Av brytområdets och tillhörande tillrinningsområdes area 
tillhör merparten naturligt Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde. Ett tillskott till 
detta flöde kommer ske från den del av brytområdet och tillhörande tillrinningsområde 
som naturligt tillhör det norra avrinningsområdet. Täktsjön kommer bli 
flödesutjämnande för högvattenflöden från täktområdet. Beräknad ökning av 
medelvattenflöde och medelhögvattenflöde mot den södra recipienten efter avslutad 
täktverksamhet bedöms inte påverka något skyddat område nedströms. Flödet vid 
utloppet i Mälaren ökar med cirka 1–2% när täktverksamheten avslutas. 

Markavvattningsföretag 
Under drifttid kommer allt länshållningsvatten ledas norrut där markavvattningsföretag 
Aske-Skråmsta df samt Skråmsta Mellersta vaf ligger. För att bedöma påverkan på 
nedströms belägna markavvattningsföretag vid fullt utbruten täkt under drifttid har de 
flöden som beräknats ovan för norra recipienten jämförts mot beräknad karaktäristisk 
vattenföring (MQ och MHQ) som beräknats för fyra beräkningspunkter på olika avstånd 
från verksamhetsområdets gräns samt för utloppet i Sigtunafjärden. Procentuell 
påverkan i flödespunkterna vid ett flödestillskott på 18,5 l/s (MQ) respektive 45,3 l/s 
(MHQ) ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Beräknad flödespåverkan (%) i fyra beräkningspunkter och utlopp i Sigtunafjärden, vid 
flödestillskott från fullt utbruten täkt. Punkt 1 är närmast verksamhetsområdet och utloppet längst bort. 

Punkt 1 2 3 4 Utlopp Sigtunafjärden 
MQ 123 36 32 15 11 
MHQ 84 25 22 10 7 

 

Markavvattningsföretag är dimensionerade för att kunna omhänderta ett visst flöde. 
Högre vattenflöden än detta kan påverka företaget i form av översvämningsrisker eller 
erosion. Genom att dimensionera anläggningar för vattenhantering inom 
täktverksamheten med sedimentationsdammar och utjämningsmagasin kan påverkan i 
form av ökad högvattenföring begränsas.  

I handlingar om markavvattningsföretag Aske-Skråmsta df (som överlappar hela 
Skråmsta Mellersta vaf, se avsnitt 3.8.3 ovan) framgår beräknat högvattenflöde ungefär 
vid beräkningspunkt 3. Det från handlingarna beräknade högvattenflödet skiljer sig 
relativt kraftigt från det beräknade medelhögvattenflödet som tagits fram i Bergabs 
utredning i samma punkt. Detta beror sannolikt på olika bedömningar av specifik 
avrinning. Utifrån utförda beräkningar av Bergab (2020) bedöms anläggningar 
tillhörande markavvattningsföretaget klara den ökade högvattenföringen som planerad 
verksamhet medför. Även beräknat medelflöde vid fullt utbruten täkt bedöms inte 
riskera att överskrida anläggningarnas kapacitet. Den beräknade flödesökningen bedöms 
sammantaget inte påverka nedströms liggande diken, trummor eller ledningar negativt. 
 
Vid avslutad täktverksamhet kommer vatten ledas söderut mot 
markavvattningsföretagen Norrboda-Klövberga df, Norrboda-Odlingens df och 
Norrboda Sätra df. Norrboda-Klövberga df bedöms inte påverkas av den planerade 
verksamheten då länshållningsvattnet inte kommer rinna i företagets diken. Övriga två 
företag bedöms inte heller påverkas negativt av planerad verksamhet under drifttid. 
Beräkningar utförda på samma sätt som ovan men för perioden efter drifttid (vid fullt 
utbruten täkt) visar att ökat högvattenflöde söderut efter avslutad verksamhet kommer 
att få en marginell till försumbar påverkan på dikenas kapacitet och därmed 
markavvattningsföretagen. Den beräknade ökningen av medelvattenflöde söderut efter 
avslutad täktverksamhet bedöms inte påverka nedströms liggande diken, trummor eller 
ledningar negativt. 

8.1.2.2. Grundvatten och brunnar 
En direkt påverkan på grundvatten i jord kan uppkomma när jordlager avbanas inför 
brytningen. Grundvatten i jord kan även påverkas indirekt genom att en dränering av 
den övre delen av bergmassan i viss utsträckning kan leda till avsänkta nivåer i 
jordlagren ovanpå berget. Då jorddjupen är ringa är troligtvis grundvattenbildningen 
relativt liten och en större del av nederbörden rinner därför istället av som ytavrinning. 
Mot bakgrund av de ringa jordlagren och de små lokala grundvattenmagasinen bedöms 
den direkta grundvattenpåverkan i jord bli liten.  



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning

 

M:\1. Uppdrag\2019\M1900142_PT_Jehander_Bro\3. Projektredovisning\6. MKB\Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
2020-11-08.docx 

  Tillståndsansökan Bro 
 M1900142 
 2020-11-08 s 47 (81) 

Grundvattenbildning till berg sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via jordlagren 
och vidare genom sprickor i berget. Den naturliga grundvattenströmningen i området 
antas följa topografin i både sydlig, nordlig och östlig riktning. I täktens närhet är dock i 
grundvattenströmningen i berg riktad in mot täkten.  

Bedömt influensområde för grundvatten i berg vid fullt utbruten täkt beräknas bli 
maximalt 350 meter från den framtida brytområdeskanten. I verkligheten kommer 
influensområdets utbredning och form styras av de strukturer och zoner som finns i 
berget. Det är därför sannolikt att det verkliga influensområdet får en annan form och 
blir mindre i vissa riktningar än i andra. Erfarenheter från tidigare dagbrott och 
verksamheter i berg visar att grundvattensänkningen är som allra störst i 
dagbrottets närhet, medan de yttre områdena inom influensområdet inte påverkas i 
samma utsträckning. 

 

Figur 22. Beräknat influensområde för grundvattensänkning i planerad verksamhet ses i rosa. Kända befintliga 
brunnar är utmärkta med röd, blå respektive gul färg (Bergab, 2020). 
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Enskilda brunnar bedöms inte påverkas av den planerade täktverksamheten, vare sig av 
minskad vattentillgång eller försämrad dricksvattenkvalitet. Beräknat och bedömt 
influensområde sträcker sig som längst 350 m från det planerade brytområdet. Den 
närmaste identifierade bergborrade brunnen är belägen ca 750 m från brytområdets 
ytterkant. Föroreningsspridning via grundvatten bedöms som osannolik, då 
länshållningen i täkten bidrar till att grundvattenströmningen sker in mot täkten. 
Länshållningsvattnet avleds till ett vattendrag som mynnar i Sigtunafjärden. Ingen 
brunn bedöms därför påverkas av den planerade verksamheten.  

8.1.3. Vattenkvalitet 
Verksamheten kommer att bedrivas på ett likartat sätt som befintlig verksamhet. En 
ökad brytmängd ger upphov till en ökad förbrukning av sprängämnen. Halterna av 
kväve bedöms dock bli liknande dagens halter då inläckaget av grundvatten och därmed 
även utspädningen ökar när brytmängderna ökar.  

Halterna av suspenderat material i täkten kommer sannolikt att öka till följd av att 
tvättning av massor planeras att utföras. För att hantera den ökade mängd suspenderat 
material som uppkommer i täkten kommer vattenhanteringssystemet med tillhörande 
sedimentationsdamm dimensioneras för att fånga upp sediment och minimera påverkan 
i recipient.  
 
Länshållningsvattnet bedöms få liknande halter som det vatten som uppstår vid befintlig 
verksamhet, dvs. något förhöjda totalkvävehalter. Med föreslagen vattenhantering 
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten bli liten och den planerade 
verksamheten bedöms inte påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppnå 
fastställda miljökvalitetsnormer. 
 
Andra risker för mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma är spill av oljor och 
dieselbränsle i samband med lagring, tankning och maskinhaveri. Om något utsläpp i 
närheten av täkten av en olyckshändelse skulle infiltrera ned till grundvattnet skulle det 
på grund av gradienten läcka in i täkten, varifrån det pumpas upp till 
sedimentationsdammen där det renas och eventuella spill tas om hand. Inom befintlig 
verksamhet vidtas fler skyddsåtgärder för att minimera risken för spill, se vidare under 
avsnitt 8.1.5, och dessa kommer fortsatt vidtas i planerad verksamhet. 
 
Vid mottagning av massor finns väl etablerade rutiner framtagna för mottagning och 
lagring av massor för att säkerställa att planerad verksamhet inte innebär en risk för 
mark- eller vattenföroreningar. 
 
Sammanfattande bedömning 
Påverkan från planerad verksamhet på vattenmiljö bedöms sammantaget som liten med 
små negativa konsekvenser. Länshållningsvatten leds endast norrut och mängden 
kommer successivt öka i och med utökning av brytområdet. Flödet kommer kunna 
regleras och utjämnas med hjälp utav befintliga och planerade dammar innan det når 
nedströms markavvattningsanläggningar. Risk för eventuell förorening av mark och 
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vatten som kan uppkomma vid spill av oljor och dieselbränsle i samband med lagring, 
takning och maskinhaveri bedöms som liten och minimeras genom skyddsåtgärder. 
Planerad verksamhet bedöms inte påverka de fastställda miljökvalitetsnormer som finns 
för recipienten Mälaren-Skarven. Ingen påverkan på enskilda brunnar bedöms ske. 

8.1.4. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att länshållningen av täkten upphör efter avslutad 
täktverksamhet. Påverkan på recipienter i form av tillförsel av länshållningsvatten 
upphör. Vattennivån i täkten kommer stiga och på sikt bildas en täktsjö. Brytområdets 
kanter varierar mellan ca +48 till + 55 m (RH2000). Det är osäkert om vattennivån i den 
framtida täktsjön kommer stiga tillräckligt högt för att en ytavrinning från täktsjön ska 
uppstå. Om det sker en ytavrinning kommer den ske söderut mot Broviken via 
Brobäcken-Sätrabäcken. 

Grundvattennivåerna i berg runt täkten bedöms på sikt återgå till närmare naturliga 
nivåer. Grundvattennivåerna återgår dock inte i alla områden till de nivåer som rådde 
innan brytningen initierades, eftersom brytområdet finns kvar och vatten även 
fortsättningsvis i mindre omfattning rinner in i täkten. Grundvattennivåerna i berg 
kommer sannolikt uppvisa högre lägstanivåer i framtiden, eftersom täktsjön kommer 
fungera som ett stort grundvattenmagasin. 

8.1.5. Förslag på skyddsåtgärder 
 
Risk för spill av kemikalier och bränsle 
För att minimera risken för utsläpp/läckage av kemikalier och bränsle vidtas redan i 
befintlig verksamhet skyddsåtgärder som fortsatt kommer vidtas i planerad verksamhet. 
Diesel förvaras i en containeromsluten, kontrollerad cistern. Tankning samt påfyllning 
av fett och oljor sker på hårdgjord yta. Oljor förvaras i slutet utrymme i anslutning till 
verkstaden. Farligt avfall och spillolja förvaras i separata kärl på en platta med 
uppsamlingsskydd. Förvaringen sker i ett förråd i täkten. Som skydd vid eventuellt 
haveri eller spill finns absorberingsutrustning tillgänglig vid strategiskt placerade 
behållare. För sanering används i första hand stenmjöl, men annan saneringsutrustning 
som exempelvis absorptionsmedel finns också tillgänglig. Vid ett eventuellt spill 
kommer uppgrävda oljeförorenade massor schaktas bort och transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning för omhändertagande.  

Grundvattennivåer 
För uppföljning av påverkan på grundvattennivåer i berg föreslås mätningar av 
grundvattennivåer i de tre befintliga bergborrade brunnarna som ses i Figur 7. 

Inläckage och länshållning 
För uppföljning av inläckage och utgående länshållningsflöde föreslås kontroll av olika 
flöden inom planerad verksamhet. Kontroll av utgående vatten rekommenderas ske vid 
pumpning från sedimentationsdammar i täkten till våtmarken inom 
verksamhetsområdet. För att bestämma volymen inläckande vatten behöver volymen 
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processvatten som används för internt bruk mätas. Mätning bör ske med flödesmätare. 
 
Vattenkvalitet 
Inom befintlig verksamhets kontrollprogram sker provtagning av vatten, vilket 
rapporteras i miljörapporten. I planerad verksamhet kommer provtagning av vatten 
hanteras inom ramen för kontrollprogrammet. 

Mottagande av massor 
Inom ramen för kommande kontrollprogram kommer platsspecifika riktvärden att tas 
fram, vilka mottagna massor som ska användas för anläggningsändamål behöver 
uppfylla. Massor som avses användas för återvinning och produktionsändamål ska inte 
överskrida nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenad mark. Inom verksamheten finns redan väl etablerade rutiner för mottagning 
och hantering av massorna finnas. En mer detaljerad beskrivning av mottagandet och 
hanteringen av massor återfinns i ansökansbilaga A. 

8.2. Naturmiljö 

8.2.1. Bedömningsgrunder 
En naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014) har utförts dels 
under sommaren 2019, dels under maj 2020 (se ansökansbilaga B.3, 
Naturvärdesinventering). En groddjursinventering utfördes under våren 2019 och en 
fågelinventering utfördes under våren 2020 (se ansökansbilagor B.3.1 och B.3.2). Fynd 
av arter i området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och 
områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och 
Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur. Information har även inhämtats från 
Lantmäteriets tjänst Historiska kartor. 

8.2.2. Påverkan och konsekvenser 
Den planerade täktverksamheten innebär att ca 85 hektar tidigare obruten mark kommer 
att tas i anspråk. Som ovan nämnts, består området idag till största delen av 
produktionsskog med överlag relativt låga naturvärden, i olika stadier från nyligen 
upptagna hyggen till medelålders väl gallrad barrskog. Nyckelbiotopen och den av 
Skogsstyrelsen utpekade bäckmiljön ligger ej inom influensområdet för planerad 
grundvattensänkning.  Den planerade verksamheten bedöms således inte påverka nyss 
nämnd nyckelbiotop eller bäckmiljö. 

Det planerade verksamhetsområdet ligger strax väster om Görvälnkilen, se Figur 23, 
som är en av Stockholms gröna kilar. De gröna kilarna är stråk av grönområden i 
Stockholms län som fungerar som gröna korridorer och utgör viktiga 
spridningssamband. Som ses nedan ligger den gröna kilen och dess gröna värdekärna 
med höga naturvärdena mot Lejondalssjön. De rödlistade arter som är rapporterade från 
kilen är inte rapporterade från det planerade verksamhetsområdet. Att den gröna kilen 
ligger nära verksamhetsområdet innebär att det kommer att finnas goda 
spridningsmöjligheter mellan den gröna kilen och den “hot spot” för arter med fågelsjö, 
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våtmarker och lövskogar, som kommer att skapas i och med efterbehandlingen (se 
4.10).  

 

Figur 23. Görvälnkilen i närområdet. ©Region Stockholm.  

Våtmarker 
Innanför influensområdet för avsänkning av grundvatten i berg har totalt 19 
våtmarksobjekt identifierats vid inventering, varav fem ligger inom det nuvarande 
verksamhetsområdet. I begreppet “våtmarker” ingår både dammar, sumpskogar och 
andra blöta/fuktiga områden. Våtmarker gynnar generellt biodiversiteten då fuktiga 
miljöer är viktiga för många arter. Många av sumpskogarna inom inventeringsområdet 
är dock unga och så kraftigt påverkade av skogsbruk att de flesta biotopkvaliteter som är 
förknippade med sumpskogar inte har hunnit utvecklas. Åtta av våtmarkerna utanför 
nuvarande verksamhetsområde har ändå påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Inne 
i nuvarande verksamhetsområde finns vidare en våtmark och några dammar med högt 
naturvärde (klass 2), som har skapats av täktverksamheten. 
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Figur 24. Inventerade sumpskogar och deras naturvärden. 

Den största våtmarken innanför influensområdet är belägen inom verksamhetsområdet 
och är till viss del antropogen, då den befintliga verksamhetens länshållningsvatten 
pumpas till våtmarken. Länshållningsvattnet kommer även fortsättningsvis att pumpas 
till våtmarken i planerad verksamhet. Övriga våtmarker inom influensområdet bedöms i 
huvudsak försörjas av direkt nederbörd och ytavrinning.  En avsänkning av grundvattnet 
i våtmarkerna innanför influensområdet riskerar att till viss del påverka flora och fauna. 
En påverkan på våtmarksobjekt med visst naturvärde innebär inte någon större förlust 
av naturvärden. I de identifierade våtmarksobjekten med påtagligt naturvärde är miljön 
relativt ung och saknar därför en del biotopkvaliteter som skapas genom ålder, till 
exempel grövre död ved och äldre träd. En avsänkning av grundvattnet i dessa områden 
kommer ge en viss påverkan, till exempel genom att vissa växter såsom klibbalar, som 
bidrar med bland annat värdefulla skrymslen där andra arter kan leva, på längre sikt inte 
kommer finnas kvar. Då inga höga naturvärden förekommer i områdena innebär 
påverkan ingen stor förlust på landskapsnivå under drifttiden. Vid efterbehandlingen är 
avsikten att skapa ett område med nya våtmarker av varierande djup och storlek, för att 
på så sätt få en större våtmarksyta med högre värden för groddjur och andra 
våtmarksarter, än vad som finns i nuläget. 
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De högsta naturvärdena kopplade till våtmarksområden finns i de befintliga 
groddjursvattnen innanför nuvarande verksamhetsområde. Det kommer fortsatt att 
finnas småvatten innanför planerat verksamhetsområde under en kommande 
verksamhetsperiod, och efterbehandlingen planeras att få en utformning där ett nytt 
småvattensystem skapas som gynnar groddjur. Därför bedöms inte planerad verksamhet 
innebära någon påtaglig negativ påverkan på groddjur, se vidare under Grod- och 
kräldjur nedan. 
 
Växter 
Fyra skyddade kärlväxtarter har påträffats inom området: blåsippa, liljekonvalj, 
mattlummer och revlummer. Växterna är skyddade enligt 9 § artskyddsförordningen. 
Den framtida täktverksamheten kommer innebära att ett visst bestånd av dessa kommer 
att försvinna på den aktuella platsen. Rev- och mattlummer finns i hela Sverige och är 
vanliga i skogsmark i Uppland. Blåsippa och liljekonvalj är vanliga i Uppland eftersom 
landskapet i stora delar är kalkrikt. Planerad verksamhet bedöms därför inte påverka 
arternas bevarandestatus varken nationellt, regionalt eller lokalt.  

Grön sköldmossa har också påträffats inom den södra delen av planerat 
verksamhetsområde. Arten har ett starkt skydd genom att den är upptagen i bilaga 2 till 
Art- och habitatdirektivet12 och därmed fridlyst i Sverige. Arten var tidigare rödlistad 
som NT, men är numera bedömd som Livskraftig (LC). Den gröna sköldmossan är 
starkt knuten till murken ved i ett stabilt mikroklimat och har ett relativt kort 
spridningsavstånd. Arten är därför känslig för stora förändringar i sitt närområde. Arten 
är tidigare rapporterad från Lejondalsjöns naturreservat, vilket gör det rimligt att 
misstänka att den finns på fler platser i de intilliggande skogarna av inventerat område. 
Ett område innanför planerat verksamhetsområde - där grön sköldmossa påträffats - 
kommer att avsättas för naturvård. Skyddsåtgärder föreslås vid behov (se avsnitt 8.2.4 
nedan). 

Grod- och kräldjur 
Sex skyddade grod- och kräldjursarter har påträffats inom området: större 
vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig padda, vanlig snok, huggorm och 
åkergroda. Samtliga är skyddade av artskyddsförordningen. Större vattensalamander 
och åkergroda är skyddade enligt 4 § och de övriga grod- och kräldjuren är skyddade 
enligt 6 §. 

 
12 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
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Figur 25. Påträffad förekomst av grod- och kräldjur inom verksamhetsområdet.  

Den större vattensalamandern är känslig för förändrad hydrologi och habitatförlust. 
Dess spridningsförmåga är begränsad och vid isolerade småvatten bör 
försiktighetsåtgärder vidtas. Inom verksamhetsområdet har den större 
vattensalamandern tagit miljöer skapade av befintlig täktverksamhet i anspråk som 
livsmiljö och gynnas av nuvarande vattenhantering där vatten pumpas upp till 
sumpskogen. Den planerade täktverksamheten bedöms inte påverka artens 
bevarandestatus lokalt under drifttiden, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas, se vidare 
nedan. Vid den planerade efterbehandlingen kommer en större våtmarksyta skapas, med 
högre värden för groddjur och andra våtmarksarter än vad som finns i nuläget. 
 
Övriga påträffade grod- och kräldjur är vanliga i regionen och bedöms inte påverkas 
negativt av den utökade täktverksamheten. Samtliga påträffade grod- och kräldjur, 
inklusive den större vattensalamandern, gynnas av pågående och planerad 
täktverksamhet och de våtmarker som denna skapar. 

Fåglar 
Alla vilda fåglar omfattas av 4§ artskyddsförordningen, men normalt prioriteras arter 
som är upptagna i bilaga 1 till Fågeldirektivet13, rödlistade arter samt sådana arter som 
uppvisar en stark negativ trend. Vid inventeringen noterades 15 rödlistade arter inom 
eller strax utanför planerat verksamhetsområde. Dessa är kricka (VU), havsörn (NT), 
skrattmås (NT) havstrut (VU), gråtrut (VU), gråkråka (NT), talltita (NT), hussvala 

 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. 
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(VU), ärtsångare (NT), stare (VU), rödvingetrast (NT), buskskvätta (NT), grönfink 
(EN), gulsparv (NT), sävsparv (NT) samt en skyddsklassad art som beskrivs i 
sekretessbelagd bilaga till fågelrapporten. Dessutom noterades trana, som inte är 
rödlistad men som finns upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1. Av nyss nämnda arter 
bedöms havsörn, skrattmås, havstrut och gråtrut varken häcka inom planerat 
verksamhetsområde eller nyttja det speciellt för födosök eller rastning. Vid utvidgning 
av brytområdet kommer framförallt olika skogsmiljöer att försvinna. Det medför en viss 
lokal påverkan på fåglar som lever/häckar i uppvuxen skog, precis som vid normala 
skogsavverkningar. Ett par områden med hyggen och ungskog kommer att försvinna, 
vilka är miljöer som tillfälligt kan nyttjas av arter som främst är knutna till äldre 
jordbruksmiljöer. 

Ärtsångare, grönfink och gulsparv förekommer i området, främst på/i hyggen och 
planteringar/ungskog eller i anslutning till dessa (skogskanter). När 
hyggen/planteringar/skogskanter försvinner kan det ha viss lokal påverkan på dessa 
arter under drifttiden. Alla tre arterna är ännu förhållandevis vanliga och de miljöer som 
riskerar att försvinna med den planerade utvidgningen är inte på något sätt optimala 
eller unika - det finns gott om liknande miljöer i omkringliggande landskap för de tre 
arterna. Vid efterbehandlingen kommer nya skogsdungar och bryn att återskapas, som 
gynnar dessa arter.  

Talltitan föredrar större sammanhängande barrskogar och finns såväl i tallskog som 
granskog och lövblandad barrskog. Skogens struktur är viktig, den ska helst vara 
flerskiktad med riklig underväxt och ha tillgång till murknande högstubbar. Skogarna 
kring täkten, med undantag för de äldre hällmarkstallskogarna, är tydligt påverkade av 
modernt skogsbruk och är inte direkt optimala för talltita. Planerad verksamhet kan ha 
viss påverkan på talltita, men denna är troligen obetydlig. 

Gråkråka, hussvala, stare, rödvingetrast och buskskvätta noterades i området, men det 
var tveksamt ifall de häckade inom inventeringsområdet under det år inventeringen 
genomfördes. Häckning av dessa arter kan eventuellt förekomma vissa år. Planerad 
verksamhet har sannolikt en mycket begränsad påverkan på dessa arter. 

Kricka, trana och sävsparv finns i den skapade våtmarken i nordväst, och bedöms inte 
påverkas under drifttiden då denna miljö planeras att bibehållas. Vid efterbehandlingen 
kommer dessa arter att gynnas av den fågelsjö och våtmarksområde som planeras att 
skapas. 

Sammanfattande bedömning  
Påverkan på naturmiljö och biologisk mångfald bedöms sammanfattningsvis att bli liten 
med små negativa konsekvenser under drifttiden. Den största delen av skogen i och 
omkring planerat verksamhetsområde består av produktionsskog med relativt låga 
naturvärden. De flesta av de påträffade skyddade arterna är vanligt förekommande i 
Uppland där täkten är belägen. Påträffade groddjur bedöms gynnas av en fortsatt 
täktverksamhet, då vatten från täktbotten pumpas och upprätthåller den befintliga 
sumpskogen samt skapar fler dammar.  



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning

 

M:\1. Uppdrag\2019\M1900142_PT_Jehander_Bro\3. Projektredovisning\6. MKB\Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
2020-11-08.docx 

  Tillståndsansökan Bro 
 M1900142 
 2020-11-08 s 56 (81) 

Den föreslagna efterbehandlingen skulle dessutom leda till en mer artrik och varierad 
natur, med strukturer som saknas i dagens hårt brukade landskap, så som en mängd 
våtmarker, sandmiljöer, lövskog och en fågelsjö med grunda stränder (se avsnitt 4.10). 
Efterbehandlingen skulle ge positiva effekter för biologisk mångfald även på 
landskapsnivå.  

8.2.3. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att mindre oexploaterad mark tas i anspråk jämfört med 
planerad verksamhet. Nollalternativet innebär därför att något färre områden med 
naturvärden exploateras än vid planerad verksamhet. Nollalternativet innebär dock att 
det vid avslutad täkt bildas en täktsjö med få värden för biologisk mångfald, samtidigt 
som den antropogena våtmarken med högst naturvärden torkar ut.  
 
Den planerade verksamheten har en mycket mer ambitiös efterbehandlingsplan och 
kommer efter drifttiden att bidra till ökade värden för både biologisk mångfald och 
friluftsliv jämfört med nollalternativet, se vidare avsnitt 4.10 samt ansökningsbilaga 
A.2.  

8.2.4. Förslag på skyddsåtgärder 
Jehander arbetar idag aktivt med handlingsplaner som omfattar åtgärder och rutiner för 
att främja biologisk mångfald under pågående täktverksamhet. Arbetet omfattar både 
direkta åtgärder, som exempelvis uppsättning av holkar och röjning av sly, och 
arbetssätt för att minska störning på känsliga arter eller främja deras möjlighet till 
etablering. Handlingsplanen för Bro bergtäkt grundar sig bland annat på en biologisk 
åtgärdsplan framtagen för nuvarande täktverksamhet av Naturföretaget (2018). 
Handlingsplanen är ett levande dokument som revideras och följs upp årligen. 
Skyddsåtgärder som föreslagits i samband med undersökningar inför denna ansökan 
kommer att införlivas i handlingsplanen för Bro.  

I planerad verksamhet kommer åtgärder i enlighet med handlingsplanen för biologisk 
mångfald att vidtas i den mån det är möjligt utan att hindra produktionen. Bland annat 
kommer sälgar och viden att sparas i kanterna av verksamhetsområdet och blommande 
vegetation främjas i täkten, både genom att bevara befintlig växtlighet och genom att så 
ut nektarväxter vid behov. Fågel- och/eller fladdermusholkar sätts upp på olika platser. 
Död ved kommer att sparas eller skapas i områdets kanter vid avverkning. Buskar 
kommer även att sparas i skogsbrynen vid avverkning för att gynna fåglar. Detta är 
åtgärder som delvis redan pågår inom nuvarande verksamhet. 

Det område inom det planerade verksamhetsområdets sydöstra del - där grön 
sköldmossa påträffats under inventering - kommer att avsätts för biologisk mångfald. 
Vidare har Jehander för avsikt att vid behov, om områdets kant påverkas av damm, 
eventuellt flytta någon låga14 med arten längre in i det avsatta området. 

 
14 En låga är en del av dött träd på marken. 
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Vatten kommer i planerad verksamhet fortsätta att pumpas upp i den redan befintliga 
våtmarken inom verksamhetsområdet. Det gynnar de groddjur och fåglar som finns där 
idag. Om befintliga dammar med groddjur tas bort under verksamhetstiden kommer nya 
dammar skapas. De nya och gamla dammarna kommer existera parallellt under en tid så 
att groddjuren hittar de nya lekvattnen. De nya dammarna kommer anläggas inom 
spridningsavstånd från befintlig damm som ersätts. 
 
Båda salamanderarterna tillbringar större delen av året på land och då i närliggande 
strukturer, helst död ved eller stenblock och stenrösen. Död ved kommer att läggas ut i 
skogsområden intill våtmarken och andra dammar med groddjur. 
 
Kring det träd med ormvråksbo, som finns i den sydöstra delen av det planerade 
verksamhetsområdet, kommer en trädgrupp att sparas så att boet blir insynsskyddat.  

Hussvalan skulle kunna häcka i t.ex. den befintliga byggnad som kallas grusladan. 
Försiktighet kommer att iakttas med eventuella svalbon, särskilt under 
häckningssäsongen. Jehander har tidigare erfarenhet av att hantera och ta hänsyn till 
svalor inom täktverksamhet. 
 
Skyddsåtgärder för den skyddsklassade arten kommer att vidtas enligt förslag i 
sekretessbelagd bilaga till fågelrapporten. 
 
Vid efterbehandlingen kommer fler åtgärder att vidtas för att bibehålla och öka 
områdets biologiska mångfald, som t.ex. att skapa småvatten för groddjuren (se vidare 
ansökansbilaga A.2). 

8.3. Friluftsliv, rekreation och landskapsbild 
 
Norr om planerat verksamhetsområde ligger en scoutstuga i vilken det bedrivs 
scoutverksamhet sedan 1960-talet. Området vid Lejondalssjön består till stor del av 
skog som används för rekreation, till exempel bär- och svampplockning. Den skog som 
är belägen i direkt närhet till befintlig verksamhet, och som till viss del exploateras i 
planerad verksamhet, består till största del av produktionsskog. Vidare är vissa delar av 
planerat verksamhetsområde redan idag påverkat av befintlig och tidigare 
täktverksamhet. Mot väg 269 ligger idag en ridå av träd. Vägen ligger även något lägre 
än marken upp mot täktområdet. Nuvarande verksamhet och befintliga anläggningar är 
inte synliga från vägen. 

8.3.1. Påverkan och konsekvenser 
Delar av befintlig tätortsnära skog, vilken kan utnyttjas för rekreation och friluftsliv i 
form av exempelvis scoutverksamhet och bärplockning, försvinner. Den skog som 
exploateras under drifttid i planerad verksamhet består dock främst av produktionsskog. 
I närområdet finns under drifttid för planerad verksamhet fortsatt sammanhängande 
oexploaterade skogsområden, såsom Görvälnkilen och området vid Lejondalssjön, vilka 
kan utnyttjas till friluftsliv och rekreation. 
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Planerad verksamhet innebär att brytområdet successivt kommer att utvidgas under 
drifttiden, bland annat mot väg 269. Det kommer fortsatt finnas en trädlinje mot väg 
269. Där en eventuell ny anslutningsväg anläggs kommer träd att behöva fällas. Det kan 
innebära att det utökade brytområdet och den planerade återvinningsverksamhet kan 
synas från vägen. Därför planeras en vall att anläggas mellan väg 269 och området för 
återvinningsverksamheten för att förhindra insyn, denna markeras med A på Figur 18. 
Vallens placering och utformning kan komma att anpassas till var anslutningsvägen 
hamnar och eventuella lämningar som identifieras inom ramen för den arkeologiska 
utredning som pågår. Funktionen avseende insynsskydd kommer dock att eftersträvas i 
enlighet med framtagen efterbehandlingsplan. Vallen kommer konstrueras i två delar 
som delvis ligger om lott för att den planerade nya anslutningsvägen ska kunna passera 
genom vallen utan det ska gå att se igenom. Framtagna siktlinjer - som redovisas i 
bilaga A.2 till ansökan - visar att planerad verksamhet, när nyss nämnda vall har 
anlagts, inte kommer synas från vägen. Landskapet runt täkten kommer till största delen 
fortsatt bestå av skogsområden. Inom verksamhetsområdets nordvästra del, mot ytan för 
befintligt kontor, kommer en vall anläggas under drifttid. Denna vall är markerad i 
Figur 18 som B. Vallen kommer fungera som skydd mot insyn, damm och buller.   

Påverkan från planerad verksamhet under drifttid på rekreation och friluftsliv bedöms 
liten med små negativa konsekvenser. Detta då delar av ett sammanhängande 
skogsområde som delvis används för scoutverksamhet och friluftsliv försvinner. 
Påverkan bedöms som lokal och det kommer fortsatt finnas kvar stora närliggande 
skogsområden, i form av den gröna kilen Görnvälkilen och omkringliggande skog runt 
planerat verksamhetsområde, som fortsatt kan användas för friluftsliv och rekreation. 
Planerad täktverksamhet kommer normalt att bedrivas under vardagar, främst under 
dagtid. Även planerad asfaltstillverkning och betongindustri kommer normalt att 
bedrivas på vardagar.  

Efter avslutad verksamhet kommer hela det planerade verksamhetsområdet att vara 
tillgängligt för friluftsliv. De åtgärder som föreslås i efterbehandlingsplanen gynnar inte 
bara biologisk mångfald utan är även positiva för friluftsliv och rekreation då ett 
tätortsnära och varierande naturlandskap skapas inom området. Påverkan från planerad 
verksamhet efter drifttid bedöms medföra positiva konsekvenser för friluftsliv, 
rekreation och landskapsbild. 

8.3.2. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen utökning av brytområdet eller nya anläggningar inom 
verksamhetsområdet. Under kvarvarande drifttid kommer inga större ytterligare 
skogsområden att avverkas då i princip hela nuvarande brytområde är avbanat. Efter 
drifttid kommer efterbehandling enligt gällande tillstånd att genomföras. Jämfört med 
planerad verksamhet skapas inga särskilda anläggningar eller landskap som ger 
mervärde på naturmiljö och då även rekreation och friluftsliv. Jämfört med planerad 
verksamhet ger nollalternativet en något mindre påverkan på friluftsliv, rekreation och 
landskapsbild under driftskedet. Efter driftskedet bedöms nollalternativet ge en mindre 
positiv påverkan på friluftsliv, rekreation och landskapsbild än planerad verksamhet då 
en mer traditionell efterbehandling utan mervärden genomförs.  
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8.4. Buller 

8.4.1.  Bedömningsgrunder 
Planerad verksamhet genererar verksamhetsbuller samt trafikbuller, vilket kan påverka 
omgivningen. Som underlag för bedömningen har Naturvårdsverkets riktvärden för 
verksamhetsbuller samt nationella riktvärden för trafikbuller tillämpats. 

Nuvarande villkor 
I befintlig verksamhet gäller följande villkor för täktverksamheten: 

”Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
bostäder inte överstiger följande riktvärden: 

50 dBA dagtid (kl. 07-18) 
45 dBA lördag, sön- och helgdagar dagtid (kl. 7-18) 
45 dBA kväll (kl. 18-22) 
40 dBA natt (kl. 22-07) 

För fritidsbebyggelse vid Lejondalssjön ska följande värden gälla: 

45 dBA dagtid (kl. 07-18) 
40 dBA lördag, sön- och helgdagar dagtid (kl. 7 -18) 
40 dBA kväll (kl. 18-22) 
35 dBA natt (kl. 22-07) 

Om hörbara toner eller impulsljud förekommer, ska de angivna värdena för ekvivalent 
ljudnivå sänkas med 5 dB(A)-enheter. Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får inte 
överstiga 55 dB(A) vid bostäder.” 

Verksamhetsbuller 
Täktverksamheten genererar verksamhetsbuller samt buller från trafik, vilket kan 
påverka omgivningen. Som underlag för bedömningen har Naturvårdsverkets riktvärden 
för verksamhetsbuller samt de nationella riktvärdena för trafikbuller tillämpats. 

Riktvärden för industri och annat verksamhetsbuller anges i Naturvårdsverkets 
vägledning (Naturvårdsverkets rapport 6538), se Tabell 2. 

Tabell 2. Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser vid befintlig bebyggelse. 

  Ekvivalent 
ljudnivå i dBA 

  Högsta 
ljudnivå i dBA 

Områdesanvän
dning1) 

Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 
samt lör-sön-
och helgdag kl 
06-18 

Natt kl 22-06 Momentana 
ljud nattetid kl 
22-06 

Bostäder, 
skolor, 

  
50 

  
45 

  
40 

  
>55 
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förskolor och 
vårdlokaler a) 

a. Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används 

Trafikbuller 
Då aktuell ansökan inte rör ny detaljplan för bostadshus görs bedömningen mot riktvärden i prop. 1996/97:53 
om infrastrukturinriktning för framtida transporter (“Infrastrukturpropositionen”). Tabell 3. Riktvärden 
enligt Infrastrukturpropositionen. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

Utrymme Högsta trafikbullernivå  
  LAeq LAFmax 
Inomhus 30 45 (nattetid) 
Utomhus 
 Vid fasad 
 På uteplats 

55 701) 

1) Tidvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (06-22) 

  

8.4.2. Påverkan och konsekvenser  
En bullerutredning har tagits fram av Akustikkonsulten inom ramen för ansökan, se 
ansökansbilaga B.4.  

Verksamhetsbuller 
I bullerutredningen har externt verksamhetsbuller beräknats för ett maximalt driftfall för 
dag, kväll och natt i 18 beräkningspunkter, se Figur 26 . I beräkningarna av 
verksamhetsbuller har ett antal bullerskyddsåtgärder antagits, se vidare i avsnitt [8.4.3]. 
I Tabell 4 redovisas beräkningsresultatet av verksamhetsbuller för planerad verksamhet. 
dessa beräkningar.  
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Figur 26. Mottagarpunkter för genomförda bullerberäkningar är markerade med gula prickar (Akustikkonsulten, 
2020). 

Tabell 4. Resultat från utförda bullerberäkningar. 

Beräknings-punkt Ekvivalent ljudnivå i dBA Maximal 
ljudnivå 
(FAST) i 
dBA 

  Dag kl. 06-
18 

 Kväll kl.18-
22  Natt kl. 22-06  Natt kl. 22-06 

  Bostadshus Fritidshus Bostadshus Fritidshus Bostadshus Fritidshus   
A1), BV2) 45   43   34   41 
B, BV 46   43   34   41 
C, BV 40   37   29   33 
D, BV 45   42   36   40 
E, BV 47   44   36   41 
F, BV 40   37   30   33 
G, BV 37   35   31   33 
H, BV   41   39   32 33 
I, BV   43   40   33 34 
J, BV   35   33   27 35 
K, BV   38   35   27 31 
L, BV   38   35   31 35 
M, BV   36   34   29 30 
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N, BV   35   32   24 29 
O, BV 38   34   25   40 
O, 13) 39   35   26   41 
P, BV 44   38   30   48 
P, 1 47   43   36   48 
                
NV riktvärde 50 50 45 45 40 40 55 
Riktvärde enligt 
nuvarande tillstånd 
för fritidsbebyggelse 
vid Lejondalssjön 
villkor 

 45  40  35  

Innehålls Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
1)Beräkningspunkt A används idag till scoutstuga 
 2) bottenvåning 
 3) våningsplan 1 

Resultatet från bullerberäkningarna utgör ett sällan förekommande ljudutbredningsfall 
och det är troligt att den faktiska ljudnivån i planerad verksamhet är lägre än den 
beräknade under stora delar av året och framförallt på längre avstånd ifrån 
verksamheten. Beräkningarna bygger även på ett maximalt driftfall där samtliga 
bullerkällor är i drift samtidigt. Detta driftfall bedöms vara sällan förekommande. I 
samtliga beräkningspunkter och samtliga tidsperioder innehålls begränsningsvärdena.  

Trafikbuller 
Beräkning av trafikbuller är utförda för sju beräkningspunkter, resultatet ses i Tabell 5.  

Tabell 5. Resultat från utförda bullerberäkningar för trafikbuller. 

Beräkningspunkt Planerad verksamhet Nuläge  
  Dygnsekvivalent 

ljudnivå i dBA 
Maximal ljudnivå 
i dBA 

Dygnsekvivalent 
ljudnivå i dBA 

Maximal ljudnivå 
i dBA 

A, BV 51 63 51 62 
B, BV 51 59 51 59 
C1), BV 57 67 56 66 
D, BV 42 54 42 54 
E, BV 56 63 55 62 
E, 1 57 62 56 62 
F, BV 60 68 60 68 

1) Beräkningspunkt c används idag till scoutstuga 

Beräkningsresultatet visar att den tillkommande tunga trafiken från planerad verksamhet 
ger ett försumbart bidrag till ljudnivån jämfört med nuläge.  

Kumulativ påverkan 
I närområdet till Jehanders täkt finns och planeras andra verksamheter som kan ge 
upphov till verksamhetsbuller. De närliggande verksamheter som beaktats i framtagen 
bullerutredning är Högbytorp och planerad deponi av schaktmassor.  
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Det finns inte någon bullerutredning att tillgå för någon av verksamheterna. Avståndet 
mellan Högbytorp och planerad verksamhet är relativt stort och det bedöms inte finnas 
någon bostad som kan komma att påverkas av kumulativt buller från de båda 
verksamheterna samtidigt. Riktvärdena för externt industribuller bedöms således inte 
överskridas.  

Deponin av schaktmassor ligger på ett kortare avstånd till planerad verksamhet än 
Högbytorp. Den kumulativa påverkan på närliggande bostäder beror på omfattningen av 
deponiverksamheten. I tillgängligt material är omfattningen inte fastställd och därför har 
ingen exakt bedömning om kumulativ påverkan kunnat göras. Det som är fastställt är att 
deponiverksamheten kommer att ge en ökning av den tunga trafiken på väg 269. 
Trafikökningen är dock liten – enligt uppgift cirka 145 fordon/dygn – vilket gör att den 
kumulativa inverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivån endast kommer påverkas 
marginellt, mindre än 1 dB jämfört med resultaten från endast planerad täktverksamhet. 

Sammanfattande bedömning 
Planerad verksamhet bedöms ge en liten påverkan på buller med små konsekvenser. 
Riktvärden för verksamhetsbuller innehålls i samtliga beräkningspunkter, under 
förutsättning att föreslagna skyddsåtgärder vidtas. Med givna bullerskyddsåtgärder kan 
noteras att fritidshus vid Näshagen även innehåller riktvärden för fritidshus enligt 
nuvarande tillstånd. I enlighet med nu gällande vägledning för externt industribuller, 
sökt tillstånd, ska dock ingen särskild hänsyn tas till fritidshus vid villkorsreglering av 
ljud. Trafik från planerad verksamhet bedöms ge ett försumbart bidrag på trafikbuller. 

8.4.3. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att täktverksamheten upphör när nuvarande tillstånd löper ut. 
Det innebär att buller från Jehanders verksamhet upphör.   

8.4.4. Skyddsåtgärder 
Genomförda beräkningar har tagit hänsyn till den vall som planeras att anläggas mellan 
produktions- och upplageområdet samt befintlig våtmark, markerad med B i Figur 18. 
Vallen kommer skärma av krossarna och därmed minska bullret västerut. Vallen har 
getts föreslagen placering för att fungera i drift och samtidigt ge god skärmning. För att 
innehålla dagens villkor vid Näshagen kommer lokal skärmning av efterkrossarna ske 
österut. 

Resultatet för bullerberäkningarna är för ett värsta-fall som sker när borriggen står på 
toppen av brytfronten i den västra sidan av bergtäkten. I detta fall kommer lokal 
skärmning på borriggen ske i riktning västerut mot närliggande bostäder. För att 
säkerställa att borriggen inte kan orsaka överskridanden tillsammans med övrig 
verksamhet bör skärmningen ske för hela brytningen västerut. Det går även bra att 
använda en bullerdämpad borrigg. För borrning av det östra planerade brytområdet 
behövs inga bullerskyddsåtgärder utföras på borriggen. 
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8.5. Utsläpp till luft/damning 
Utsläpp till luft från verksamheten kommer ske i form av damning och avgasutsläpp. 
Damning uppkommer från kross- och siktanläggningarna samt upplag och uppstår när 
fordon kör inom täkten. Damning uppstår framförallt under torrperioder.  
Avgasutsläppen kommer från trafik till och från området, interna transporter inom 
verksamhetsområdet samt från den mobila maskinparken. Avgasernas innehåll består, 
utöver koldioxid, av framförallt svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), kolväten 
(THC, totalkolväten) och partiklar (PM10). 

8.5.1. Påverkan och konsekvenser 
Idag har väg 269, Håtunavägen, ett trafikflöde på strax över 5000 fordon per dygn. En 
andel om 17 % av dessa fordonsrörelser är tunga. För den planerade verksamheten 
bedöms antalet transporter in respektive ut från täkten uppgå till ca 600 (ca 300 in och 
ca 300 ut) per dag. Personalbilstrafiken är inte inräknade i dessa flöden.  

Damning kan utgöra ett arbetsmiljöproblem. Damning kan därtill påverka växter och 
djur. I och med de skyddsåtgärder som vidtas (se avsnitt 8.5.3) bedöms påverkan av 
damning från täkten vara liten.  

Konsekvenser av avgasutsläpp är bland annat att svavel- och kväveoxider - som 
omvandlas till syror i kontakt med regn - bidrar till att försura mark och vattendrag. 
Kväve kan bidra till övergödning. Kolväten är skadliga för människors hälsa och miljö 
på andra sätt. En väldigt liten del av svavel- och kväveutsläppen i Sverige kommer dock 
från svenska utsläpp, då effektiv rening i motorer minskar kväveutsläppen och 
europeiska drivmedel har lågt svavelinnehåll eller är svavelfria. Marknära ozon bildas 
när flyktiga organiska ämnen reagerar kemiskt med kväveoxider i närvaro av solljus. 
Marknära ozon är skadligt för människors hälsa och kan ge upphov till skador på 
jordbruksgrödor och skogsbruk. De avgasutsläpp som planerad verksamhet ger upphov 
till resulterar i en i sammanhanget marginell påverkan och skyddsåtgärder vidtas för att 
minska utsläppen. Verksamheten medför ingen risk för överskridande av någon 
miljökvalitetsnorm för svaveldioxid. 

Tankar där varm bitumen, polymermodifierad bitumen och bitumenemulsion förvaras 
ska vara försedda med övertrycksventilering för att begränsa utsläpp av flyktiga 
organiska föreningar m.m. I tillverkningsprocessen för asfalt är luktspridningen 
begränsad till tillverkningsplatsen. Den rök som kommer från skorstenen är luktfri och 
består av vattenånga som kommer från torkning av stenmaterial. Lastbilarna som 
transporterar asfalten till och från bergtäkten går med täckta flak.  
Asfaltverket som ska byggas kommer vara modernt och det senaste när de gäller teknik. 
Det kommer vara tätat med beklädnad/inbyggnad och automatiska toppluckor på 
utlastningsfickor. 

Påverkan från planerad verksamhet på utsläpp till luft bedöms sammantaget bli liten 
med små negativa konsekvenser.  
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8.5.2. Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att täktverksamheten upphör när nuvarande tillstånd löper ut. 
Det innebär att utsläpp till luft och damning från Jehanders verksamhet upphör.  
Behovet av ballast kommer dock kvarstå, varför materialet skulle behöva brytas på 
annan plats, sannolikt längre ifrån avsättningsområdet och utsläpp skulle uppkomma där 
istället.  

8.5.3. Skyddsåtgärder 
Dammbekämpning sker inom täkten med hjälp av bevattning. Innan lastbilarna lämnar 
verksamhetsområdet tvättas de av i hjultvätten för att undvika damning på allmänna 
vägar. Produktionsanläggningen drivs med el från det fasta elnätet. Arbetsfordon 
kommer att drivas med konventionella drivmedel. De arbetsfordon som används inom 
verksamheten idag drivs med diesel av miljöklass 1. Maskinparken underhålls och 
förbättras kontinuerligt och vid uppdateringar beaktas kravet om bästa möjliga teknik. 
Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas. Täktens fordonsförare 
genomgår utbildning i “Eco-driving”, sparsamt körsätt, för att minimera 
bränsleförbrukningen. Jehander följer AFS15 2015:2 med avseende på stendamm.  

8.6. Vibrationer och luftstötsvågor  

8.6.1. Bedömningsgrunder 
Tänkbara olyckor och haverier består framförallt av händelser kopplade till sprängning, 
så som stenkast eller ras/skred vid brytområdets kanter. Dessa kan leda till såväl 
personskador som materiella skador. En riskanalys för planerad verksamhet har utförts 
av Nitro Consult (2020), se ansökansbilaga B.5 Riskanalys för täkt av berg. Syftet med 
utredningen är att identifiera problemområden vid sprängning, för att kunna redovisa en 
plan för bergtäktsverksamheten så att sprängning kan utföras utan risk för 
driftstörningar eller skador på omgivande bebyggelse. Utredningen omfattar dels 
beräkningar och bedömningar av risk för skada på alla riskobjekt inom 
påverkansområdet, dels en beräkning av vilka vibrationsnivåer och luftstötvågor den 
planerade täktverksamheten kommer att ge upphov till. Informationen i detta avsnitt är 
tagen från utredningen.  
 
Riskanalysen är utförd efter de rekommendationer som anges i Svensk Standard SS 
4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 
byggnader samt Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt – 
Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader.  

8.6.2. Påverkan och konsekvenser 
Riskanalysen ska dels säkerställa att ingående markarbeten planeras och genomförs på 
sådant sätt att närliggande byggnader, anläggningar och installationer ej skadas, dels 
säkerställa att inga negativa konsekvenser uppstår genom markvibrationer, luftstötvågor 

 
15 AFS - arbetsmiljöföreskrift. 
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eller kast. Inventerade objekt som ingick i bedömningen innefattar närliggande 
fastigheter, verksamheter samt anläggningar. 

I riskanalysen har de maximala förväntade vibrationsnivåerna som kan uppstå vid 
omgivande bostadsbebyggelse beräknats. Medelvibrationsnivåerna vid sprängningarna 
förväntas vara betydligt lägre. Resultatet visar att samverkande laddning kommer att 
behöva reduceras i vissa delar av täkten, för att inte riskera ett överskridande av aktuella 
riktvärden. Behovet av åtgärder är som störst i de västra delarna av brytområdet. 
 
I riskanalysen har även maximal beräknad luftstötvåg som funktion av samverkande 
laddning och avstånd beräknats. Resultaten från denna analys visar att det förväntade 
luftstöttrycket inte bedöms uppgå till skadliga nivåer för närliggande bebyggelse 
jämfört med maximal tillåten nivå (450 Pa, enligt Svensk Standard).  

Planerad verksamhet innebär att verksamhets- och brytområdesgränserna kommer 
närmare väg 269, vilket ställer krav på kontroll och säkerhet avseende kastrisker. En 
säkerhetszon måste upprättas inför sprängning. Inom säkerhetszonen får inga människor 
eller byggnader befinna sig vid sprängning. Även övriga objekt som kan skadas av 
stenkast bör avlägsnas inför sprängning. Säkerhetszonen är konstruerad så att ingen sten 
i normala fall ska kasta länge än halva zonens utsträckning. Planen för 
sprängningsarbetena är att använda max 89 mm borrhål och bulksprängämne. Ett 
lämpligt säkerhetsområde för denna typ av sprängning är 400 m framåt och 240 m 
bakåt. Normala säkerhetsåtgärder vid sprängningsförfarande avser förladdning (som ska 
vara större än försättning), tändföljd, bergrensning, borrhålsprecision (borrhålen mäts in 
och stuffen scannas), laddning av salvans första rad etc. Framför salvan är det kast från 
pallfronten som ger de största kastlängderna. Denna typ av kast kan kasta i en ganska 
bred utbredningsriktning men de längsta går mer eller mindre rakt fram. Eftersom det är 
opraktiskt att utföra omfattande skyddsåtgärder framför salvan är det lämpligt att alltid 
rikta den från omgivande bebyggelse eller aktiviteter. Kasten bakåt beror istället på så 
kallad ”kratereffekt”, vilken innebär kast från pallens överyta. Sådana kast kan gå i 
vilken riktning som helst. Är avståndet bakåt kortare än ca 240 m bör extra 
säkerhetsåtgärder vidtas. Till exempel måste förladdningen vara längre än försättningen. 
Vidare måste förladdningslängden vara anpassad till skyddsavståndet. Vid behov kan 
täckningsåtgärder användas.  

I täktens västra delar måste kastrisken speciellt beaktas med hänsyn till närheten till väg 
269. Salvorna kommer behöva riktas från väg 269. Säkerhetsåtgärder - t.ex. 
säkerhetszoner, skyddsavstånd både framåt och bakåt samt användning av täckning vid 
korta säkerhetsavstånd - måste vidtas i syfte att undvika kast. 

Framtagen riskutredning visar att det inte finns några hinder mot att bedriva planerad 
verksamhet, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas. Sprängning sker redan idag inom 
befintlig verksamhet och skyddsåtgärder vidtas.  
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Planerad verksamhet bedöms inte medföra några negativa konsekvenser eller någon 
skadlig påverkan på bostäder eller andra riskobjekt med avseende på vibrationer och 
luftstötsvågor. 

8.6.3. Nollalternativ 
Efter avslutad täktverksamhet kommer sprängning att upphöra och ingen påverkan av 
vibrationer eller luftstötsvågor kommer ske. 

8.6.4. Föreslagna skyddsåtgärder 
Jehander följer idag gällande Standarder från Svensk Standard och arbetsmiljöverkets 
föreskrifter vad gäller vibrationer och luftstötvågor. Vid sprängning vidtas följande 
åtgärder, i enlighet med verksamhetens kontrollprogram:  

• All sprängning föregås av tydligt hörbara varningssignaler. 
• Tidpunkter för sprängning meddelas i god tid till närboende på infotavlor vid de 

bebyggda områdena. 
• Omedelbart innan sprängningen ronderas riskområdet för att avlysas. 
• Sprängning sker enligt upprättad sprängplan. Planen reglerar storlek på 

sprängsalvor, sprängriktningar med mera för att undvika stenkast eller risk för 
andra skador.  

• Marken rensas helt ren innan sprängning för att undvika kast av löst material på 
ytan. 

För att reducera samverkande laddningar och minska vibrationer kan exempelvis 
håldiametern minskas, pallhöjden minskas eller laddningen delas upp i borrhålet (så kallad 
däckladdning). 

Mätning av vibrationer kommer att ingå i verksamhetens kontrollprogram. Vid 
eventuella klagomål från de kringboende kommer behovet av åtgärder att utredas.  

8.7. Trafik 

8.7.1. Bedömningsgrunder 
En trafikutredning har genomförts (ansökansbilaga B.6, Trafikutredning). I denna 
redovisas trafiksäkerhetsrisker i anslutningspunkten till täkten samt vilken påverkan på 
trafikflödet som planerad verksamhet ger. För planerad verksamhet bedöms antalet 
transporter in respektive ut från täkten uppgå till ca 600 (ca 300 in och ca 300 ut) per 
dag när täkten uppnår full produktionsvolym. Produktionsvolymen kommer troligtvis 
öka stegvis under tillståndsperioden, vilket innebär att antalet transporter in och ut från 
täkten bör ses som ett ”worst case”-scenario, då det bygger på att produktionsvolymen 
utnyttjas fullt ut vilket aldrig kanske kommer att inträffa.  

8.7.2. Påverkan och konsekvenser 
Den befintliga anslutningen till täkten är idag av typen enkel trevägskorsning. 
Siktförhållandena i korsningen har studerats i trafikutredningen. Korsningen ligger i 
mitten av en svag kurva på väg 269. Kurvan bedöms dock inte påverka säkerheten i den 
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utsträckning att siktsträckorna för trafikanter på vägen eller från täkten är begränsade 
eller farliga. Vägområdet och marken direkt utanför vägområdet är dessutom fritt från 
vegetation, vilket förbättrar förutsättningarna för goda siktförhållanden. Den nuvarande 
trevägskorsningen till täkten bedöms inte få några kapacitetsbrister då trafikflödena till 
täkten är relativt låga, även vid utvecklad verksamhet. I såväl befintlig som planerad 
verksamhet kommer majoriteten av transporterna från verksamhetsområdet köra söderut 
mot trafikplats 148 Bro och E18. Den alstrade trafiken till och från planerad verksamhet 
under maxtimmen motsvarar endast 1 % av den totala trafiken i trafikplatsen. 
Transporterna i planerad verksamhet bedöms därför inte ha någon betydande effekt på 
trafiksituationen i trafikplatsen. För ett “worst case”-scenario, där prognosår 2050 
använts, finns en risk för köbildning och lägre framkomlighet vid avfarterna på E18. 
Detta beror på utformningen av trafikplatsen då avfarterna har väjningsplikt mot flödena 
på väg 269. Denna trafiksituation beror inte på trafiken till och från planerad 
verksamhet, utan detta problem kommer att uppstå oberoende av nu planerad 
verksamhet. Trafiken från den planerade verksamheten bedöms sammantaget ha en liten 
påverkan på trafikflödet. Den övergripande trafiksäkerheten längs väg 269 bedöms inte 
försämras på grund av den utökade täktverksamheten.   

I planerad verksamhet kommer en eventuell tillkommande anslutning till väg 269 att 
anläggas. Denna planeras söder om den befintliga anslutningen, se Figur 27. Den nya 
anslutningen kommer att planeras i samråd med trafikexperter och väghållare för att 
anslutningen ska uppnå god säkerhet.  
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Figur 27. Utredningsområde för den södra anslutningen. 

8.7.3. Nollalternativ 
Nollalternativet medför färre transporter än planerad verksamhet. Efter avslutad 
täktverksamhet och genomförd efterbehandling kommer transporter till och från täkten 
att upphöra. 

8.7.4. Skyddsåtgärder  
Säkerhet och arbetsmiljö är prioriterade områden för Jehander och tunga fordon i rörelse 
är en identifierad säkerhetsrisk. Jehander har lokala föreskrifter angående säkerheten 
som transportörerna också är skyldiga att efterleva. Jehander har vidtagit åtgärder för att 
förebygga olyckor i samband med interna transporter och trafikflöden inom 
verksamhetsområdet. Rutinerna och åtgärderna består i planerade flödesvägar som 
motverkar mötande trafik, tydlig skyltning om var man kör och stannar, 
hastighetsbegränsningar, backsignaler och varningsljus på arbetsmaskiner.  

I samband med att NCC planerar att söka tillstånd för en inert deponi planeras utfarten 
att vara mitt emot Jehanders befintliga anslutning, där det idag finns en skogsväg om är 
försedd med grind. Om en fyrvägskorsning blir aktuell behöver utrymme säkerställas 
för att tunga fordon både ska kunna köra in och ut från täkten utan att konkurrera om 
utrymme med varandra så eventuella stopp på väg 269 kan undvikas.  
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8.8. Kulturmiljö  
Alla fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (KML) och det är enligt denna 
förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller 
på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Övriga kulturhistoriska lämningar saknar 
skydd i KML men kan eventuellt omfattas av andra skydd som exempelvis 
skogsvårdslagen. 

En arkeologisk utredning etapp 1 har under sommaren 2020 genomförts av Kraka 
kulturmiljö. Totalt påträffades 41 lämningar/objekt inom planerat verksamhetsområde. 
Av dessa lämningar/objekt är en utpekad som fornlämning (röse), 14 övriga 
kulturhistoriska lämningar och 25 möjliga fornlämningar. Undersökningar avseende 
etapp 2 utfördes under augusti-oktober, en slutlig rapport väntas i slutet av november. 
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Figur 28. Identifierade objekt/utredningsområden i arkeologisk undersökning etapp 1, Kraka 2020. Objekten behöver 
ytterligare undersökas för att fastställa deras status, etapp 2 utförs under 2020. 

8.8.1. Påverkan och konsekvenser 
Planerad verksamhet kommer att påverka befintliga kulturhistoriska lämningar, 
framförallt inom planerat brytområde och de områden som planeras för produktionsytor 
och område för återvinning. Inom planerat verksamhets- och brytområde har flera 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar identifierats.  
 
En arkeologisk utredning etapp 2 kommer att genomföras under hösten 2020 för att 
bestämma status på objekt utpekade som möjliga fornlämningar. I det fall 
kulturhistoriska lämningar påverkas eller riskerar behöva tas bort kommer dessa 
hanteras i samråd med länsstyrelsen och i enlighet med kulturmiljölagen. Ett eventuellt 
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borttagande innebär att lämningarna först undersöks och dokumenteras vilket ger mer 
kunskap om området. 

Preliminärt bedöms planerad verksamhet innebära en liten till måttlig påverkan på 
kulturmiljön, beroende på vad kommande etapp 2 utredning ger för resultat. Övriga 
kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar (vilkas arkeologiska status 
kommer utredas i etapp 2) inom framförallt brytområdet kommer troligen behöva tas 
bort.  

8.8.2. Nollalternativ 
Efter avslutad täktverksamhet efterbehandlas området enligt gällande 
efterbehandlingsplan. Inga kända lämningar bedöms påverkas av efterbehandling.  

8.9. Energi- och resurshushållning 

8.9.1. Påverkan och konsekvenser 
Samtliga fasta installationer såsom t.ex. pumpar, våg, kontor, krossanläggning, jordverk 
m.m. drivs idag via det fasta elnätet och kommer även fortsätta drivas med el i den 
planerade verksamheten. Även de nya planerade produktionsanläggningarna (inklusive 
asfaltverk och betongfabrik) kommer att försörjas med el från det fasta elnätet.  

Arbetsfordon kommer att drivas med konventionella drivmedel. De arbetsfordon som 
används inom verksamheten idag drivs med diesel av miljöklass 1. Vid inköp av nya 
arbetsfordon beaktar Jehander bästa möjliga teknik, varav typ samt förbrukning av 
bränsle utgör viktiga faktorer. Årsförbrukningen av diesel och el förväntas öka i takt 
med ökade produktionsmängder. Vid maximal produktion bedöms elförbrukningen för 
samtliga verksamheter kunna uppgå till cirka 4000–5000 MWh per år och 
bränsleförbrukningen för de interna transporterna uppgå till cirka 900 m³ per år. 

Det planerade asfaltverkets har en förbränningsanläggning som används för att värma 
och torka ballasten. Historiskt så har eldningsolja (EO MK I-III) använts som bränsle 
men de senaste 10–15 åren har de flesta aktörerna konverterat sina verk till att använda 
miljövänligare bränslen som t.ex. naturgas, gasol, tallolja, träpulver (pellets) eller andra 
biodrivmedel. Nya asfaltverk har moderna brännare och bränslesystem som möjliggör 
användning av flera olika bränslen. Det planerade asfaltverket kommer ha en modern 
brännare och någon av de förnyelsebara bränslena enligt ovan kommer som 
utgångspunkt att användas. Viss användning av fossilt bränsle kan dock inte uteslutas 
vid exempelvis extrem kyla eller då brist på förnyelsebart bränsle skulle uppstå. Det är 
inte möjligt att beräkna exakt bränsleförbrukning då det beror på vilken typ av bränsle 
som används eftersom energivärdet för olika bränslen varierar. Bränsleåtgången bedöms 
motsvara en förbrukning av 5–8 liter konventionell eldningsolja per ton tillverkad asfalt, 
det vill säga 1000–1600 m³ per år vid maximal produktion. Förbränningsanläggningen 
installerade tillförda effekt understiger 20 MW.  
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Bergmaterial bryts redan idag i täkten vilket gör att en utökning av täkten minskar 
behovet av att ta ny mark i anspråk i något annat område. Täktens 
återvinningsverksamhet hjälper också till att minska behovet av att bryta nytt material 
vilket sparar andra områden från att behöva tas i anspråk. Återvinningsverksamheten 
innebär även att massor som i annat fall riskerar att transporteras till en deponi istället 
kan användas för produkt- och anläggningsändamål. Det innebär också att moränmassor 
av god kvalitet, som annars skulle behöva användas vid efterbehandlingen, kan utnyttjas 
för andra ändamål i samhället. 

Detta gör att den planerade verksamheten lever upp till kraven i 3 kap 1§ miljöbalken 
om att mark- och vattenområden ska användas till det de är mest lämpade för. 

8.9.2. Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att verksamheten avslutas när gällande tillstånd löper ut och att 
täkten efterbehandlas. Det medför att energiförbrukningen upphör. Dock kvarstår 
behovet av ballast vilket gör att energiförbrukningen kommer ske någon annan stans. 
Om det innebär att en ny täkt behöver etableras på tidigare obruten mark kommer detta 
medföra en större resursförbrukning än att nyttja en befintlig täkt så långt det går. 
Nollalternativet bedöms därför kunna medföra större negativa konsekvenser avseende 
resursförbrukning än den planerade verksamheten. 

8.9.3. Skyddsåtgärder 
Som tidigare nämnt genomgår samtliga anställda vid täkten idag och kommer fortsätta 
med det i den planerade verksamheten kurser i “Eco-driving”, det vill säga kurser i hur 
man kör bränslesnålt. Så kommer att vara fallet även inom ramen för den planerade 
verksamheten. HeidelbergCement tillhandahåller maskiner och arbetar på bred front 
med energieffektiviseringar, minskning av utsläpp och minskad klimatpåverkan i och 
med sina hållbarhetsmål som definieras i ”Sustainability Commitments 2030”16 
(hållbarhetsmål till år 2030) och redovisas i hållbarhetsrapporten17.  

I avtalen med transportörerna ställs bland annat krav på att transportörerna ska vara 
miljöcertifierade enligt ISO 140001, att Jehander och transportörerna tillsammans ska 
verka för en logistikutveckling som minskar miljöpåverkan och flödesoptimera för att 
minska antalet tomkörningsmil.  

 
16 Heidelberg groups hållbarhetsmål. https://www.heidelbergcement.com/en/sustainability-commitments-2030 Hämtad 2020-06-26 
 
17 Heidelberg groups hållbarhetsrapport 2015. https://www.heidelbergcement.com/en/sustainability-report Hämtad 2020-06-26 
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9. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING  

Sammanvägd bedömning är att planerad verksamhet i Brotäkten innebär små 
konsekvenser för miljö och människor under drifttid. Påverkan från planerad 
verksamhet bedöms i huvudsak vara lokalt begränsad. Bedömningen är att med 
förebyggande skyddsåtgärder under drift samt efterbehandling kan påverkan från 
verksamheten begränsas. 

Planerad verksamhet omfattar vattenverksamhet och innebär sänkning av grundvatten. 
Inga brunnar bedöms påverkas av planerad verksamhet. Påverkan på 
grundvattenkvaliteten bedöms som liten och begränsas av skyddsåtgärder i händelse av 
spill och olycka. Det länshållningsvatten som uppstår till följd av planerad verksamhet 
kommer ledas norrut. Flödet kommer regleras och utjämnas med hjälp av befintliga och 
planerade dammar. Nedströms liggande markavvattningsföretag bedöms inte påverkas 
av planerad verksamhet. Planerad verksamhet bedöms inte påverka möjligheten att 
uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för närliggande vattenförekomster. 

Inom planerat verksamhetsområde har vissa naturvärden och skyddade arter 
identifierats. Påverkan från planerad verksamhet på naturmiljö respektive friluftsliv och 
rekreation bedöms under drifttid som liten med små negativa konsekvenser under 
drifttid. Påverkan begränsas av skyddsåtgärder under drifttid. Efter avslutad verksamhet 
kommer planerade efterbehandlingsåtgärder innebära positiva konsekvenser för 
naturmiljö och gynna biologisk mångfald. Även friluftsliv, rekreation och landskapsbild 
kommer påverkas positivt av planerade åtgärder. Under drifttid bedöms påverkan på 
friluftsliv, rekreation och landskapsbild vara liten med små negativa konsekvenser. 

Buller från planerad verksamhet beräknas innehålla riktvärden för verksamhetsbuller. 
Trafikbuller som uppstår till följd av planerad verksamhet beräknas ge en försumbar 
påverkan på trafikbuller.  

Inom planerat verksamhetsområde har eventuella fornlämningar samt övriga 
kulturhistoriska lämningar påträffats. En arkeologisk utredning etapp 2 kan fastställa 
status på identifierade objekt. Hantering av eventuella fornlämningar kommer ske enligt 
kulturmiljölagen. 

Påverkan på luft från planerad verksamhet bedöms vara liten och lokal med mycket små 
negativa konsekvenser. Planerad verksamhet bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser eller någon skadlig påverkan på bostäder eller andra riskobjekt pga. 
vibrationer och luftstötsvågor. Påverkan på energi- och resurshushållning från planerad 
verksamhet bedöms som liten. 

9.1. Miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 
som ska uppnås i ett generationsperspektiv. För sökt verksamhet har elva (11) nationella 
miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta att beskriva. Dessa är; Begränsad 
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klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, God bebyggd miljö, Ett rikt djur-och växtliv, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker och Levande skogar. 

När det gäller miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning kommer sökt verksamhet medföra något ökade utsläpp till följd av ökade 
transporter. Inom planerad verksamhet kommer fasta installationer och nya 
produktionsanläggningar drivas med el. Inom planerad verksamhet samlokaliseras 
täktverksamhet med anläggningar som behöver bergmaterial. Miljömålen beaktas vidare 
genom skyddsåtgärder kopplade till damning.  

Miljömålet Ingen övergödning bedöms för sökt verksamhet framförallt kopplas till 
kväveutsläpp till följd av sprängning. Med planerad vattenhantering bedöms 
verksamheten inte påverka miljökvalitetsmålet.  

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag kopplas till omhändertagande av 
länshållningsvatten och utsläpp av detta till slutrecipient. Planerad verksamhet bedöms 
inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster. 
Miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas av planerad verksamhet.  

Miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar samt Myllrande våtmarker 
kopplar till de naturvärden och våtmarker som påträffats inom planerat 
verksamhetsområde. Med planerade skyddsåtgärder under drifttid och planerat landskap 
efter avslutad verksamhet bedöms miljökvalitetsmålen inte påverkas.  

Miljömålet God bebyggd miljö kan påverkas genom risken för buller och damning vid 
närliggande bebyggelse. Miljömålet beaktas genom åtgärder för att minska buller och 
damning samt genom Jehanders risk- och säkerhetsarbete vid verksamheten. Att 
utveckla en befintlig bergtäkt är att hushålla med naturresurser vilket främjar en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Detta ligger i linje 
med miljömålet. 

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet kopplar i planerad verksamhet till den 
avsänkning av grundvattennivån som verksamheten medför. Ingen enskild brunns 
påverkas av planerad verksamhet. Miljömålet beaktas genom åtgärder för att förhindra 
risker och påverkan på mark och grundvatten vid olycka med kemikalier och bränslen. 

Övriga miljömål (Skyddande ozonskikt, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Giftfri miljö samt Bara naturlig försurning) bedöms inte beröras. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning

 

M:\1. Uppdrag\2019\M1900142_PT_Jehander_Bro\3. Projektredovisning\6. MKB\Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
2020-11-08.docx 

  Tillståndsansökan Bro 
 M1900142 
 2020-11-08 s 76 (81) 

10. EGENKONTROLL 

Jehander har ett kontrollprogram för befintlig verksamhet, vilket kommer att revideras i 
enlighet med erhållna villkor i kommande dom om tillstånd. Kontrollprogrammet 
kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  

10.1. Allmänna kontrollåtgärder och rutiner 
I kontrollprogrammet finns en fastställd intern ansvarsfördelning för den del av 
verksamheten som regleras av miljöbalken och särskilt de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Kontrollprogrammet kommer att användas som styrande dokument i 
verksamheten. Kontrollprogrammet kommer löpande, då behov uppstår, att uppdateras i 
samråd med berörda tillsynsmyndigheter. Kontrollprogrammet kommer att innehålla de 
kontroller som är nödvändiga för att säkerställa att påverkan från täkten inte blir större 
än den som beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. Nedan anges exempel på 
allmänna kontrollåtgärder och rutiner som kommer finnas inom planerad verksamhet 
och tillhörande kontrollprogram:   

• Dom, ansökan och övriga handlingar i ärendet rörande ansökan om tillstånd 
utgör underlag för kontrollprogrammet. Dessa underlag samlas i en pärm som 
hålls tillgänglig på arbetsplatsens kontor.  

• Avvikelser från villkor, brister i gällande rutiner, tillbud eller olyckor 
dokumenteras enligt interna rutiner i s.k. förbättringsrapporter.  

• Jehanders fordon och arbetsmaskiner genomgår regelbunden besiktning. 
• Filter på borrutrustning, krossanläggning och andra maskiner kommer att 

kontrolleras årligen.  
• Råvaruförteckning, kemikalieförteckning och aktuella skyddsdatablad kommer 

finnas samlade på arbetsplatsen och följas upp inom ramen för egenkontrollen.  
• Jehander kommer ha fastställt och dokumenterat ansvar avseende miljökraven i 

respektive befattningsbeskrivning. Ansvaret ligger på en viss funktion (person) 
på en viss befattning inom företaget.  

• Jehander kommer ha dokumenterat och fastställt rutiner för kontroll av 
utrustning m.m. i underhållsöversikten.  

• Rutiner för åtgärder vid olyckor finns i separat handlingsplan. Handlingsplanen 
revideras för att anpassas till den utökade produktionen. 

10.2. Risker och säkerhetsrutiner 
Vid sprängning inom planerad verksamhet kommer skyddsåtgärder vidtas i enlighet 
med kapitel 8.6.4 ovan. Innan sprängning sker kommer detta anslås för närboende på 
tavlor i anslutning till täkten. Vid sprängtillfället kommer ljudsignal användas för att 
varna. Omedelbart innan sprängning kommer riskområdet att ronderas för att säkerställa 
att inga personer befinner sig inom det. Arbetsmiljöverkets föreskrifter vid sprängning 
kommer att följas. Vid varje sprängning upprättas en sprängjournal. 
Kontroll av markvibrationer och luftstötsvågor kommer att ske vid de närmast belägna 
bostadshusen. 
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10.3. Övrig egenkontroll 
I planerad verksamhet planeras egenkontroll för vatten. Kontroll kommer ske av 
vattenkvalitet på utgående länshållningsvatten med hänsyn till bland annat suspenderat 
material, kväve och olja. Kontrollmätning av grundvattennivåer i berg planeras att ske. 
Uppföljning av inläckage och utgående länshållningsflöde kommer ske. Framtida 
kontrollprogram kommer att innehålla detaljer om var och hur ofta ovanstående 
egenkontroller kommer ske.  

Kontroll av mottagna massor kommer ske. Rutiner för dessa beskrivs mer utförligt i 
ansökansbilaga A. 

11. SAKKUNSKAP 

Den som avser att bedriva en tillståndspliktig verksamhet ska, enligt 15 § 
miljöbedömningsförordningen, se till att miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med 
den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Miljökonsekvensbedömningen ska 
innehålla uppgifter om hur detta krav på sakkunskap är uppfyllt (19 § 3 p. samma 
förordning). Dessa uppgifter redovisas nedan. 

Namn Utbildning Erfarenhet 
Jenny Lindgren Civ.ing. 

Kemiteknik, KTH 
Jenny arbetar sedan 1996 som projektledare, 
uppdragsledare och miljökonsult. Jenny har 
erfarenhet av rollen som miljösamordnare från 
flera stora infrastruktur- och industriprojekt där 
arbetet spänner från projekt-uppstart inklusive 
framtagande av MKB, teknisk beskrivning och 
underlagsutredningar. 

Ebba Sundberg Civ.ing. Energi 
och Miljö, KTH 

Ebba har sedan 2018 arbetat med 
tillståndsärenden (inkl. MKB) enligt miljöbalken. 
Ebba har arbetat med både tillstånds- och 
anmälningsärenden för vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ebba 
har även tidigare erfarenhet från projektledning 
inom infrastruktur på myndighet. 

Katarina Helmersson Civ.ing. 
Naturresursteknik 

Katarina är utbildad civilingenjör inom 
naturresursteknik med inriktning miljö och vatten. 
Hon har kunskaper inom 
miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning 
och miljöprovtagning. 
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Utöver MKB-redaktionen har experter inom respektive sakområde (se listan nedan) 
tagit fram underlagsutredningar som legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 
Dessa har sedan kvalitetsgranskat respektive MKB-kapitel.  

Namn/Företag Ansvar 
Johan Larsson, Matilda Gustafsson, 
Karin Törnblom /Bergab 

Hydrogeologi 
 

Paul Appelkvist, Victor Wetterblad 
/Akustikkonsulten 

Buller 
 

Niina Sallmén /Naturföretaget Naturmiljö 
 

Veronica Drewsen /Nitro Consult Risk och säkerhet 
 

Jacob Fredholm, Jenny Norén m.fl. 
/WSP 

Trafikrisker 
 

David Brittain/ DB Landscape 
Consultancy 

Landskap och kartor ansökansbilaga A.3 

Richard Pinto, HeidelbergCement, 
Norhten Europe 

Geologi, täktutformning och brytplanering 
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1. ÄRENDET 

Sand och Grus AB Jehander (Jehander) planerar utöka sin verksamhet i Bro, Upplands-
Bro kommun. Verksamhet är tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. 
Verksamheten innebär även vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. En del i 
processen att söka tillstånd är att samråda med berörda enligt 6 kap. 30 § miljöbalken, 
vilket har till syfte att informera om samt att få in synpunkter på de planerade 
åtgärderna. Denna samrådsredogörelse beskriver och redogör för det samråd som har 
genomförts inom ramen för tillståndsprocessen. 

Verksamheten är en sådan verksamhet som alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och därför har endast ett avgränsningssamråd genomförts. 

2. SAMRÅDSPROCESSEN 

Ett avgränsningssamråd genomfördes under perioden 30 mars till 11 maj 2020. 

En inbjudan till att delta i samrådet annonserades i tidningen Mitt i Upplands-Bro den 
31 mars 2020 och i tidningen Bålsta/Upplands-Bro Direkt den 4 april 2020. För 
annonserna i tidningarna hänvisas till Bilaga B.1.4. Inbjudan skickades även via brev till 
ca 160 närboende den 30 mars 2020, se Bilaga B.1.2 för inbjudan. I Figur 1 nedan visas 
utsökningsområdet för samrådskretsen. 
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Figur 1 Markerade områden har bedömts utgöra samrådskrets för samrådet och boende inom området har 
inbjudits via brevutskick. 

Samråd har även hållits med berörda företag och organisationer. Inbjudan till samrådet 
skickades ut via mejl den 30 mars 2020, och återfinns i Bilaga B.1.2. För en lista på de 
myndigheter, företag och organisationer som samrådsinbjudan skickades till hänvisas 
till Bilaga B.1.3. 

Berörda myndigheter bjöds in till samråd via mail den 30 mars 2020, se bilaga B.1.2. 
Ett samrådsmöte för myndigheter genomfördes den 20 april 2020. Presentationen som 
hölls under mötet återfinns som Bilaga B.1.6. För protokoll från samrådsmötet hänvisas 
till Bilaga B.1.5.  

Efter samrådsmötet kompletterades samrådskretsen med ytterligare organisationer och 
myndigheter. Information till dessa skickades via mail och/eller brev med sista dag för 
synpunkter den 20 maj 2020. 

Inför samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram, se Bilaga B.1.1. Samrådsunderlaget 
bifogades i inbjudan till myndigheter och har under hela samrådstiden funnits 
tillgängligt att ladda ner från Jehanders webbsida. Detta har även framgått i annons och 
inbjudan till allmänheten.  
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Norr om verksamhetsområdet ligger markavvattningsföretag Aske-Skråmsta df. Då 
vatten planeras att ledas norrut genomfördes ett samrådsmöte med berörda fastigheter 
inom båtnadsområdet och dikesägare. Inbjudan till samråd inklusive ett 
samrådsunderlag skickades ut den 8 juni 2020, se Bilaga 1.7 och 1.8. 
Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt på Jehanders hemsida. Samrådsmöte ägde 
rum den 17 juni 2020 på Bro-Bålsta Golfklubb. Markavvattningsföretaget saknar känd 
styrelse och förrättningsakt saknas. Annonsering om skriftligt samråd skedde den 23 
juni 2020 i Mitt i Upplands-Bro samt den 27 juni 2020 i Bålsta/Upplands-Bro Direkt . 
Skriftliga synpunkter kunde lämnas fram till den 10 juli.  

3. FRAMFÖRDA SYNPUNKTER 

Det har under samrådet inkommit skriftliga samrådssvar från 51 instanser och/eller 
privatpersoner. Av dessa har svar inkommit från följande instanser som avstår att svara 
eller inte har någon erinran över planerade åtgärder: 

• Naturvårdsverket 
• Havs- och vattenmyndigheten  
• Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
• E.ON 

I Bilaga B.1.9 redovisas en sammanställning över samtliga samrådssynpunkter som har 
inkommit samt Jehanders svar på hur de har beaktats i ansökan.  

Inkomna samrådsyttranden (inkl. namninsamling) bifogas i sin helhet i Bilaga B.1.10. 
Personuppgifter har dolts.



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 

 

 

 Jehander 
 Samrådsredogörelse 
 2020-11-08 s 5 (5) 

Bilagor 

B.1.1  Samrådsunderlag 

B.1.2  Inbjudningar 

B.1.3  Sändlista myndigheter, organisationer m.fl. 

B.1.4  Annonser 

B.1.5  Minnesanteckningar från samrådsmöte med myndigheter 

B.1.6  Presentation från samrådsmöte myndigheter 

B.1.7  Inbjudan markavvattningsföretag och dikesägare 

B.1.8  Samrådsunderlag markavvattning 

B.1.9  Sammanställning av yttranden med bemötande 

B.1.10  Inkomna samrådsyttranden 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 

 

  

  

  

  

  

 
Tillståndsansökan täktverksamhet Bro 
Upplands Bro kommun 

 

   

 Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken 
 
Sand & Grus AB Jehander 
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Administrativa uppgifter 

Sökande 

Sand & Grus AB Jehander  

Box 47124 

100 74 Stockholm 

Organisationsnummer: 556016-1183 

 

Kontaktperson 

Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander 

Tfn: 031-867615 

E-post: niklas.Skoog@heidelbergcement.com 

 

Konsult 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Kontaktperson: Jenny Lindgren, 

Tfn: 070-693 61 99 

E-post: jenny.lindgren@structor.se   

Berörda fastigheter 

Håbo Häradsallmänning s:1  

Bro-Önsta 2:10 

 

  

Detta samråd pågår från den 30 mars 2020 till och med den 11 maj 2020. 

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Jehanders hemsida www.jehander.se 

Skriftliga synpunkter ska vara Jehander till handa senast 11 maj för att ingå i 

dokumentationen från samrådet. Skriftliga synpunkter ställs till: 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB  

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm  

jenny.lindgren@structor.se  

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Täktansökan Bro. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1. Nuvarande tillstånd och verksamhet 
Sand och Grus AB Jehander ingår i Heidelberg Cement-koncernen. Företaget har 

producerat ballast (bergmaterial till byggindustrin) sedan 1874.  

Nuvarande tillstånd för verksamheten i Bro enligt miljöbalken gavs till Vägverket 

Produktion Beläggning (nuvarande Svevia) 2008-05-28 av Miljöprövningsdelegationen 

i Stockholm. Tillståndet överläts 2009-11-05 till Jehander. Tillståndet medger 

verksamhet fram till och med 1 juni 2028 och omfattar brytning, förädling och 

försäljning av berg, samt införsel av externa massor såsom entreprenadberg, betong, 

asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling i följande 

omfattning: 

• Uttag, krossning av berg – maximalt uttag av 4 miljoner ton berg 

o 250 000 ton/år i snitt  

o Upp till 400 000 ton enstaka år 

• Mottagning för behandling/återvinning  

o 100 000 ton schaktmassor per år 

o 1 000 ton stubb och ris per år 

• Införsel för efterbehandling 

o 100 000 ton schaktmassor per år 

• Tillstånd finns att tillverka 100 000 ton asfalt per år 

o OBS - ingen tillverkning av asfalt sker i nuläget då asfaltverket är 

nedlagt sedan flera år 

1.2. Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 
Jehander planerar en geografisk utvidgning av både verksamhets- och brytområde och 

ett större årligt uttag och leveranser av bergmaterial. Planerat uttag omfattar 1,3 

miljoner ton/år under 30 års tid. Jehander planerar därutöver mottagning, mellanlagring 

och återvinning av rena rivnings-, jord - och schaktmassor i syfte att förädla och sälja 

dessa som återvinningsprodukter på marknaden alternativt använda dem för 

anläggningsändamål inom verksamhetsområdet.   

Utöver detta planerar Jehander att etablera produktionsanläggningar, verkstäder och 

personalutrymmen i den norra delen av verksamhetsområdet, se Figur 2. Planerade 

produktionsanläggningar utöver kross- och sorteringsanläggning för täktverksamheten 

är asfaltverk och betongfabrik.  

Kommande ansökan om tillstånd för täktverksamhet sker enligt 9 kap miljöbalken. 

Verksamheten innebär även vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken i form av 

bortledande av grundvatten, se vidare kapitel 4. 
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2. TILLSTÅNDSPLIKT OCH SAMRÅD 

Denna handling är ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet är en del 

av förberedelserna inför Jehanders kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

Täktverksamhet av aktuell omfattning ska antas medföra betydande miljöpåverkan 

vilket innebär att något undersökningssamråd inte hållits och samrådet är ett så kallat 

avgränsningssamråd. En specifik miljöbedömning ska genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram. Under våren 2020 kommer 

Jehander att samråda med länsstyrelse, kommun, berörda statliga myndigheter, övriga 

relevanta organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 

samt med allmänheten. 

Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet omfattar 

därför även ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § 

miljöbalken. Samrådet genomförs i syfte att utreda om det finns faktorer i omgivningen 

som kan påverka säkerheten vid den ansökta verksamheten. 

3. LOKALISERING OCH 

OMGIVNINGSBESKRIVNING 

3.1. Lokalisering 
Täkten ligger drygt 4 kilometer norr om Bro, Upplands-Bro kommun i Stockholms län, 

se Figur 1.  
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Figur 1. Översiktskarta, röd markering visar ungefärligt läge för Jehanders täkt. 

Drygt 1 kilometer österut finns boende1 i Näshagen, längre norrut finns fler 

bostadsområden liksom i angränsning till Lejondalssjön. Söder om väg E18 ligger Bro 

tätort.  

3.2. Omgivningen och verksamhetsområdet 
Planerat område för verksamheten visas i Figur 2, här ses även utbrutet område från 

nuvarande/pågående verksamhet. Inom verksamhetsområdet finns kontorsbyggnader i 

form av baracker. Enskilt avlopp finns inom verksamheten.  

Runt verksamhetsområdet finns produktionsskog i olika åldrar.  

3.3. Begrepp 
Verksamhetsområde - All planerad verksamhet kommer att ske inom område 

betecknat verksamhetsområde, se Figur 2. Inom verksamhetsområdet finns anlagda ytor 

för t.ex. produktion (asfaltverk, betongindustri) och förädling (t.ex. krossning, 

blandning av jordar). 

Brytområde - Brytning av berg sker inom angivet brytområde, se Figur 2.  

 

1 Närmaste boende är ca 700 m norrut. 
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Figur 2. Planerat verksamhetsområde (orange markering) samt planerat brytområde (blå markering) i 

förhållande till utbruten täkt enligt gällande tillstånd (den ljusare och avverkade ytan). I bilden visas även ett 

område för planerad etablering, vilket beskrivs närmare nedan. 

3.4. Planförhållanden 
I Upplands-Bro kommuns översiktsplan 20102 nämns att Upplands Bro kommun är väl 

försedd med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Ingen detaljplan berör området. 

3.5. Yt-och grundvatten 
Befintlig täkt är belägen på en ytvattendelare i öst-västlig riktning, där ytvattendelare 

troligtvis också utgör en grundvattendelare. Den övergripande lutningen inom 

verksamhetsområdet blir således både nordlig och sydlig. Öster om 

verksamhetsområdet löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning som troligtvis också 

utgör en grundvattendelare. Markområden med morän och berg i dagen utgör 

infiltrationsområden för nederbörd och bildar grundvatten. Grundvattenbildning till berg 

sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via jordlagren och vidare genom sprickor i 

berget. Strömningsriktningen i berg styrs av bergets spricksystem. Den naturliga 

grundvattenströmningen i området antas följa topografin i både sydlig och nordlig 

riktning. Det södra avrinningsområdet avvattnas via tre mindre bäckar som nedströms 

mynnar i ett åkerdike som slutligen mynnar ut i Mälaren söder om Bro. Det norra 

avrinningsområdet mynnar ut i Sigtunafjärden som är en del av Mälaren. 

 

2 Antogs december 2011. Aktualitetsprövad 2018. 
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Avrinningsområdet i öster avrinner diffust österut mot Lejondalssjön och vidare mot 

Sigtunafjärden.  

 

Figur 3. Vattenavrinning vid Bro Bergtäkt. 

Brobäcken-Särabäcken (klassad som övrigt vatten i VISS) som avvattnar delar av 

verksamhetsområdet söderut har sitt källflöde i anslutning till täkten, se Figur 3. Även 
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den bäck som avvattnar verksamheten norrut (betecknad WA112274523) är klassad som 

”övriga vatten”. Dessa bäckar har inga statusklassningar eller miljökvalitetsnormer. 

Cirka 1,5 km sydöst om planerat bryt- och verksamhetsområde ligger 

ytvattenförekomsten Lejondalssjön. Miljökvalitetsnorm för Lejondalssjön är god 

ekologisk status år 2021 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver. I den senaste bedömningen är ekologisk status måttlig 

främst på grund av problem med övergödning. Kemisk status uppnår ej god. 

Det finns enligt SGU:s brunnsarkiv privata brunnar öster om verksamhetsområdet 

(Näshagen), samt norr om (Albylund) och sydväst om (Högbytorp). Detta är brunnar i 

både berg och jord avsedda för både dricksvatten och energiproduktion. Den närmaste 

brunnen i öster är belägen ca 1 km från det planerade bryt- och verksamhetsområdet. I 

norr är motsvarande avstånd ca 1,4 km från planerat brytområde och ca 800 m från det 

planerade verksamhetsområde. I sydväst är avståndet från planerat bryt- och 

verksamhetsområdet till den närmaste brunnen ca 600 m.  

3.6. Geologi 
Jordlagren i området utgörs huvudsakligen av morän och ett fåtal torvområden. I sänkor 

och andra mer låglänta partier utgörs jordlagren av svallsediment i form av lera och 

sand. Jorddjupen är övervägande ringa. Berg i dagen är vanligt förekommande på lokala 

högpunkter. 

3.7. Naturmiljö 
Området i och kring planerat verksamhetsområde består främst av produktionsskog av 

olika åldrar, där de lite torrare delarna med tunt jordtäcke har tallskog medan granskog 

dominerar i svackorna. Hällmarker med tallskog förekommer. I den norra delen av 

planerat verksamhetsområdet finns ett område med sumpskog där det växer klibbal, 

denna sumpskog bedöms ha goda möjligheter att utveckla höga naturvärden. Det är 

troligt att skogen runt planerat verksamhetsområde innehåller minde sumpskogspartier 

som torkar upp under sommaren. Sydost om planerat verksamhetsområdet finns en 

nyckelbiotop (utpekad 1997) i form av en sumpskog.  

En naturvärdesinventering och en groddjursinventering genomfördes under 20194. 

Naturvärdesinventeringen visade på att högst naturvärden återfinns i framförallt i den 

norra delen av planerat verksamhetsområde. Ett naturvärdesobjekt bedömdes som klass 

2 Högt naturvärde, denna utgörs av en skog som svämmats och är belägen i den 

nordvästra delen av planerat verksamhetsområde. Denna sumpskog har bildats av vatten 

som pumpats upp från täktbotten. Sumpskogen fungerar som habitat för groddjur och 

vedlevande arter då död ved finns i sumpskogen. Inom nuvarande brytområde är miljön 

generellt steril och artfattig. Det finns viss förekomst av blottad mineraljord och 

 

3 Betäckningen WA11227452 för den norra bäcken kommer från VISS och är enbart namngiven enligt deras ID system (bäcken 

saknar namn). 
4 Naturföretaget, Naturvärdesinventering av Bro bergtäkt, Upplands Bro kommun samt Naturföretaget, Groddjursinventering Bro 

bergtäkt 
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ruderatväxter. Rödlistade och skyddade arter förekommer inom planerat 

verksamhetsområde. 

 

Figur 4. Identifierade naturvärden och arter vid inventering 2019 (Naturföretaget 2019).  

3.8. Kulturmiljö 
Intill den sydvästra delen av planerat verksamhetsområdet finns en fornlämning som 

utgörs av en fornborg. I närområdet norr och väster om Jehanders täkt finns flera 

lämningar, både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 

11 

 

 

  

  

  

 

Figur 5. Närliggande kulturlämningar, uppgift från Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. 

3.9. Riksintressen 
Inga riksintressen bedöms påverkas av planerad verksamhet, se Figur 6.  

Cirka 500 m norr om täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård (3 kap 

miljöbalken), Håtuna, Håbo-Tibble. Lejondalssjön i öster tillhör Mälaren och omfattas 

av riksintresse för yrkesfiske (3 kap miljöbalken). Två riksintressen för kommunikation 

finns i närområdet, väster om väg 269 finns ett MSA-område för flyg och även E18 är 

ett riksintresse. Norr och öster om planerat verksamhetsområde finns riksintresse för 

totalförsvar i form av påverkansområden.  
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Figur 6. Närliggande riksintressen. 

3.10. Närliggande verksamheter 
I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa 

konsekvenser. Nedanstående verksamheter kommer att beaktas i MKB utifrån 

eventuella kumulativa effekter.  

• Ragn-Sells Högbytorp - avfallsanläggning 

• Forcit Sweden AB - förvaringsanläggning för bl.a. sprängämnen. 
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Figur 7. Närliggande verksamhetsutövare. 

4. PLANERAD VERKSAMHET 

Följande planerade verksamheter kommer att konsekvensbedömas i ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken: 

• Brytning, förädling och försäljning av berg - upp till 1 300 000 ton/år  

• Mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, jord - och 

schaktmassor om totalt 500 000 ton per år i syfte att förädlas och säljas som 

återvinningsprodukter på marknaden alternativt användas för 

anläggningsändamål inom verksamhetsområdet   

• Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år för mellanlagring 

och återvinning 

• Tillverkning av 200 000 ton asfalt per år samt mottagning av rivningsasfalt för 

återvinning i tillverkningsprocessen 
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• Tillverkning av fabriksbetong om 85 000 m3 betong per år samt mottagning av 

betong för återvinning till råvara för tillverkningsprocessen alternativt 

återvinning för anläggningsändamål 

• Tvättning av krossat berg 

• Bortledande av inläckande grundvatten och dagvatten från täkten 

• Uttag (bortledande) av grundvatten för användning i verksamheten 

Brytningen planeras huvudsakligen ske söderut enligt Figur 2. Brytningen planeras ske 

som lägst ner till + 20. Pumpning kommer att ske ner till en och en halv meter under 

täktbotten.  

4.1. Brytning av berg 
För bergbrytning är de ingående momenten: 

• Avbaning 

• Borrning 

• Sprängning 

• Skutknackning 

• Krossning 

• Sortering 

• Intern transport 

• Upplagshantering 

• Lastning 

Krossning och sortering kommer att ske med fast utrustning (2 parallella linor vid full 

produktion) strax norr om planerat brytområde.  Brytningen sker söderut i enlighet med 

Figur 2. En mer utförlig beskrivning av verksamheten kommer att göras i den tekniska 

beskrivningen som medföljer ansökan om tillstånd.  

4.2. Mottagning av externa massor 
Jehander planerar att ta emot externa massor så som entreprenadberg, rena rivnings-, 

jord5 - och schaktmassor. De mottagna massorna kommer att krossas vid behov och 

sorteras utifrån sammansättning och önskad slutprodukt för att därefter säljas. En viss 

andel av de massorna kommer att användas för efterbehandling av täkten. Placering för 

mottagning och bearbetning kommer att beskrivas närmare i den tekniska 

beskrivningen. 

4.3. Andra verksamheter 
Utöver brytning av berg planeras etablering av produktionsanläggningar för tillverkning 

av asfalt respektive fabriksbetong. Dessa kommer att förläggas till norra delen av 

 

5 Även stubbar, ris 
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planerat verksamhetsområdet. För detta ändamål tas rivningsbetong och rivningsasfalt 

emot för återanvändning, se ovan. 

4.4. Vattenhantering 
Inläckande grundvatten och dagvatten kommer att pumpas och ledas bort från 

täktbotten.  

Planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer att utredas och beskrivas i den 

tekniska beskrivningen samt i MKB. Utredningen kommer att besvara hur 

vattenhanteringssystemet bör utformas vid kommande utvidgning av täkten med 

avseende på bl.a. pumpgropar, sedimentationsdammar, översilningsytor, recipient etc. 

Utredningen kommer även att undersöka hur processvatten från verksamheter inom 

verksamhetsområdet bör omhändertas, se vidare avsnitt 7.1.2. 

Jehander har enskilt avlopp. I dagsläget finns det inga planer på framdragning av 

kommunalt VA.  

4.5. Avfalls-och kemikaliehantering 
Verksamheten genererar relativt små mängder avfall som brännbart, skrot och farligt 

avfall, huvudsakligen i form av restolja. Metallavfall köps för närvarande upp av 

Skrotcentralen i Uppsala AB för återvinning. Övrigt avfall, även farligt avfall 

bortforslas i nuläget av Ragn-Sells till anläggningen Högbytorp som ligger i Upplands-

Bro kommun.  

4.6. Arbetstider 
Täktverksamheten planeras huvudsakligen ske klockan 06–18 helgfria vardagar, men 

kan vid behov komma att ske dygnet runt. Borrning, sprängning och skutknackning 

kommer endast att utföras helgfria vardagar kl. 08–16. 

Asfaltverk och betongtillverkning planeras vid behov kunna vara i drift dygnet runt 

samtliga dagar. 

4.7. Följdverksamheter 
Verksamheten ger upphov till transporter till och från täkten. Transporter innanför 

grindarna hanteras som en del av den tillståndsansökta verksamheten och prövas inom 

ramen för tillståndsansökan. Alla transporter utanför Jehanders grindar antas som 

följdverksamhet. Merparten av transporterna från Jehanders täkt går vidare söderut ut på 

E18. Endast ett fåtal transporter (uppskattningsvis under 10 %) kör på väg 2696 norrut. 

 

Idag går tung trafik längs väg 269, bland annat från Högbytorp och Jehander. Jehanders 

planerade verksamhet kommer innebära en ökning av antal transporter till och från 

området, uppskattningsvis en dubblering jämfört med idag. Bedömt antal fordon i snitt 

 

6 Enligt Nationell Vägdatabas är ÅDT totaltrafik ca 5000 (mätt 2017) och ÅDT tungtrafik ca 900 (mätt 2017). 
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per dag vid framtida drift är ca 200 fordon respektive väg (in/ut från täkten), detta är ett 

antagande vid fullt utnyttjat tillstånd i alla delar. Antalet transporter per dag kan variera 

beroende på årstid och efterfrågan. 

 

Transporter till och från anläggningen kommer inledningsvis att ske via den befintliga 

norra infarten. En ny väg in till täkten längre söderut planeras att anläggas vid behov för 

att avlasta befintlig och särskilja materialflöden. 

 

 
Figur 8. Transportvägar från verksamheten, den norra vägen in till täkten kommer ev. kompletteras med en 

infart i söder (se i figur). 

5. AVGRÄNSNING AV 

MILJÖKONSEKVENBESKRIVNING 

5.1. Geografisk avgränsning 
Den huvudsakliga konsekvensbedömningen kommer att röra det planerade 

verksamhetsområdet och påverkansområdet för bedömda miljökonsekvenser. 
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• Konsekvenser avseende ytvatten innefattar ianspråktagen mark samt recipienter 

från avrinningsområdet 

• Utredningsområdet för grundvatten omfattar ett influensområde för grundvatten 

(det område där avsänkningar kan ske) 

• För buller, vibrationer, luftstötar och risk innefattas närliggande bostadsområden 

Indirekta konsekvenser av transporter bedöms söderut fram till E18. Kumulativa 

konsekvenser i övrigt bedöms där påverkan sammanfaller med övriga närliggande 

verksamheter. 

5.2. Tidsmässig avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innefatta både driftskede och 

efterbehandlingsskede. 

Med driftskedet avses tidsperioden då täkten bryts (30 år från dom). På denna tidsskala 

bedöms konsekvenser av brytningen. Med efterbehandlingsskede avses den tidsperiod 

under vilken brytningen är avslutad och täkten efterbehandlas. På denna tidsskala 

bedöms konsekvenser under efterbehandlingen till dess att platsen är färdigställd. Viss 

efterbehandling kan dock komma att ske redan under driftskedet då det är en 

kontinuerlig process. 

5.3. Saklig avgränsning 
Konsekvenserna av sökt verksamhet kommer att beskrivas. Följande miljöaspekter 

kommer preliminärt att beskrivas och bedömas i kommande MKB: 
 

• Vattenmiljö  

• Naturmiljö 

• Buller 

• Utsläpp till luft/damning  

• Risk och säkerhet  

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Avfall/resurshushållning  
 

Kumulativa effekter bedöms för buller, risk och vattenmiljö.  

6. ALTERNATIVREDOVISNING 

6.1. Nollalternativ 
Nollalternativet anges i syfte att beskriva situationen för det fall de sökta åtgärderna inte 

kommer till stånd och för den utveckling av verksamheten som kommer att ske i övrigt 

med hänsyn till befintligt tillstånd, förändrade kundkrav, lagkrav m.m.  
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Nollalternativet innebär att tillstånd ej erhålls för fortsatt och utökad täktverksamhet. 

Verksamheten i Bro avslutas då när den är utbruten enligt gällande tillstånd, vilket 

bedöms ske år 2028. 

När täkten avslutas behöver behovet av material att täckas av material från andra täkter. 

Detta kan ske genom att annan täkt i närområdet utvidgas, ny täkt öppnar på jungfrulig 

mark inom lämpligt område eller att material transporteras från täkter längre bort.  

6.2. Alternativa lokaliseringar 
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer alternativa lokaliseringar av en 

bergtäkt att utredas (jungfrulig mark).  

7. PRELIMINÄR MILJÖPÅVERKAN 

7.1. Vattenmiljö 

7.1.1. Grundvatten 
Brytning kommer att ske till som lägst nivå +207 i höjdsystem RH2000.  Detta kommer 

medföra en avsänkning av grundvattennivån i berg. Grundvattennivån i täktens 

omedelbara närhet kommer maximalt sänkas av till lägsta brytnivå på +20, troligtvis blir 

sänkningen mindre. Jordlagrens mäktighet i området är generellt sett liten, varför 

preliminär påverkan av en eventuell avsänkning i jord förväntas bli liten. 

7.1.2. Ytvatten 
Planerad verksamhet kommer medföra ett ökat länshållningsbehov och förändrad 

vattenhantering som kan ge upphov till förändrade flöden i närliggande vattendrag.  

Länshållningsvattnet pumpas som ovan nämnt idag från en pumpgropen i täktens lägsta 

nivå till en sedimentationsdamm inom verksamhetsområdet och vidare till ett sankt 

skogsområde inom verksamhetsområdet. Från det sanka skogsområdet rinner vattnet i 

sydvästlig och nordöstlig riktning. I nordöstlig riktning rinner vattnet i ledning till en 

sedimentationsanläggning med tillhörande oljeavskiljare och vidare genom en mindre 

bäck till ett ytterligare sankt skogsområde. I sydvästlig riktning sker avvattningen som 

översilning genom skogsmark som mynnar i dikeskanten av väg 269.  

De mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma är främst spill av oljor och 

dieselbränsle i samband med lagring, tankning och maskinhaveri samt lakning av 

kväveföroreningar från sprängämnesrester. 

 

7 Till detta kommer själva pumpgropen, se ovan. 
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7.1.3. Fortsatt arbete 
En hydrogeologisk utredning är påbörjad. Denna kommer att innefatta beräkningar av 

vattenbalans och inläckage, inventering av känsliga objekt och en bedömning av hur 

ytvattenflöden och grundvattennivåer i täktens närhet påverkas av planerad verksamhet. 

Eventuell påverkan på identifierade känsliga objekt kommer bedömas. 

Borrning av tre bergborrhål är genomförda i syfte att undersöka bergmassans 

vattenförande förmåga genom hydrauliska tester i borrhålen. Insamlade data kommer att 

användas till inläckageberäkningarna. Även kemiprovtagning kommer att genomföras i 

borrhålen för att kartlägga grundvattnets kvalitet i området.  

Som ovan nämnt (avsnitt 4.4) kommer den planerade verksamhets 

vattenhanteringssystem att utredas. I fortsatt arbete kommer även en utredning avseende 

val av framtida recipient för utsläpp av vatten från verksamheten att genomföras. Även 

hur behandling av länshållningsvatten ska ske i planerad verksamhet innan utsläpp till 

recipient kommer att utredas. 

7.2. Buller 
Buller från planerad verksamheten uppkommer bland annat från krossning, sortering, 

skutknackning, bergborrning, avbaning och transporter. Samma arbetsmoment bedrivs 

redan idag inom befintlig täktverksamhet. Jämfört med nuvarande verksamhet innebär 

planerad verksamhet att större mängder material kommer att hanteras, både när det 

gäller uttag av berg samt återvinning och förädling av externa massor. Detta kan 

teoretiskt innebära en ökad bullerpåverkan från verksamheten. Planerad täktverksamhet 

innebär i huvudsak en expansion söderut där endast ett fåtal bostadshus finns, se avsnitt 

3.1. 

Utöver planerad täktverksamheten ansöks även om tillverkning av betong och asfalt. 

Denna verksamhet planeras att bedrivas i den norra delen av verksamhetsområdet, se 

Figur 2. 

Planerad verksamhet i Bro kommer ge upphov till följdverksamhet i form av 

transporter. Dessa transporter ger upphov till trafikbuller.  

7.2.1. Fortsatt arbete 
I fortsatt arbete kommer en bullerutredning att tas fram. Bullerutredningen kommer 

utföras i enlighet med Naturvårdsverkets rekommenderade metoder för externt 

industribuller. I arbetet ska det utredas hur riktvärden för verksamhetsbuller kan 

innehållas vid samtliga bostadshus. Riktvärden för buller delas normalt in i tre 

tidsperioder, dag, kväll och natt, där lägst ljudnivåer tillåts nattetid. Förutsatt att 

riktvärdena för respektive tidsperiod kan innehållas är det möjligt att hela eller delar av 

verksamheten bedrivs dygnet runt. Vid risk att riktvärdena överskrids kommer lämpliga 

försiktighetsmått att föreslås och vidtas. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 

20 

 

 

  

  

  

Även trafikbuller från transporter från följdverksamhet kommer utredas och bedömas, 

liksom eventuella skyddsåtgärder och kumulativa effekter kopplat till andra 

kringliggande verksamheter. 

7.3. Naturmiljö, friluftsliv och rekreation 
Planerad verksamhet innebär att tidigare oexploaterat område kommer att tas i anspråk. 

Inom planerat verksamhetsområde förekommer naturvärden och skyddade arter.  

Preliminär bedömning är att påverkan från planerad verksamhet inte påverkar 

groddjuren negativt utan snarare kan gynna deras livsmiljö, framförallt via sumpskog 

som får vatten från täktbotten.  

7.3.1. Fortsatt arbete 
Den naturvärdesinventering som genomförts (se ovan) täcker inte in hela det planerade 

verksamhetsområdet. En kompletterande inventering kommer därför att genomföras 

under våren 2020.  

Då planerat verksamhetsområde till stor del består av orörd skogsmark kommer en 

fågelinventering att utföras under vinter/vår 2020.  

I MKB kommer även eventuella skyddsåtgärder att beskrivas och redovisas. 

I MKB kommer påverkan på friluftsliv och rekreation att beskrivas.  

7.4. Utsläpp till luft/damning 
De primära källorna till utsläpp till luft från verksamheten är avgasutsläpp från 

arbetsredskap, mobil maskinpark samt transporter till och från området. Damning 

uppkommer vid krossning och fordonstransporter inom verksamhetsområdet. Ett antal 

skyddsåtgärder vidtas redan idag inom nuvarande täktverksamhet, t.ex. sker 

vattenbegjutning för att begränsa damning vid torr väderlek. Under 2018 genomfördes 

en dammätning som rapporterades till Arbetsmiljöverket. Mätvärdena understeg de 

föreskrivna hygieniska nivåvärdesgränsvärdena. 

Utsläppen till luft är av begränsad karaktär och bedöms inte påverka människors hälsa 

på lokal nivå. 

Preliminär bedömning är att påverkan på luft/damning från planerad verksamhet är 

liten.  

7.5. Risk och säkerhet 
Verksamheten kan medföra risk för olyckor kopplat till transporter, ras och förorening 

av mark och vatten i samband med oljespill. Bedömningen är att olycksrisker för 

människor och miljö kan begränsas med skydds- och säkerhetsåtgärder som t.ex. 

rutiner, saneringsutrustning och skyltning. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 

21 

 

 

  

  

  

Vid brytning av berg kommer sprängning krävas. Sprängning ger upphov till vibrationer 

och luftstötsvågor. En riskutredning gällande risker vid sprängningsarbeten kommer att 

tas fram i det fortsatta arbetet. 

Som ovan nämnt omfattas verksamheten av Sevesolagstiftningen lägre kravnivå och 

samrådet omfattar därför även ett så kallat sevesosamråd för att utreda om det finns 

faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den ansökta verksamheten. Inga 

sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning ska 

genomföras. 

Jehander har tagit fram ett handlingsprogram som beskriver det systematiska 

säkerhetsarbetet vid anläggningen. Handlingsprogrammet är upprättat i enlighet med 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

I kommande MKB kommer säkerhetsarbete, risker och skyddsåtgärder att beskrivas. 

Handlingsprogrammet kommer att uppdateras för att omfatta hela den planerade 

verksamheten. 

7.6. Resurshushållning och avfall 
Enligt miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det ändamål de 

är bäst lämpade för. Användning som ger en god hushållning med naturresurser skall 

ges företräde vid planering. Bergkvalitén i Bro är god och kan användas för att tillverka 

bergkrossprodukter som kan användas för vissa ändamål där naturgrus vanligen 

används.  

Verksamhetens påverkan på resurshushållning kommer att beskrivas i kommande 

MKB. 

7.7. Kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar eller riksintressen för kulturmiljön finns i området. I 

närområdet finns enligt Riksantikvarieämbetet fornlämningar som indikerar att det kan 

finnas lämningar även inom planerat verksamhetsområde. En begäran om arkeologisk 

utredning etapp 1 är inskickad till kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Stockholm8. 

Om det under driften påträffas ett objekt som kan misstänkas vara någon typ av 

fornlämning så avbryts arbetet och tillsynsmyndigheten kontaktas i enlighet med 

bestämmelserna i kulturmiljölagen.  

 

 

 

8 Översänd 2020-01-17 
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SAMRÅD OM SAND OCH GRUS AB JEHANDERS FORTSATTA OCH UTÖKADE 
TÄKTVERKSAMHET I BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN 
 
 
Sand och Grus AB Jehander översänder härmed underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken 
(1998:808). Samrådet rör Jehanders planer på att utöka och fortsätta verksamheten inom Bro 
Bergtäkt. Inbjudan till samråd skickas ut till statliga myndigheter, kommuner och organisationer samt 
till de enskilda som kan antas bli berörda. Övrig allmänhet kommer att bjudas in via annons i 
dagspressen. 
 
Samrådet omfattar i huvudsak ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt och utökad 
verksamhet i befintlig bergtäkt:  

• Täktverksamhet 
• Mottagning, mellanlagring och återvinning av externa massor 
• Tillverkning av asfalt och betong 

 
Samrådet omfattar även ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken: 

• Bortledande av grundvatten som täktverksamheten medför 
 
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför samrådet utgör ett s.k. avgränsningssamråd.  
 
Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet omfattar därför även 
ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § miljöbalken.  
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Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas den 20 april kl 09:00-12:00 
Mötet hålls på Sätra gård som ligger snett mittemot täkten i Bro så att de som vill kan göra ett besök i 
täkten efter mötet.  
https://www.ragnsells.se/kundservice/anlaggningar--kontor/satra-gard-konferensgard/  
 
Med anledning av osäkerhet kring möjligheten att träffas fysiskt pga Corona-viruset ber vi er anmäla 
er närvaro enlig nedan så att vi kan kontakta deltagarna om det blir ett möte via Skype istället för ett 
fysiskt möte. Besök i täkten kommer att möjliggöras även in detta fall. 
 
Anmäl deltagande per e-post till Jenny Lindgren på adress enligt nedan. Vi ber om ert svar senast 
den 10 april. 
 
Med allmänhet, närboende, organisationer m.fl. planeras skriftligt samråd, men ett möte kommer att 
hållas om behov visar sig finnas. 
 
Samrådsunderlag 
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga preliminärt 
bedömda miljöpåverkan är bifogat och kan även laddas ner från: www.jehander.se/sv 
 
Synpunkter 
Synpunkter ska vara Jehander tillhanda senast 11 maj 2020. Synpunkterna ställs till: 
 
Structor Miljöbyrån  
Att: Jenny Lindgren 
Solnavägen 4 
133 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 
 
Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Täktansökan Bro. 
 
Frågor 
Välkommen att ställa frågor till Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd på Jehander 
Tel: 031-86 76 15  
e-post: Niklas.Skoog@heidelbergcement.com  
 
 
Med vänlig hälsning 
Niklas Skoog 
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SAMRÅD OM SAND OCH GRUS AB JEHANDERS FORTSATTA OCH UTÖKADE 
TÄKTVERKSAMHET I BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 
Sand och Grus AB Jehander bjuder härmed in Er till samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808). 
Samrådet rör Jehanders planer på fortsatt och utökad verksamhet inom Bro Bergtäkt (såväl 
avseende yta som uttagen mängd). Jehander avser att ansöka om tillstånd till täktverksamhet enligt 
9 kap miljöbalken, inklusive mottagning, mellanlagring och återvinning av massor samt produktion av 
asfalt och betong. Samrådet omfattar även ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken avseende bortledande av grundvatten som täktverksamheten medför. 
 
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. 
avgränsningssamråd. Syftet med samrådet är bland annat att informera om verksamheten, att 
inhämta information och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning samt att i ett tidigt skede möjliggöra delaktighet för myndigheter, 
organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten.  

 

 
Kartutsnitt som visar nuvarande täkt (vit yta i kartan) med utpekat framtida verksamhetsområde (röd avgränsning). 
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Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet omfattar därför även 
ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § miljöbalken. Syftet med Sevesosamrådet är 
att ytterligare utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den 
planerade verksamheten. 
 
 
Samrådsunderlag 
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga 
miljöpåverkan återfinns på Jehanders hemsida från och med den 30 mars 2020. 
www.jehander.se/sv 
 
Synpunkter 
Synpunkter ska vara Jehander till handa senast 11 maj 2020 för att ingå i dokumentationen från 
samrådet. Synpunkter kan mejlas eller postas till: 

Structor Miljöbyrån  
Att: Jenny Lindgren 
Solnavägen 4 
133 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 
Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Bro Jehander. 
 
Frågor 
Välkommen att ställa frågor till Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, på  
tel.  031-86 76 15 eller via e-post Niklas.Skoog@heidelbergcement.com eller Jenny Lindgren, 
Structor, se kontaktuppgifter ovan.  
 
Med vänlig hälsning 
Niklas Skoog  
Sand & Grus AB Jehander 
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Namn Adress
Länsstyrelsen Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Stockholm, kulturmiljöavdelningen ola.winter@lansstyrelsen.se
Upplands‐Bro kommun bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se
Skogsstyrelsen  skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
SGU sgu@sgu.se
SGI sgi@swedgeo.se
Kammarkollegiet registratur@kammarkollegiet.se
Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se
Försvarsmakten exp‐hkv@mil.se
Brandkåren Attunda Box 464, 191 24 Sollentuna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se
Havs‐och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se
Region Stockholm registrator.tf@sll.se 

Samrådskrets
Tillståndsansökan Jehander Bro
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Namn Adress Postadress Postnr Ort
Ragn‐Sells, Högbytorp Högbytorp Ragnar Sellbergsväg 197 93 Upplands‐Bro
Forcit Prästgatan 25 713 31 NORA
Glasbolaget Glasbolaget@gmail.com Sätra Gård  197 93  BRO
Ragn‐Sells, Sätra gård Sätra Gård 197 93  Upplands‐Bro

Samrådskrets
Tillståndsansökan Jehander Bro
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Namn Adress Postadress Postnr Ort
Naturskyddsföreningen  carin.enfors@telia.com Ringuddsslingan 23 197 91 Bro
Långvreten Näshagen samfällighetsförening lars.braeutigam@ki.se
Vällingby scoutkår ordforande@vallingby.scout.se
Vattenfall 169 92 Stockholm
Svenska kraftnät registrator@svk.se
Bro‐Lossa Hembygdsförening aneka@banhof.se
Upplands Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut ukf@ukforsk.se
Friluftsfrämjandet Kungsängen‐Bro ingrid_pe@telia.com
Bro‐Håbo Brukshundsklubb bhbk@bhbk.se

Samrådskrets
Tillståndsansökan Jehander Bro
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SAMRÅD OM SAND OCH GRUS AB JEHANDERS FORTSATTA OCH 
UTÖKADE VERKSAMHET I BRO BERGTÄKT, UPPLANDS-BRO 
KOMMUN 
 
Sand och Grus AB Jehander bjuder in till samråd enligt 6 kap miljöbalken. 
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. 
avgränsningssamråd. 
 
Samrådet omfattar i huvudsak en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt 
och utökad verksamhet (såväl avseende yta som uttagen mängd) i bergtäkt enligt 9 
kap miljöbalken, inklusive mottagning, mellanlagring och återvinning av massor 
samt asfalt- och betongtillverkning. Samrådet omfattar även ansökan om tillstånd 
till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende bortledande av 
grundvatten som täktverksamheten medför. 
 
Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet 
omfattar därför även ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 
kap. 29 § miljöbalken. Syftet med Sevesosamrådet är att ytterligare utreda om det 
finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den planerade 
verksamheten. 
 
Synpunkter 
Synpunkter lämnas skriftligen senast den 11 maj till:  
Structor Miljöbyrån  
Att: Jenny Lindgren 
Solnavägen 4 
133 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 
 
Frågor 
Välkommen att ställa frågor till Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, 
på tel. +46 31 86 76 15 eller via e-post Niklas.Skoog@heidelbergcement.com   
 
Samrådsunderlag 
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den 
huvudsakliga miljöpåverkan återfinns på Jehanders hemsida från och med den 30 
mars 2020. www.jehander.se 
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  s 1 (5) 

PROTOKOLL –  

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD BRO 

Datum: 2020-04-20 

Tid: 9.00-11.00 

Plats: Teams (digitalt) 

 

Närvarande: Niklas Skoog (NSk), Jehander (ansvarig mark-och tillståndsfrågor) 

Sofia Nord (SNo), Jehander (kvalitets och miljöchef ) 

Anders Holmer (AHo), Jehander (ansvarig driftsledare) 

Jenny Lindgren (JLi), Structor Miljöbyrån 

Ebba Sundberg (ESu), Structor Miljöbyrån 

Katarina Helmersson (KHe), Structor Miljöbyrån  

Johan Larsson (JLa), Bergab (hydrogeolog) 

Matilda Gustafsson (MGu), Bergab (hydrogeolog) 

Caroline Söderström (CSö), Upplands-Bro kommun (miljöfarlig 

verksamhet) 

Åsa Bergström (ÅBe), Upplands-Bro kommun (miljöchef) 

Anna Bohlin (ABo), Länsstyrelsen Stockholm (miljötillsynsenheten) 

Karl Martin Calestam (KMCa), Länsstyrelsen Stockholm 

(vattenverksamhet och grundvatten) 

Lars Åkerblad (LÅk), Länsstyrelsen Stockholm (tillståndsfrågor) 

 

JLi hälsar välkomna och visar agendan för mötet samt drar förhållningsregler då mötet på grund 

av rådande omständigheter med Covid-19 genomförs digitalt efter avstämning och samtycke 

med länsstyrelse och kommun. Samtliga närvarande presenterar sig. Anteckningar från mötet 

kommer föras och skickas ut efter mötet till samtliga deltagare för justering (som bilaga ligger 

presentationen).  

Vidare upplyses att samrådet utgör ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken och att 

innehållsförteckning för MKB har redovisats i bilaga till samrådsunderlaget. Då planerad 

verksamhet är Sevesoverksamhet lägre kravnivå är samrådet även ett så kallat Seveso-samråd. 

Bakgrund och utgångspunkter 
NSk går igenom bakgrund och syfte till ansökan, nuvarande tillstånd och information om 

Jehander (bild 7-15). 

NSk presenterar vad som avses ansökas (bild 16-17). Ansökan omfattar både verksamhet enligt 

9 och 11 kap miljöbalken.  

Befintlig och planerad verksamhet 
NSk går igenom nuvarande samt planerad verksamhets omfattning. Platsen där nuvarande täkt 

ligger har gynnsamt material, ligger logistiskt sett bra, nära större infrastruktur och nära 

Stockholm. I planerad verksamhet ingår ett uttag på max 1,3 miljoner ton/år under 30 års tid. I 

 

 

 Tillståndsansökan Bro 

 Jehander 

 2020-04-20  
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planerad verksamhet kommer även mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, 

jord - och schaktmassor ske samt etablering av produktionsanläggningar (kross- och 

sorteringsanläggning för täktverksamheten samt asfaltverk och betongfabrik). För att kunna 

förlägga återvinning av massor i den sydvästra delen kommer eventuellt en ny infart att 

anläggas. I det nordöstra hörnet av verksamhetsområdet kan viss sprängning och avbaning 

förekomma för att kunna etablera planerade produktionsanläggningar. NSk går övergripande 

igenom produktionsprocessen (bild 19). 

I samrådsunderlaget anges att djupet går ner till +20. Täktbotten kommer ligga på ca +24, 

Jehander tittar fortfarande på olika lösningar och slutgiltig utformning av täkten kommer 

presenteras i ansökan. 

Bygglovsprocessen för asfaltsverket är redan inledd. En anmälan för asfaltsverket planeras att 

lämnas in tidigare än tillståndsansökan då man vill komma igång med verksamheten tidigare. 

Betongproduktion och asfaltsverk planeras i bergtäkten då det logistiskt sett är positivt eftersom 

transporter mellan täkt och produktionsanläggningar kan minimeras och samordnas. 

Fråga: I de 1,3 miljoner ton/år som nämns, är detta rent material eller även entreprenadberg? 

NSk: Endast rent material, d.v.s. jungfruligt material som brutits ut från täkten. Entreprenadberg 

ingår i de massor vi tar emot. I kommande ansökan kommer en tydlig bild av masshanteringen 

presenteras. 

Fråga: Är det inte ett stort överskott av massor i Stockholmsområdet pga. stora 

infrastrukturprojekt? Varför behövs rent bergmaterial? 

NSk: Med material från täkt vet man på förhand hur materialet är, brytning och produktion kan 

planeras för att uppnå en viss kvalitet. I entreprenadberg/tunnelberg kan detta inte styras. För 

vissa användningsområden, exempelvis betongtillverkning är det viktigt att inte ha en för stor 

variation i materialet. Med täktverksamheter finns det även en kontinuerlig tillgång och inte 

projektbaserat. Men entreprenadberget är bra för tillgången, i nuläget behövs båda täkter och 

entreprenadberg för att tillgodose behovet i Stockholm.  

Synpunkt: I anmälan för asfaltsverket bör installerad effekt framgå. Se över så att anläggningen 

inte trillar in under direktivet för medelstora förbränningsanläggningar. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 

Plan för efterbehandling är inte helt klart. Troligen kommer verksamheten kunna fortsätta i 

området även efter 30 år, då längre söderut och djupare. När täktverksamheten upphör finns 

inom koncernen ett fokus på biologisk mångfald i efterbehandlingen. 

Fråga: Hur är efterbehandlingen beskriven i det nuvarande tillståndet? 

Svar: Där är det beskrivit som en mindre sjö. Denna efterbehandlingsplan har dock diskuterats 

med kommunen för några år sedan då det skulle behöva tas in alldeles för mycket material för 

att genomföra. När täktverksamheten tar slut kommer det att bildas en sjö då man idag pumpar 

upp vatten, den exakta utbredningen på sjön är svår att bedöma i nuläget. 

 

Fråga: Hur detaljerad efterbehandlingsplan krävs i detta läge?  

Svar, CSö: Det brukar vara så att man kommer in med en plan senast två år innan 

verksamhetens tänkta avslut och att ett samråd kring efterbehandlingsplanen genomförs med 
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tillsynsmyndigheten. Blir det en täktsjö behöver man redovisa vilka massor som läggs under 

vattennivån.  

Avgränsning och alternativ 
JLi går igenom tänkt avgränsning i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Avgränsningen är både geografisk, tidsmässig och saklig (se bild 25). En del av utpekade 

miljöaspekter i den sakliga avgränsningen presenteras mer i detalj senare under mötet. 

Alternativredovisning i kommande MKB kommer fokusera på alternativa lokaliseringar. 

Genom övergripande underlag om var det kan finnas lämpligt material har två platser noterats 

för vidare beskrivning. Dessa är Draget och Segersta (se bild 26–27). 

Nollalternativet innebär att Jehander avslutar verksamheten enligt gällande tillstånd till år 2028. 

Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete 
Vatten 

En stor del i kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer beröra vattenhantering. JLa går 

igenom förutsättningarna och planerade utredningar för vattenhantering (se bild 28–32) 

Vatten kommer behöva användas i verksamheten till bearbetning av utbrutet material samt för 

betongtillverkning. 

Idag pumpas vatten från en pumpgrop i täktbotten upp till en våtmark. Sedan sker avrinning åt 

två håll, dels norrut via mindre vattendrag mot Sigtunafjärden dels söderut via mindre 

vattendrag mot Mälaren. Även i planerad verksamhet kommer vatten behöva pumpas ut från 

brytområdet. Tanken är att en sedimentationsdamm anläggs på täktbotten. Ett transportband till 

en förkross kan eventuellt anläggas under täktbotten. Hur vatten hanteras kommer att behöva 

anpassas efterhand som brytning sker, eventuellt kommer fler sedimentationsdammar behöva 

anläggas. För vidare hantering av pumpat vatten finns flera alternativ som utreds (se bild 29). 

Alt 1. Vatten pumpas till befintlig våtmark och går sedan i ledning norrut. Eventuellt anläggs en 

mindre vall för att styra flödet norrut i stället för mot väg 269. 

Alt 2. Vatten leds via en våtmark söderut. 

Alt 3. Vatten leds via en våtmark i nordost norrut.  

Våtmarkerna i alternativ 2 och 3 är idag opåverkade och kommer behöva anpassas för att kunna 

ta emot länshållningsvattnet. Tvätt av externa massor kommer få ett eget system för att separera 

detta från vatten som rinner in i täkten. 

En vattenförekomst med miljökvalitetsnormer finns i närområdet, Lejondalssjön.  

Ingen avrinning kommer ske till Lejondalssjön. Brobäcken-Särabäcken och ytterligare en bäck i 

området är utpekade som övriga vatten, avrinning kommer eventuellt ske till dessa. Det finns 

några enskilda brunnar i närområdet, både dricksvattenbrunnar och energibrunnar.  

 

Synpunkt: Förutom kväve och suspenderat material kan det även vara en risk för metaller till 

vattnet. Särskilt då man söker för intag av massor. Risker för föroreningar kopplat till detta 

behöver beskrivas i kommande ansökan. 

Svar: Synpunkten noteras. 
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Fråga: Vet ni om påverkansområdet för grundvatten idag? Finns det några befintliga 

mätpunkter? 

Svar: Ja det finns idag tre grundvattenbrunnar där man mäter, mätserien är inte så lång. Den 

västra brunnen visar på artesiskt vatten, den södra visar på nivå ca 3 m under markytan och den 

i öst visar på nivå ca 12 m under markytan. Från de mätvärden som finns ser man att det kan 

finnas en påverkan i sydöst. Den övergripande sprickriktningen är i sydostlig riktning. 

 

Fråga: Det finns en del sumpskogar utmärkta i närheten av verksamhetsområdet. Har dessa täta 

lerlager i botten? Kan de påverkas av verksamheten? 

Svar: Sumpskogarna är troligen inte skapade av grundvatten utan är snarare ”skålar” i berget. 

Går en spricka i berget med direkt hydraulisk kontakt med sumpskogen så finns det en risk för 

påverkan. Ju närmre täktområdet, desto större risk för påverkan. Vi har tittat på påverkan av 

grundvattensänkning på riskobjekt i närheten av täkten och ingen har bedömts beröras av en 

avsänkning av grundvatten i berg. 

 

Naturmiljö 

JLi går igenom förutsättningar, preliminär påverkan och fortsatt arbete för naturmiljö (bild 33). 

Tidigare genomförd inventering kommer att kompletteras för att inkludera ett eventuellt 

påverkansområde för grundvatten.  

 

Synpunkt: Det kommer behöva säkerställas vilka arter som förekommer inom området då flera 

artskyddade och övrigt skyddade arter förekommer. Eventuella skyddsåtgärder behöver 

beskrivas så att man inte hamnar i en artskyddsdispens. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 

Kulturmiljö 

JLi går igenom förutsättningar, preliminär påverkan och fortsatt arbete för kulturmiljö (bild 34). 

Med tanke på lämningar närområdet är det inte omöjligt att det finns fynd inom planerat 

verksamhetsområde. Jehander har lämnat in en anmälan om arkeologisk utredning och för en 

dialog med Ola Winther på länsstyrelsens kulturmiljöavdelning. 

 

Buller 

JLi går igenom förutsättningar, preliminär påverkan och fortsatt arbete för buller (bild 35). 

Beräkningar kommer i första hand göras utan skyddsåtgärder för att se behovet av sådana. Både 

verksamhetsbuller och trafikbuller kommer att beräknas. Beräkningar görs för nuvarande 

verksamhet, nollalternativ och planerad verksamhet. I bullerutredningen kommer även hänsyn 

tas till kumulativa effekter från närliggande verksamheter. 

  

Fråga: Tittar ni på externt buller som det ser ut idag eller som det kommer se ut framöver?  

Svar: Vi tar gärna emot inspel om planerade verksamheter. Vi för en dialog med Ragnsells om 

deras nya verksamhet i Högbytorp för att inkludera deras framtida verksamhet i beräkningarna. 

JLi och CSö har en kontakt framåt för avstämning om planerade verksamheter i närområdet. 
  

Risk och säkerhet 

JLi går igenom förutsättningar, preliminär påverkan och fortsatt arbete för risk och säkerhet 

(bild 36). Kumulativa konsekvenser kommer att belysas. Nuvarande verksamhet är en 

Sevesoverksamhet av lägre kravnivå, planerad verksamhet kommer också vara det. Det finns 

redan idag ett handlingsprogram som ska uppdateras. 
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Samråd 
JLi redovisar hur inbjudan och annonsering av samråd skett, (bild 38). Samrådskretsen 

kompletteras efter mötet med HaV, Vattenmyndigheten, hembygdsförening, kollektivtrafik, 

Svenska kraftnät, Vattenfall och markavvattningsföretag. 

Övriga frågor och synpunkter 
 

Fråga: är anledningen till att förkrossen placeras så långt ner i täktbotten för att göra det lättare 

att tömma material? 

Svar: Ja.  

 

Fråga: Har ni tänkt er en våtsikt för finmaterial? Vad är isåfall planen för finmaterialet? 

Svar:  Ja det kommer finnas en våtsikt för finmaterial. Suspenderat material kommer tas 

omhand i tvätten/våtsikten. Kan finnas möjlighet att använda silten som bildas i tvätten i 

produktionen. 

 

Fråga: Kommer det göras en geokemisk utredning? Sulfid – och arsenikberg har börjat dyka 

upp i Stockholmsområdet.  

Svar: Prover har tagits innan i täkten för att se bergets egenskaper och kvalitet. Proverna visar 

på liknande berg i den tänkta delen för planerad utvidning av täkten men det går aldrig att veta 

exakt att det inte dyker upp ett stråk av olämpligt berg. Kontroll av bergets kvalitet och 

egenskaper sker löpande under produktion.  

 

Synpunkt: Det finns två markavvattningsföretag i närheten som behöver hanteras och samrådas. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 
Synpunkt: Sätrabäcken mynnar ut i ett Natura 2000-område, om risk för påverkan finns ska det 

beskrivas i MKB. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 

Synpunkt: Anläggande av våtmarker, grävning i befintliga våtmarker/vattenområden, dämning 

etc. är också vattenverksamheter som ska inkluderas i ansökan. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 

Synpunkt: Se över SGUs checklista för tillståndsansökan för täkter för att få med allt. 

Svar: Synpunkten noteras. 

 

Synpunkt: I MKB bör det finnas en beskrivning hur ni kan verka för att uppnå miljömålet 

”Begränsad klimatpåverkan”. Enligt 2 kap. 5§ miljöbalken ska i första hand förnybara 

energikällor användas. T.ex. asfaltsverket, drivs det med eldningsolja eller annat? Ansökan bör 

redogöra för alternativa bränsleslag om det utifrån klimatsynpunkt och utsläppsmål är bättre. 

Svar: Noteras. 

 

Synpunkt: Finns uppdaterad modell för beräkning av ekonomisk säkerhet som ska användas. 

Svar: Synpunkten noteras. 
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Samråd Jehander bergtäkt i Bro

Myndighetsmöte 2020-04-20
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Medverkande

Anna Bohlin Länsstyrelsen Stockholm
Karl-Martin Calestam
Caroline Söderström Upplands-Bro Kommun
Åsa Bergström
Niklas Skoog Chef mark och tillstånd, Jehander
Sofia Nord Kvalitets- och miljöchef, Jehander
Anders Holmer Ansvarig driftledare
Jenny Lindgren Miljökonsult, Structor
Ebba Sundberg
Katarina Helmersson
Johan Larsson Hydrogeolog, Bergab
Matilda Gustafsson Hydrogeolog, Bergab
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Samråd

Samråd enligt 6 kap miljöbalken om ansökan om förnyat 
tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Håbo 
Häraldsallmänning 1:1 och Bro-Önsta 2:10
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Seveso-samråd

Verksamheten omfattas av 

Sevesolagstiftningens 

lägre kravnivå och 

samrådet omfattar därför 

även ett samråd enligt 13 §

i Lag (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, 

i enlighet med 6 kap. 29 §

miljöbalken. 
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Agenda

■Kort om Jehander 
■Bakgrund och nuvarande tillstånd

■Ansökan och planerad verksamhet
■Miljökonsekvensbeskrivning
➢Alternativ

➢Avgränsningar

➢Preliminära konsekvenser

■Samrådstider, samrådskrets
■Frågor
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Tillståndsprocessen

1. Ta fram underlag

2. 
Avgränsningssamråd 
med myndigheter, org. 

och enskilda 

April-Maj 2020

3. Samrådsredogörelse 

4. Ta fram ansökan och 
MKB 

(våren 2020)

5. Ansökan => MMD 

(juli 2020)

6. MMD kungör 
ansökan & MKB 

7. Myndigheter, org, 
enskilda får yttra sig

8. MMD fattar beslut

Ev. överklagande 
prövas av Mark-och 
miljööverdomstolen
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■ En av Sveriges ledande leverantörer av berg- och 
grusmaterial till byggindustrin.

■ Producerar, säljer och distribuerar även sand- och 
jordprodukter.

■ 12 täkter och 3 terminaler

■ 100 anställda

■ Grundades 1874 i Stockholm

Sand & Grus AB Jehander
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HeidelbergCement i världen

Marknadsposition: nummer ett inom ballast, nummer två inom cement och 
nummer tre inom fabrikstillverkad betong.

HeidelbergCement.

Italcementi.

HeidelbergCement och Italcementi.

Medarbetare 57 000

Ballastproduktion 250 miljoner ton

Ballastreserver 19 miljarder ton

Antal täkter 620
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Användningsområden för sand, grus och krossat berg

■Vägar

■Järnvägar

■Asfalt

■Betong

■Grundläggning

■Kringfyllnad för rörledning

■Dränering

■Lekplatser m.m.



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Bergmaterial – nödvändigt för samhället
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Det mesta av materialet syns inte

Asfalt = 95% 

bergmaterial 

+ bitumen
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Betong – består mest av ballast

Betong = 85% 

bergmaterial 

+ cement och 

vatten
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Leveranser och behov av ballast

02/11/2020

Samråd Sälgsjön Jehander

Slide 13 -

Leveranser av ballast i Sverige 1985-2016

Källa: www.sgu.se

Källa: Grus, sand och krossberg 2016, SGU

Stockholm 2016: ca 10 milj ton

Sverige 2017: ca 95 milj ton
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■Belägen ca 4 km norr om Bro, 
Upplands-Bro kommun

■Sydväst om verksamhetsområde 
ligger Ragn-Sells anläggning 
Högbytorp. I angränsning till 
täktverksamheten ligger Forcit
(sprängämnen)

■Verksamhetsområdet har en 
befintlig väganslutning till väg 269

■Bostäder i norr och öster

■ Inga konflikter med riksintressen

Omgivningsbeskrivning bergtäkt Bro
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■ Bergtäkt norr om Bro på fastigheterna Håbo Häradsallmänning s:1 

och Bro-Önsta 2:10

■ Nuvarande tillstånd medger även mottagning för 

behandling/återvinning av schaktmassor och stubb/ris, införsel av 

schaktmassor för efterbehandling samt tillverkning av asfalt*

■ Nuvarande tillstånd gavs till Vägverket Produktion Beläggning 

(nuvarande Svevia) 2008-05-28, överläts till Jehander 2009-11-05

■ Tillstånd till utgången av 2028 för uttag av totalt 4 miljoner ton

■ Tillståndsgiven mängd snart utbruten, men efterfrågan fortsatt hög

■ Bergmaterial från täkten i Bro är lämpligt bland annat som 

konstruktionsmaterial för tillverkning av asfalt och betong

*Sker ej idag

Nuvarande täktverksamhet i Bro
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Ansökan avser

■Brytning, förädling och försäljning av berg - upp till 
1 300 000 ton/år 

■Mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, 
jord - och schaktmassor om totalt 500 000 ton per år i syfte 
att förädlas och säljas som återvinningsprodukter på 
marknaden alternativt användas för anläggningsändamål 
inom verksamhetsområdet  

■Mottagning av 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) per år 
för mellanlagring och återvinning

■Tillverkning av 200 000 ton asfalt per år samt mottagning av 
rivningsasfalt för återvinning i tillverkningsprocessen
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Ansökan avser (forts)

■Tillverkning av fabriksbetong om 85 000 m3 betong per år 
samt mottagning av betong för återvinning till råvara för 
tillverkningsprocessen alternativt återvinning för 
anläggningsändamål

■Tvättning av krossat berg

■Bortledande av inläckande grundvatten och dagvatten från 
täkten

■Uttag (bortledande) av grundvatten för användning i 
verksamheten

■Tillståndet söks på 30 år för täktverksamhet 
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Planerad  verksamhet
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Produktionsprocessen
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Transporter
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Betongfabrik - exempel
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Asfaltverk - exempel
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Arbetstider

■Täktverksamheten planeras huvudsakligen ske 
helgfria vardagar mellan kl. 06.00-18:00

■Behov kan uppstå periodvis för att bedriva vissa 
moment av verksamheten utanför dessa tider

■Borrning, sprängning och skutknackning kommer 
endast utföras helgfria vardagar kl. 07-18

■Asfaltverk och betongtillverkning planeras vid 
behov kunna vara i drift dygnet runt samtliga 
dagar
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Planerad efterbehandling av täkten

■Efterbehandlingen enligt en biologiska åtgärdsplan som 
tas fram för täkten

■HeidelbergCement Groups riktlinjer för att främja 
biologisk mångfald beaktas
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MKB: Avgränsningar

▪ Geografisk

➢Huvudsaklig konsekvensbedömning rör det planerade 
verksamhetsområdet och påverkansområdet för bedömda 
miljökonsekvenser

▪ Tidsmässig

➢Driftsskede

➢Efterbehandlingsskede (då brytning upphört)

▪ Saklig

➢Fokus i MKB:n på konsekvenser rörande vattenmiljö, 
naturmiljö, buller, kulturmiljö, risk och säkerhet, vibrationer

➢Även rekreation och friluftsliv, avfall/resurshushållning, samt 
luftmiljö utreds
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MKB: Alternativ

■Nollalternativ
➢Verksamheten avslutas 
enligt gällande tillstånd, 2028
➢Efterbehandling

■Alternativ lokalisering
➢Nya täkter kan öppnas t.ex i 
Segersta och Draget
➢Annan lokalisering innebär 
att ta jungfrulig mark i 
anspråk
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Alternativa platser för ny bergtäkt 

02/11/2020

Name of presentation - author

Slide 31 -
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MKB: Vattenhantering 

Förutsättningar
▪ Inläckande grund- och ytvatten samt nederbörd kommer att ledas till 

en eller flera sedimentationsdammar/pumpgropar med oljeavskiljare 

nere i täkten.

▪ Från sedimentationsdammarna kommer processvatten tas till 

produktionsanläggningar.

▪ Överskottsvatten i sedimentationsdammarna pumpas till våtmark.

▪ Kontroller av vattenkvalitet i pumpgropar/sedimentationsdammar och 

våtmarker.

▪ Utsläpp till recipient

Fortsatt arbete

▪ Utformning och dimensionering av pumpgropar, sedimentations-

dammar, våtmarker, recipient etc. 

▪ Behandling och hantering av länshållningsvatten och processvatten
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Vattenhantering
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MKB: Vattenmiljö 

Förutsättningar
▪ Det framtida täktområdet är beläget 

på två vattendelare

▪ Markytan i VO sluttar främst norrut 
och söderut, ett mindre område 
österut

▪ Området är småkuperat med berg i 
dagen på lokala högpunkter.

▪ Jordlagren utgörs huvudsakligen av 
morän och ett fåtal torvområden. 
Jorddjupen är övervägande ringa. 

▪ Små lokala grundvattenmagasin i 
moränen

▪ Grundvattenbildning till bergets 
spricksystem
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MKB: Vattenmiljö 

Förutsättningar

▪ Det södra avrinningsområdet 
avvattnas via tre mindre bäckar som 
slutligen mynnar i Mälaren söder om 
Bro. 

▪ Det norra avrinningsområdet mynnar i 
Sigtunafjärden (Mälaren).

▪ Avrinningsområdet i öster avrinner 
diffust mot Lejondalssjön och vidare 
mot Sigtunafjärden. 

▪ Lejondalssjön är vattenförekomst 
med MKN

▪ Brobäcken-Särabäcken och 
WA11227452 är ”övrigt vatten”.

▪ Enskilda brunnar i byn Näshagen, 
Albylund och vid Högbytorp. 
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MKB: Vattenmiljö 

Preliminära konsekvenser
▪ Avsänkning av grundvattennivån i berg

▪ Små jordlagermäktigheter, varför preliminär påverkan av en eventuell 
avsänkning i jord förväntas bli liten. 

▪ Ett ökat inläckage och en ev. förändrad vattenhantering kan ge 
upphov till förändrade flöden i närliggande vattendrag.

▪ De mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma är främst spill 
av oljor och dieselbränsle i samband med lagring, tankning och 
maskinhaveri, lakning av kväveföroreningar från sprängämnesrester, 
samt utsläpp av suspenderat material.

Fortsatt arbete

▪ En hydrogeologisk utredning är påbörjad. 

▪ Inventering av känsliga objekt

▪ Beräkningar av inläckage och vattenbalanser

▪ Bedömning av påverkan på grundvattennivåer, ytvattenflöden och 

vattenkemi 

▪ Bedömning av påverkan på känsliga objekt
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MKB: Naturmiljö 

Förutsättningar

▪ Området i och kring planerat 

verksamhetsområde består främst av 

produktionsskog av olika åldrar

▪ NVI utförd 2019. Naturvärden klass 2-4 

förekommer. Rödlistade och skyddade 
arter förekommer

▪ Tidigare oexploaterade områden tas i 
anspråk

▪ Förekommande groddjur bedöms kunna 
gynnas av planerad verksamhet

Fortsatt arbete: Kompletterande NVI, 
fågelinventering, uggleinventering, förslag 
till åtgärder för biologisk mångfald

Preliminära konsekvenser
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MKB: Kulturmiljö

▪ Fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar finns anslutning till 
verksamhetsområdet

▪ Arkeologisk utredning etapp 1 (+ ev. etapp 2)
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MKB: Buller

Förutsättningar

▪ Buller från bl.a. krossning, sortering, skutknackning, 

bergborrning och avbaning. Även maskinparken och 

transporter ger upphov till buller

Preliminära konsekvenser och åtgärder

▪ Den ökade mängden hanterat material kan innebära en ökad 

bullerpåverkan från verksamheten

▪ Tillkommande tillverkning av asfalt och betong likaså

Fortsatt arbete: Bullerutredning – industri-och trafikbuller. 

Förslag till skyddsåtgärder vid behov.
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MKB: Risk och säkerhet

Förutsättningar 
■ Verksamheten av Sevesolagstiftningen lägre kravnivå

■ Verksamheten kan innebära risker för olyckor kopplat till sprängning, 
transporter, maskinpark, farligt avfall och kemikaliehantering

■ Inga sprängmedel förvaras i täkten

Preliminära konsekvenser

■ Åtgärder i form av exempelvis rutiner, skyddsutrustning och skyltning bedöms 
begränsa risken för olyckor

Fortsatt arbete: En riskutredning gällande risker vid sprängningsarbeten kommer 
tas fram.

Handlingsprogrammet kommer att uppdateras för att omfatta den planerade 
verksamheten. 
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Kumulativa konsekvenser

Bedöms för:

■ Buller

■ Transporter längs väg 269 mot E18

■ Vattenhantering

■ Risk
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Samrådskrets och samrådstid

Samrådskrets

Samrådstid

■ Boende i närområdet
■ Statliga myndigheter och övriga organisationer och 

föreningar

➢ Lst Stockholm län
➢ Upplands-Bro kommun
➢ Trafikverket
➢ Naturvårdsverket
➢ SGI
➢ Kammarkollegiet
➢ Försvarsmakten
➢ Brandkåren Attunda
➢ Skogsstyrelsen
➢ Riksantikvarieämbetet
➢ SGU
➢ MSB
➢ Naturskyddsföreningen
➢ Långvreten Näshagen samfällighetsförening
➢ Vällingby scoutkår

■ 30 mars t.o.m. 20 maj
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Vad händer nu?

Samråd 
Framtagande av 

ansökningshandlingar

Ansökan och MKB till 
MMD (sommaren 

2020)
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Frågor?
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Kontaktpersoner för frågor och synpunkter

Synpunkter

Skriftliga synpunkter önskas vara Jehander till handa senast 

20 maj 2020 för att ingå i dokumentationen från detta 

samrådstillfälle. 

Skriftliga synpunkter ställs till:

Structor Miljöbyrån 

Att: Jenny Lindgren

Solnavägen 4

133 65 Stockholm

Jenny.lindgren@structor.se

Frågor

Välkommen att ställa frågor till Jenny Lindgren(ovan) eller till 

Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, 

på tel. 031 86 76 15 eller via e-post 

niklas.Skoog@heidelbergcement.com
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Till:  
Fastigheter inom nyttoområdet för 
markavvattningsföretag Aske-Skråmsta och diken 

2020-06-08 

 

 
 
INBJUDAN TILL SAMRÅD OM PLANERAD VERKSAMHET BRO 

 
Sand och Grus AB Jehander har för avsikt att utöka verksamheten i bergtäkten i Bro, Upplands Bro kommun. 
Täktverksamheten innebär bortledande av grundvatten och hantering av länshållningsvatten. Samråd om 
verksamheten hölls under våren 2020. Ni är nu i egenskap av fastighetsägare inom båtnadsområdet 
(nyttoområdet) för markavvattningsföretag Aske-Skråmsta eller och/eller dikesägare inbjudna till samråd om 
verksamheten. Se bilagt PM Markavvattningsföretag och bilagor för mer information. 

 

Samrådsmöte 

Ett möte för att informera om planerad verksamhets koppling till markavvattningsföretaget Aske-Skråmsta 
planeras att hållas. 
Datum och tid 17 juni, kl. 17.30 

Plats Bro-Bålsta Golfklubb, Jurstagårdsvägen 2 i Bro 

På grund av rådande omständigheter finns det även möjlighet att delta digitalt via Skype (inlogg eller via 
telefoninringning). Anmäl deltagande per e-post till Ebba Sundberg på adress enligt nedan, uppge där om ni 
deltar fysiskt eller digitalt. 

Synpunkter och frågor 

Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 1 juli 2020 till: 
E-post: ebba.sundberg@structor.se 
Post: Ebba Sundberg, Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
Märk kuvert respektive e-post med ”Markavvattningsföretag Aske-Skråmsta” 
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller via e-post enligt ovan. 
Ett PM inkl. bilagor som beskriver planerad verksamhets koppling till markavvattningsföretaget är bifogat i 
inbjudan samt kan fås digitalt via Ebba Sundberg, kontaktuppgifter ovan. 
 
Med vänlig hälsning, 
 

Niklas Skoog 
Sand och Grus AB Jehander 
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 Tillståndsansökan täktverksamhet Bro 
Upplands Bro kommun 

 

   

 Underlag för samråd med markavvattningsföretag och dikesägare 
 
Sand & Grus AB Jehander 
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1. BAKGRUND 

Sand & Grus AB Jehander (nedan Jehander) planerar att ansöka om en utökning av den 

befintliga täktverksamheten i Bro, Upplands-Bro kommun. Nuvarande tillstånd medger 

verksamhet fram till och med 1 juni 2028 och omfattar brytning, förädling och 

försäljning av berg, samt införsel av externa massor såsom entreprenadberg, betong, 

asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling. Jehander 

planerar nu att ansöka om täktverksamhet (brytning, förädling och försäljning av berg) 

samt mottagning, mellanlagring och återvinning av rena rivnings-, jord - och 

schaktmassor. Asfaltsverk och betongfabrik planeras även att anläggas. Tillstånd 

kommer sökas för 30 år. Tillståndsansökan planeras att lämnas in till mark-och 

miljödomstolen under sommaren 2020. 

Som en del av planerad vattenverksamhet kommer inläckage av grundvatten och 

nederbörd i täkten att behöva hanteras. För att möjliggöra brytning i täkten behöver 

detta vatten länshållas (pumpas bort) och släppas till en recipient. Ett alternativ som 

utreds är att leda allt vatten norrut via markavvattningsföretaget Aske-Skråmsta och 

även diken/rör som inte ingår i företaget för att släppas till en recipient som slutligen 

mynnar ut i Sigtunafjärden. Markavvattningsföretag är vattensamfälligheter som har 

bildats genom förrättning och är därmed rättsligt gällande. Företagen kan benämnas 

som dikningsföretag, torrläggningsföretag, vattenavledningsföretag, sänkningsföretag 

m.m.. beroende på olika omständigheter vid bildandet. Dessa företag har bildats i syfte 

att torrlägga eller leda bort vatten för att öka värdet på en mark. Värdeökningen 

åstadkoms genom att diken fördjupats och/eller rätas ut så att förutsättningarna för att 

kunna odla den omgivande marken blir bättre. De fastigheter som fick nytta av den 

förbättrade avvattningen blev deltagare i vattensamfälligheten och listades i en 

kostnadsfördelningslängd. De fastigheter som har mark inom ett företags nyttoområde 

(s.k. båtnadsområde) har nytta av den avvattning som företaget ger. 

Då ett alternativ som utreds är att släppa vatten på företagets anläggningar utgör detta 

dokument ett underlag till samråd med berörda fastigheter inom 

markavvattningssföretaget samt med ägare till fastigheter med berörda diken/rör som 

inte ingår i detta markavvattningssföretag. 

2. LOKALISERING OCH 

OMGIVNINGSBESKRIVNING 

Täkten ligger drygt 4 kilometer norr om Bro, Upplands-Bro kommun i Stockholms län, 

se Figur 1.  
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Figur 1. Översiktskarta, röd markering visar ungefärligt läge för Jehanders täkt. 

Planerat område för verksamheten visas i Figur 2, här ses även utbrutet område från 

nuvarande/pågående verksamhet. Inom verksamhetsområdet finns utöver 

produktionsanläggningar och materialupplag även kontorsbyggnader. Enskilt avlopp 

finns inom verksamheten. Runt verksamhetsområdet finns produktionsskog i olika 

åldrar.  

 

Figur 2. Planerat verksamhetsområde (orange markering) samt planerat brytområde (blå markering) i 

förhållande till utbruten täkt enligt gällande tillstånd (den ljusare och avverkade ytan). I bilden visas även ett 

område för planerad etablering, vilket beskrivs närmare nedan. 
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2.1. Yt-och grundvatten 
Befintlig täkt är belägen på en ytvattendelare i öst-västlig riktning, där ytvattendelare 

troligtvis också utgör en grundvattendelare. Den övergripande lutningen inom 

verksamhetsområdet blir således både nordlig och sydlig. Öster om 

verksamhetsområdet löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning som troligtvis också 

utgör en grundvattendelare. Markområden med morän och berg i dagen utgör 

infiltrationsområden för nederbörd och bildar grundvatten. Grundvattenbildning till berg 

sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via jordlagren och vidare genom sprickor i 

berget. Strömningsriktningen i berg styrs av bergets spricksystem. Den naturliga 

grundvattenströmningen i området antas följa topografin i både sydlig och nordlig 

riktning. Det södra avrinningsområdet avvattnas via tre mindre bäckar som nedströms 

mynnar i ett åkerdike som slutligen mynnar ut i Mälaren söder om Bro. Det norra 

avrinningsområdet mynnar ut i Sigtunafjärden som är en del av Mälaren. 

Avrinningsområdet i öster avrinner diffust österut mot Lejondalssjön och vidare mot 

Sigtunafjärden.  

 

Figur 3. Vattenavrinning vid Bro Bergtäkt. 

Brobäcken-Särabäcken (klassad som övrigt vatten i VISS) som avvattnar delar av 

verksamhetsområdet söderut har sitt källflöde i anslutning till täkten, se Figur 3. Även 
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den bäck som avvattnar verksamheten norrut (betecknad WA112274521) är klassad som 

”övriga vatten”.  

3. PLANERAD VATTENHANTERING 

Bergtäkten är som ses ovan belägen på en vattendelare i öst-västlig riktning vilket 

innebär att den övergripande lutningen inom verksamhetsområdet både är nordlig och 

sydlig. Marklutningen innebär därför att länshållningsvattnet tekniskt sett kan släppas 

både till en recipient som rinner norrut och till en recipient som rinner söderut. Idag leds 

länshållningsvattnet både söderut och norrut som beskrivit ovan. Ett alternativ som 

utreds för den framtida verksamheten är att leda allt länshållningsvatten norrut.  

Recipienten norrut utgörs av jordbruksdiken vars huvudsakliga strömningsriktning är 

nordlig och som mynnar i Sigtunafjärden. Vissa sträckor av dessa jordbruksdiken 

omfattas av markavvattningsföretag. Det markavvattningsföretag som berörs av en 

planerad vattenhantering norrut är Aske-Skråmsta dikningsföretag.  

 

Figur 4 Aske-Skråmsta df båtnadsområde (blå skraffering) och planerat verksamhetsområde (orange 

markering). 

 

1 Betäckningen WA11227452 för den norra bäcken kommer från VISS och är enbart namngiven enligt deras ID system (bäcken 

saknar namn). 
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Hur länshållningsvattnets avrinning från täkten i nordlig riktning till Sigtunafjärden kan 

komma att ske redovisas i bilaga 1-5. Av bilaga 1-5 framgår också 

markavvattningsföretagens lägen. Jordbruksdikenas lägen är tolkade utifrån kartor, 

flygbilder och fältbesök i vissa punkter. Där diken utgörs av täckdiken är exakt läge 

något osäkert. 

4. PRELIMINÄR PÅVERKAN 

Den utökade täktverksamheten kommer ge upphov till att mer länshållningsvatten 

behöver ledas bort från täkten. Denna ökning kommer inte att ske från start utan 

kommer ske succesivt i takt med att täkten utvidgas.  

Länshållningsvatten från täktverksamheter kan innehålla förhöjda halter av suspenderat 

material och kväve om inte åtgärder vidtas. Det suspenderade materialet härrör från 

hanteringen av bergmassorna medan kvävet härrör från sprängmedelsrester. För att 

minimera länshållningsvattnets påverkan på recipienten planeras åtgärder vidtas. På 

täktens botten kommer en sedimentationsdamm att anläggas. Syftet med dammen är 

dels att fungera som utjämningsmagasin, för att skapa förutsättningar för ett jämt flöde 

till recipienten dels att omhänderta suspenderat material. Det fina materialet kommer att 

sedimentera i dammen vilket motverkar utsläpp av suspenderat material till recipienten. 

Mellan sedimentationsdammen och utsläppspunkten till recipienten kommer 

länshållningsvattnet även att passera igenom en våtmark. Våtmarkens huvudsakliga 

syfte är att fungera som en kvävefälla, dvs. binda, fastlägga eller omvandla kväve och 

minska kvävebelastningen på recipienten men kommer också att fungera som ett 

ytterligare utjämningsmagasin för flödet och hinder för utsläpp av suspenderat material. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

Datum: 2020-05-27

0 1 000 2 000500 m

¯

Teckenförklaring
Båtnadsområden Markavvattningföretag Aske-Skråmsta df 

Jordbruksdike

täckdikat

planerat verksamhetsområde Jehander

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Jehanders Bergtäkt

Bilaga 5

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 1



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

Datum: 2020-05-27

0 200 400100 m

¯

Teckenförklaring
Båtnadsområden Markavvattningföretag Aske-Skråmsta df 

Jordbruksdike

täckdikat

planerat verksamhetsområde Jehander

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Bilaga 2



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

Datum: 2020-05-27

0 200 400100 m

¯

Teckenförklaring
Båtnadsområden Markavvattningföretag Aske-Skråmsta df 

Jordbruksdike

täckdikat

planerat verksamhetsområde Jehander

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Bilaga 3



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

Datum: 2020-05-27

0 200 400100 m

¯

Teckenförklaring
Båtnadsområden Markavvattningföretag Aske-Skråmsta df 

Jordbruksdike

täckdikat

planerat verksamhetsområde Jehander

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Bilaga 4



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

Datum: 2020-05-27

0 200 400100 m

¯

Teckenförklaring
Båtnadsområden Markavvattningföretag Aske-Skråmsta df 

Jordbruksdike

täckdikat

planerat verksamhetsområde Jehander

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Bilaga 5



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Avsändare/Instans Framförd synpunkt Bemötande
SGU I samrådsfasen lämnar SGU i regel inte platsspecifika yttranden, utan hänvisar till 

den information om täktverksamheten som finns på SGUs hemsida och som kan 
användas som stöd vid ansökan om täktverksamhet (tre länkar)

Synpunkten noteras

MSB En anmälan till länsstyrelsen ska göras. Vad anmälan ska innehålla framgår i 4 § 
Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen).

Synpunkten noteras. En anmälan kommer att göras till 
Länsstyrelsen, nuvarande verksamhet är Seveso verksamhet 
av lägre kravnivå.

Som framgår av samrådsunderlaget ska ett uppdaterat handlingsprogram (7 §
Sevesoförordningen, 2 § MSBFS 2015:8) ska tas fram och skickas till länsstyrelsen. 
MSB vill i sammanhanget påminna om den publikation om handlingsprogram 
som finns på myndighetens hemsida:

Synpunkten noteras. Uppdaterat handlingsprogram kommer 
att tas fram.

MSB ser positivt på det avsnitt om risk och säkerhet som kommer arbetas in i 
kommande MKB

Synpunkten noteras.

Information till allmänheten om täkten ska ges. Denna information ska finnas 
tillgänglig via kommunens hemsida. De upplysningar som ska lämnas till 
allmänheten för en verksamhet på den lägre kravnivån regleras i 
Sevesoförordningens bilaga 4, del 1.

Noterat. Information om verksamheten finns idag tillgänglig 
via: https://www.upplands‐bro.se/bo‐bygga‐‐miljo/miljo‐och‐
halsa/farliga‐verksamheter‐sevesoanlaggningar.html

Privatperson 1 Till att börja med så har vi som en av de närmaste fastighetsägarna till detta inte 
blivit informerade. Vi har som vanligt fått reda på saker via omvägar via grannar, 
scoutkåren etc

Information om samrådet skickades till registrerad 
fastighetsägare via brev den 30 mars enligt uppgifter från 
fastighetsregistret hos Lantmäteriet.



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Under arbetet med käppalaförbundets planerade verksamhet med 
rötslammslagret (sveriges största) som man planerar att bygga på andra sidan 
vägen från er så kontaktades bland andra meteorolog Lage Larsson som kunde 
visa med meteorologiska kartor att både ni och dom ligger i den huvudsakliga 
vindritningen till oss, det betyder att vi kommer att få en stark luktpåverkan från 
dom och vi har det redan idag från jehanders i form av dam och oljud från 
sprängningar etc. Det är således inte acceptabelt att vi ska få ytterligare 
påverkan i form av detta ni önskar göra med marken vid Jehanders bergtäkt. 
Med en ytterligare utbyggnad av en tung verksamhet som redan idag ställer till 
det på ovan beskrivna sätt. Lägg därtill på att Högbytorp byggt ut sin verksamhet 
extremt mycket den senaste tiden varifrån vi idag har luktpåverkan (Finns mail 
från Högbytorp med bekräftelse att det är från dom) samt en extrem hög 
belastning med tunga fordon på väg 269.

Påverkan på luft beskrivs i bilaga B 
miljökonsekvensbeskrivning.

På fastigheten Alby 1:1 bedrivs sedan 1960‐talet scoutverksamhet som är mycket 
populär bland Stockholms ungdomar med ca 1000 besökande ungdomar/år i en 
av världens äldsta scoutstugor. En utbyggnad av en verksamhet som ni beskriver 
skulle starkt påverka denna verksamhet.

Påverkan på friluftsliv och rekreation beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.
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 Vi som fastighetsägare planerar även för en avstyckning och en exploatering
med bostäder den dagen scoutkåren väljer att lägga ner verksamheten själva 
vilket är en plan som grusas mer och mer. Märk väl att inga diskussioner från 
varken scouterna eller från fastighetsägaren finns idag för ett avslutat 
hyreskontrakt då scouterna kommer att få vara kvar så länge dom själva önskar. 
Investeringen fastighetsägaren gjort i mark och fastighet minskar således i värde 
och jag undrar om Jehander är beredd att kompensera berörda fastighetsägare 
för detta? Svaret på detta är troligtvis att man inte kan, tänker eller har ansvar 
till att göra något sådant.

Fastighetsägare menar att en värdeminskning kommer att 
uppkomma till följd av störningar (lukt och buller) från sökt 
verksamhet. Det är att anse som en eventuell skada till följd 
av den miljöfarliga verksamheten, vilket ligger utanför ramen 
för denna prövning. Frågor om ersättning till följd av sådana 
skador behandlas således inte i 
miljökonsekvensbedömningen. 

Käppalaförbundet fick backa och redovisa om sina transporter till planerat 
rötslamlager. Hur räknar jehander sina transporter? Det
är en fråga jag mycket gärna vill ha svar på. med min matematik så får jag ihop 
det enligt följande: 100 000 ton asfalt (uppgifterna finns i
handlingarna till kommunen), en lastbil tar ca. 28 ton ger ca 3500
transporter, men det är alltså bara för att få bort den färdiga asfalten från 
asfaltsverket. Lastbilen ska ju där ifrån också, utan asfalt för att lasta samt 
materialtransporter för att kunna tillverka asfalten. bara här är det alltså minst 
7000 transporter som enbart avser den själva färdiga produkten, asfalt. Hur 
många transporter som utöver detta kommer med råvaror till asfalten är för mig 
höjt i dunkel. Jag har heller inte räknat på den transporterna av fabriksbetong på 
85000m3/år eller den mottagning av gammal betong som planeras. lägg därtill 
på den trafik som kommer till och från Högbytorp samt det planerade 
käppalalagret.

Transporter från sökt verksamhet beskrivs i bilaga A Teknisk 
beskrivning samt i bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.

Transporter till och från Högbytorp har också blivit fler i antal och frekvens vilket 
bidrar redan idag till mycket farliga trafiksituationer på en idag redan högt 
belastad väg.

Jehander ansvarar ej för transporter till och från Högbytorp. 
En trafikutredning för Jehanders tillkommande transporter 
har tagits fram, se bilaga B.6.
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Jag kan redovisa dessa vindgrafer etc till er när så önskas. Utredningarna Lage 
(meteorolog Lage Larsson i samband med Käppala) gjorde visade att lukten 
kommer att kontaminera Håbo‐Tibble. Detta pga beräkningar gjorda med 
avstånd från Högbytorp till Alby 1:1 kontra avståndet från Jehander och käppala 
till H‐T vilket råkar vara i princip på metern exakt lika långt. Slutsats: Vi har idag 
luktpåverkan från Högbytorp, H‐T kommer att få det om man bygger rötslam och 
asfaltsverk.

Påverkan på luft beskrivs i bilaga B 
miljökonsekvensbeskrivning.

Området och närboende är redan idag påverkat från Jehanders verksamhet från 
damm, buller, sprängningar och tunga transporter. 
Området och närboende påverkas redan idag även av Högbytorp (lukt, tunga 
transporter, tappat avfall) och E.ON (tung trafik).
Området och närboende kommer påverkas av Käppalaförbundets planerade 
verksamhet (lukt, buller, tunga transporter) och planerad kraftledning.
Vi har redan idag en farlig väg 267 pga avsaknaden av cykel/gångbana längs med 
vägen.

Kumulativa effekter baserat på de underlag Jehander har i 
nuläget har beaktats i bilaga B Miljökosekvensbeskrivning och 
underlagsutredningar

Privatperson 2 Motsätter sig Jehanders planerade verksamhet. Verksamheten ger redan idag 
påverkan på närboende. Området är helt förstört, det syns verkligen tydligt från 
vägen vad som pågår där. Det är oerhört mycket tung trafik i och omkring 
området.

Sypunkten noteras

Privatperson 3 Vill att Jehander tittar på bifogat dokument från Upplands bro kommun om 
Lejondalssjön och hur känslig denna är för yttre påverkan. 

Påverkan på Lejondalssjön beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi 
och B Miljökonsekvensbeskrivning
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Privatperson 4 Föreslår att man ser över placeringar av asfaltsverk och betongtillverkning. vi bor 
väldigt nära den tilltänkta platsen för dessa verksamheter och är redan idag 
störda av ljud/buller från Jehander. Topografi, luft och vindströmmar gör att vi 
upplever störning även från Högbytorp avfallsanläggning, gällande lukt och ljud 
som ligger på ett längre avstånd än bergtäkten. Därför föreslås en annan 
placering så långt söderut som möjligt samt även så långt ner som möjligt för att 
förhindra att ljud/lukter sprids till de närboende och så att inte landskapsbilden 
påverkas på ett negativt sätt.

Alternativa lokaliseringar och utformningar redovisas i kap. 6 i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.

Har i samrådsunderlaget läst att både asfaltsverk och betongtillverkning är 
tänkta att vara igång dynget runt vilket skulle leda till en daglig störning för dem 
om dessa verksamheter eller andra ljudstörande verksamheter placeras i den 
norra delen av området.

En bullerutredning är framtagen, se bilaga B.4.

Åberopar Miljlöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3§ , som innebär att risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och miljö gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människa, hälsa 
eller miljö.

Påverkan på miljöaspekter redoivsas i underlagsutrednignar 
samt i bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning. Skyddsåtgärder 
där så bedömts har föreslagits.

Privatperson 5 Vill som fastighetsägare att Jehander väljer en annan kommun/lokalsiering för sin 
utbyggnad.

Alternativa lokaliseringar och utformningar redovisas i kap. 6 i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.
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I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. 
Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning 
från norra delen av Lejondalssjön som kommer passera Långvreten och Mariedal 
och sen vidare är på förslag. På andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, 
som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat.  Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.

Kumulativa effekter baserat på de underlag Jehander har i 
nuläget har beaktats i bilaga B Miljökosekvensbeskrivning och 
i underlagsutredningar.

Upplever redan idag att de störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa 
perioder störs de även av Svea livgardes verksamhet. 

Påverkan från sökt verksamhet gällande buller redovisas i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning samt bilaga B.4 
Bullerutredning.

Är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. Sökt verksamhets påverkan på grundvatten och brunnar är 
utredda och redovisas i bilaga B.2 Hydrogeologi.

Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt 
friluftsområde året om för många som bor i Upplands‐Bro med omnejd, inte 
minst för svamp‐och bärplockning. Området är även populärt för scouter, en 
scoutstuga som flitigt används finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro‐Bålsta brukshundsklubb.

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.

Anser att den planerade verksamheten är mycket olämplig pga följande skäl:
‐ Denna del av Upplands‐Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom Högbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, 
galopbanan och EONs kraftvärmeverk och biogasanläggning.

Synpunkten noteras.
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Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.

Sökt verksamhets påverkan på utsläpp till luft beskrivs i bilaga 
B Miljökonsekvensbeskrivning.

Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag 
och nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

En bullerutredning är framtagen, se bilaga B.4.

Ökad risk för förorening som sprids på och ner i vattnet. En hydrogeologisk utredning är framtagen, bilaga B.2, där risk 
för påverkan på vattenkvalitet beskrivs. I befintlig verksamhet 
finns rutiner för att förebygga och minimera risken för olyckor 
med kemikalier, vilka kommer fortsatt finnas i sökt 
verksamhet.

Risk för förorening av yt‐ och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå 
på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna 
brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. 
Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt 
område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade 
arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare 
belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för 
föroreningspåverkan.

En hydrogeologisk utredning är framtagen, bilaga B.2, i denna  
beskrivs påverkan på grundvattennivåer och brunnar i 
närområdet. Inget vatten kommer ledas mot Lejondalssjön 
och sökt verksamhet bedöms inte påverka 
vattenförekomsten.

Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. 
Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området. 

En trafikutredning, bilaga B.6 är framtagen, i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs påverkan på luft. Det är 
Trafikverket som är väghållare för väg 269 och kan initiera 
anläggande av en gång‐och cykelbana.
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Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till 
rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär‐ och svampplockare. 
Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.

Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

Inom ramen för ansökan är en naturvärdesinventering 
genomförd, se bilaga B.3. Bedömd påverkan från sökt 
verksamhet på naturmiljö beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Åberopar Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att 
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön. 

Bedömd påverkan på relevanta miljöaspekter beskrivs i bilaga 
B Miljökonsekvensbeskrivning. I denna samt i i 
underlagsutreningar (bilaga B.1‐bilaga B7) redovisas 
eventuella skyddsåtgärder som kommer att vidtas i sökt 
verksamhet.

Privatperson 6 Samma yttrande som privatperson 5 ovan.

Privatperson 7 Har en egen brunn och undrar hur det blir med vattnet när Jehander vill sänka 
grundvattennivån.

Påverkan från sökt verksamhet på brunnar i närområdet 
beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Har barn som går i förskola i Håbo‐Tibble kyrkby. Där har de en gemensam 
brunn, dvs inget kommunalt vatten. På somrarna har de redan väldigt lågt  
grundvatten och i perioder får de boende där snåla rejält. Har ni pratat med 
kommunen om detta? Vad händer med förskola/skola? Att vattnet är drickbart 
och räcker för våra barn måste väl ändå prioriteras före en bergtäkt?!

Påverkan från sökt verksamhet på brunnar i närområdet 
beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.
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Jag vill också påpeka att just denna vecka när Nitro Consult är ute och hämtar 
information så är det väldigt tyst från Jehanders håll. Normalt hör vi dem varje 
dag, tyvärr även sent på kvällar och tom på natten/tidig morgon. Det känns lite 
märkligt!

Återkoppling från ansvarig i täkten till avsändare angående 
kvällsbuller: "Vi har inget nattjobb utan arbetar mellan 06:00 
– 18:00. Vi har haft Bergslagskross (extern mobilkross) hos oss 
som blev klara 16/4 och de kör till kl 18:00 men de 
(Bergslagskoss) hör ljud från Ragnsells alt. Rötslamsprojektet 
efter 18:00. De har bott i husvagn här vid kontoret och har 
också uppmärksammat buller sent på kvällen."

Privatperson 8 Samma som privatperson 5

Privatperson 9 Samma som privatperson 5

Privatperson 10 Samma som privatperson 5
Privatperson 11 Samma som privatperson 5
Privatperson 12 Samma som privatperson 5
Vattenfall Vad vi kan tolka av den karta som finns med i samrådsbrevet har Vattenfall 

Eldistribution ingen elnätanläggning inom område för planerad täktverksamhet.
Vi lyckas inte få fram samrådsunderlaget på Jehanders hemsida men vår 
bedömning är att vi på Vattenfall Eldistribution inte har något att erinra i detta 
ärende. Vattenfall har 77 kV ledningar men på ett minsta avstånd på ca 1 
kilometer från planerat täktområde (karta bifogad).

Synpunkten noteras.

Privatperson 13 Samma som privatperson 5
Privatperson 14 Samma som privatperson 5
Privatperson 15 Samma som privatperson 5
Norrboda Gård Bedriver näringsverksamhet i form av spannmålsodling, skogsbruk, hästhållning, 

uthyrning av bostadshus och småskalig kvarnverksamhet, söder om planerat 
verksamhetsområde.
Hyr ut en tomt till Austin Sverige AB för lagring av sprängämnen. De har tillstånd 
att förvara 50 000 kg sprängämnen på tomten.
Som närboende till befintlig bergtäkt påverkas vi negativt på alla dom vis som 
anges i ansökan. Det mest påtagliga är att antalet fordon på väg 269 ökar.

Synpunkten noteras. 
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Vi är tveksamma till önskemålet. Vi anser att anläggningen kan drivas i 
nuvarande omfattning med tanke på hur ekonomin i världen och landet har 
utvecklats. Att Ragn‐Sells AB driver verksamhet med samma inriktning talar emot 
en utvidgning. NCC industri AB söker för en etablering av en inert deponi väster 
om väg 269. Swerock söker etablera bergtäkt längre bort i nordvästlig riktning. 
Överetablering är ett bra ord att illustrera vad vi tycker om det. Vi kan inte ha 
fyra olika aktörer som pysslar med samma verksamhet i samma område. Det kan 
inte bli bra.

Motivering av sökt verksamhet och efterfrågan av material 
redovisas i ansökan.

På Norrboda gård finns fem grävda brunnar. Alla används till olika ändamål. 
Under år 2018 som var ett nederbördsfattigt år hade vi stora problem att få 
vattnet att räcka till hästarna och övrigt. I den handling vi har åtkomst till nu 
framgår det dåligt hur mycket grundvattnet kommer sänkas pga sökt 
verksamhet. Vi är redan nu oroliga att våra brunnar kommer sina pga att 
verksamheten ev kommer utvidgas. Att ersätta våra grävda brunnar med 
kommunalt vatten är förenat med betydande kostnader.

Påverkan från sökt verksamhet på brunnar i närområdet 
beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Friluftsliv, rekreation och jakt får mindre livsrum om sökt utvidgning blir 
verklighet. Området är tätortsnära skog lättillgänglig för allmänheten, full av bär 
och matsvamp på hösten tillgänglig för den som vill, gratis. Området är även 
populärt för folk med hund. Viltspårsprov förekommer frekvent i det sökta 
området.

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.

En del av det vatten som pumpas från bergtäkten pumpas västerut mot väg 269. 
Letar sig genom vägkroppen och hamnar i dräneringen norr om Sätra alle. 
Pumpningen av vatten måste vara reglerad i befintligt tillstånd. Vid flera tillfällen 
har pumpningen varit så omfattande att dräneringen inte hinner ta hand om allt 
vatten och DET BLIR ÖVERSVÄMMNING. Se bilder nedan (se yttrandet) som jag 
tagit med mobilkamera på vattenmassorna. Observera att fenomenet uppträder 
även under högsommar när det är torrt och ingen nederbörd.

Vattenhantering i sökt verksamhet har utretts och redovisas i 
bilaga B.2 Hydrogeologi. I sökt verksamhet kommer inget 
vatten ledas västerut mot väg 269.
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Vår fastighets belägenhet är att vi kommer att få pumpat vatten både från 
väster(Sätra)och norrifrån. Med tanke på vad jag beskriver i föregående stycke är 
det av största vikt att en så här stor hårdgjord yta förses med ett 
fördröjningsmagasin och andra åtgärder som är dimensionerat efter de behov 
som finns för att kunna ha en bra och fungerande dränering på jordbruksmarken. 
Dräneringen är själva hjärtat i jordbruksdriften, funkar inte den blir det inget 
vete att mala i vår kvarn.

Vattenhantering i sökt verksamhet har utretts och redovisas i 
bilaga B.2 Hydrogeologi. I denna beskrivs omhändertagande 
av vatten inklusive dimensionering av anläggningar för att 
fördröja vattnet.

Austin Sverige AB hyr en tomt med förråd för lagring av dynamit. Jag är inte 
insatt i detaljerna, men utgår från att även här måste hänsyn tas till när arbete 
utförs på bergtäkten.

Kontakt har tagits med Austin Sverige AB och hänsyn till deras 
verksamhet har tagits i bilaga B.5 Riskanalys.

Privatperson 16 Samma som privatperson 5
Privatperson 17 Störs redan idag av buller från Jehander, framförallt då det är vindstilla eller 

blåser från sydost. Utökad verksamhet kommer att öka bullernivån ytterligare. Vi 
kommer utan tvekan att beröras av att asfaltsverksamheten skall pågå dygnet 
runt.

En bullerutredning är framtagen, se bilaga B.4.

Då vi har hästar/hästverksamhet störs vi mycket av den kraftigt ökade tunga 
trafiken på Håbo‐Tibblevägen. Då ridbanorna, liksom hagarna, ligger i direkt 
anslutning är det dagtid svårt att hålla lektioner på ridbanorna pga bullret från 
vägen. Ökar trafiken ytterligare blir det i princip omöjligt. I underlaget 
uppmärksammas inte att Jehanders transporter också använder den vägen flera 
gånger dagligen redan idag.

Inga transporter från Jehanders verksamhet går på Håbo‐
Tibblevägen. Transporter till och från verksamheten går 
söderut på väg 269 eller norrut mot väg 263, där majoriteten 
av trafiken går söderut. Trafikbuller från sökt verksamhet har 
utretts i bilaga B.4 Bullerutredning.

Vi kan inte heller se hur väg 269 mellan Bro och Jehanders infart ska kunna 
fungera med ökade transporter. Redan idag är det en farlig utfart.

En trafikutredning, bilaga B.6 är framtagen, i denna har sökt 
verksamhets påverkan på trafikflöde utretts.

Privatperson 18 Samma som privatperson 5
Privatperson 19 Samma som privatperson 5
Privatperson 20 Samma som privatperson 5
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Vällingby scoutkår Sand och Grus Jehander AB vill femdubbla verkamheten i Bro, starta asfaltsverk 
och betongfabrik, mindre än 750 m från bebyggelse. Vällingby scoutkår vill att 
Jehander avstår från att bygga ut sin verksamhet i Bro.
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. 
Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning 
har föreslagits byggas från norra delen av Lejondalssjön och kommer att passera 
Långvreten och Mariedal. På andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som 
ska förstärka sin verksamhet med två skyttebsataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsesvärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat. Med andra ord är kvoten med råga fylld för 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.

Synpunkten noteras. Kumulativa effekter baserat på de 
underlag Jehander har i nuläget har beaktats i bilaga B 
Miljökosekvensbeskrinving och i underlagsutredningar.

Anser att fortsatt och utökad verksamhet för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig 
av följande skäl:

Denna del av Upplands‐Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom Högbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, 
galoppbanan och E.ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

Kumulativa effekter baserat på de underlag Jehander har i 
nuläget har beaktats i bilaga B Miljökosekvensbeskrinving och 
i underlagsutredningar.

Det föreligger risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av 
hälsofarligt stendamm som påverkar våra barn och ungdomar negativt när de 
vistas i närheten.

Sökt verksamhets påverkan på utsläpp till luft beskrivs i bilaga 
B Miljökonsekvensbeskrivning. Jehander går efter AFS 2015:2 
vad gäller kvartsdamm. 

Risk för förorening av yt‐och grundvatten. Vi värnar om vattnet i de närliggande 
sjöarna Lejondalssjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt känsligt område)

Sökt verksamhets påverkan på yt‐och grundvatten är utred 
och beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi samt bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning. 
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Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. Vi behöver ofta korsa vägen när vi vandrar från stugan ut i skogen, 
ofta med barn i lågstadieåldern vilket medför en ökad olycksrisk och begränsat 
vår rörlighet i området.

Transporter från Jehanders verksamhet går framförallt 
söderut mot E18. I framtagen trafikutrening, se bilaga B.6 
bedöms befintlig in/utfart från Jehanders utifrån trafikrisker. 
Det är Trafikverket som är väghållare för väg 269 och kan 
initiera anläggande av en gång‐och cykelbana.

Om tillstånd ändå skulle ges för utbyggd täktverksamhet, yrkar vi på att det görs 
på dessa villkor:
1) Täktverksamheten förläggs till vardagar, så att vi fortfarande kan nyttja stugan 
under veckosluten utan att störas av t.ex. trafik och buller.
2) Sand och Grus Jehander AB åläggs att bevara ett skogsparti på minst 500 m 
från det ianspråktagna områdets norra gräns. Detta för att minimera risken för 
påverkan av eventuellt damm och oljud.

1) Täktverksamhet kommer huvudsakligen att pågå dag‐och 
kvällstid fram till k 18 under helgfria vardagar. Då behov av 
bergmaterial kan uppkomma plötsligt kan det hända att 
täktverksamhet sker andra delar av dygnet och därför behövs 
ett tillstånd som tillåter detta. Undantaget är sprägning och 
borrning som endast kommer att utföras dagtid under helgfria 
vardagar.
2) Norr om verksamhetsområdet kommer Jehander inte göra 
någon avverkning. Att bevara 500 m skogsparti inom 
verksamhetsområdet från den norra gränsen är inte möjligt 
då delar av detta redan ingår i befintligt brytområde och är 
uppbrytet.

Privatperson 21 Risk för att grundvattennivån sänks vilket riskerar att kraftigt påverka den 
hästverksamhet vi bedriver på gården. Vi har ca 40 st hästar på gården som 
dricker mellan 20‐40 liter vatten per dag, dvs. mellan ca 290 000 ‐ 580 000 liter 
per år. Därtill förbrukas mycket vatten för vår odling av vall för bete till hästarna.

I bilaga B.2 Hydrogeologi redovisas influensområde för 
avsänkning av grundvatten samt påverkan.

Risk för spridning av kvartsdamm vilket kan medföra hälsorikser för såväl djur 
som människa.

Sökt verksamhets påverkan på utsläpp till luft redovisas i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning. Jehander går efter AFS 
2015:2 vad gäller kvartsdamm. 

Risk för spridning av kemikalier till skada för grundvattnet och vallar vilket i sin 
tur kan leda till skador för djur och människa.

Verksamheten har rutiner för att förebygga, minimera och 
hantera risker för olyckor, beksrivs i bilaga A Teknisk 
Beskrivning samt bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.
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Problem med den planerade utökningen av verksamheten:
1)Buller
2) Tunga transporter kommer att öka på en väg som redan är mycket hårt 
belastad med anledning av Ragn‐Sells anläggning vid Högbytorp. 
3) Berört område är livligt frekventerat av det rörliga friluftslivet med hundägare, 
svampplockare och naturälskare som också kommer att påverkas.

Inom ramen för ansökan har en bullerutredning, bilaga B.4 
och en trafikutredning, bilaga B.6 tagits fram. I dessa samt  
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs påverkan från 
sökt verksamhet på buller, trafik och rekreation och friluftsliv.

Privatperson 22 Samma som privatperson 5
Privatperson 23 Boende permanent framförallt i Långvreten har oftast samma arbetstider som 

Jehanders bergtäkt, sommarboende är oftast inte skrivna i kommunen eller ens 
här annat en några veckor på sommaren. Hur ska dessa veta hur det är med 
störningar från Jehanders bergtäkt ? Rimligt är väl att betrakta störningarna 
dagtid så som de är.

I framtagen bullerutredning, bilaga B.4 beskrivs buller från 
verksamheten både dagtid, kvällstid och natt. Beräkningar tar 
höjd för ett maxscenario.

Sedan stenbrottets tillkomst har jag störts av bullret från bergtäkten och fått 
skador på mitt hus. Lappar med information om tider och dagar för sprängningar 
sattes upp vid brevlådorna. Men vad göra ? Ringa eller hålla för öronen ? Alldeles 
i början befann jag mig i mitt kök när en traktörpanna i koppar flög upp ur 
kroken på väggen. Jag ringde och fick reda på att sprängstyrkan skulle minskas. 
De ideliga sprängningarna var påfrestande. Mitt hus står på plintar såsom de 
flesta andra. När innerdörren till köket lutade till den grad att den inte längre 
kunde öppnas ordnade stenbrottet / Jehanders så att en konsult besiktigade och 
satte upp mätare utanför huset. Jag frågade efter någon försäkring men fick 
varken svar på det ena eller det andra. Mätare sattes upp vid ytterligare senare 
tillfälle. Jag har fortfarande en köksdörr som inte går att stänga och ett golv som 
lutar.

Adress är inte känd till lämnare av synpunkt. Jehander har 
kännedom om händelse 2012 där klagomål efter sprängning 
inkom och upprättade förbättringsrapport. 
Vibrationsmätningar från tiden visade att ingen risk för skada 
på fastigheten fanns. I detta fall konstaterades att det fanns 
sättningar i trädgården till följd av torr sommar som kunde 
förklara eventuella sättningar av byggnad som var en äldre 
sommarstuga använd som permanentboende. Inom ramen 
för denna ansökan har en riskanalys tagits fram, se bilaga B.5.
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Hela dagarna på arbetstid, har det hörts ett slamrande, hackande, och 
omväxlande tjutande buller från bergtäkten. Med anledning av berg och skog 
som tjänade som en ljudvall mot väg 269 tagits bort så hör nu också biltrafik 
därifrån vid sydvästlig vind.

I framtagen bullerutredning, bilaga B.4 redovisas påverkan på 
buller från sökt verksamhet.

Min fastighet ligger i Lejondalssjöns tillrinningsområde. Grundvattnet som vi har i 
våra brunnar och dricker kommer från sydväst. Strömningsriktningen från 
bergtäkten är därför sannolikt mot nordost. Själv är jag rädd om mitt 
dricksvatten !

Bedöms strömning av grundvatten i området redovisas i 
bilaga B.2 Hydrogeologi.  I denna beskrivs påverkan på 
brunnar till följd av sökt verksamhet.

Områdets boendekvalitet och vägar har bevarats tack vare dess invånares egna 
bidrag i form av arbete och årliga ekonomiska insatser. Ett asfaltverk, produktion 
av betong, osv. i form av betydande miljö påverkan i närheten vore på vår 
bekostnad när det gäller trivsel och inte minst i samband en eventuell 
fastighetsvärdering.

Synpunkten noteras.

Projektet kan riskera att tillföra andra industriprojekt som tillsammans skulle 
kunna bli förödande för en boendemiljö väl värd att bevara; jämte hela 
Lejondalssjöns omnejd och sjöns vattenkvalitet. Hoppas att verksamheten 
upphör snarast.

Synpunkten noteras. Jehander kan endast svara för sin egen 
verksamhet.

Privatperson 24 Samma som privatperson 5
Privatperson 25 Samma som privatperson 5



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Fastighetsägare 
Gröna Gången

Vi samlade fastighetsägare runt och kring Gröna Gången känner stor oro kring 
den kraftiga påverkan som ett eventuellt utökande av föreslagen 
bergtäktverksamhet etc innebär för oss, när det gäller buller, lukt samt påverkan 
av våra enskilda vattentäkter och miljö‐ och risker omständigheter i övrigt. Redan 
idag påverkas vi av buller från befintlig täktanläggningen. I kombination med 
störning från övriga redan idag befintliga anläggningar såsom; Högbytorp, EON: s‐
anläggning samt I1 Kungsängen kraftiga utbyggnad av sin verksamhet, kommer 
vår miljö att starkt påverkas negativt på såväl kort som långsikt, vid ett 
godkännande till en utvidgning av verksamheten. Den samlade buller‐ och 
vibrationsnivån kommer få en mycket stor negativ påverkan på såväl oss boende 
samt djurlivet. Utöver detta ökar risken för grundvattensänkning på sikt.

Inom ramen för ansökan är en bullerutrening, bilaga B.4, en 
hydrogeologisk utrening, bilaga B.2 och en riskutredning, 
bilaga B.7, framtagen. Sökt verksamhets påverkan på 
relevanta miljöaspekter beskrivs i bialga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Även tungtrafik på E18 resp. väg 269 stör in till våra fastigheter redan idag och 
med en utökning av verksamheten och därtill kommande tungtrafik, kommer 
detta faktum att öka påtagligt. Även Arlandas nuvarande trafik och kommande 
expansion påverkar bullernivån i aktuellt område.

En bullerutredning är framtagen, se bilaga B.4. I denna 
beskrivs påverkan från sökt verksamhet, inklusive trafikbuller.

Det nu aktuella förslaget innebär en mycket stor förändring av verksamhetens 
inriktning i den nu aktuella täkten. Förutom en större bergtäkt samt utökande av 
tillhörande produktionsmoment, mottagning återvinning av schaktmassor samt 
återvinning generellt, så vill Jehanders även bygga en produktionsanläggning för 
betong och asfalt.
Tillverkningskapaciteten beräknas till minst 200 000 ton asfalt årligen. I sakens 
natur ingår även mottagning av rivningsasfalt för återvinning i asfaltsprocessen. 
Anläggningen är tänkt drivas 7/24, vilket ytterligare adderar buller och kraftig 
miljöpåverkan i stort.

Sökt verksamhets påverkan på relevanta miljöaspekter 
beskrivs i bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning, inklusive 
bilagor. 
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Till detta kommer också byggnation för service‐ och verkstadsbyggnader samt 
uppställningsplatser för olika typer av tunga lastmaskiner och fordon. Risken för 
allvarliga kemikalieolyckor ligger oxå för handen.

Verksamheten har rutiner för att förebygga, minimera och 
hantera risker för olyckor, beskrivs i bilaga A Teknisk 
Beskrivning samt bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.

Hela utökningen och förändringen är helt förkastligt enligt vår argumentering 
och synsätt, däremot ser vi inget som hindrar att fortsatt brytning i befintlig täkt 
sker till 1 juni 2028.

Synpunkten noteras. 

Om anläggningen enligt ansökan trots allt blir ett faktum, även i begränsad 
omfattning, så kräver vi att nyttjaren förpliktigas och ställer fullständiga garantier 
för att:
1) Tillgången av vatten i enskilda brunnar säkerställs och blir intakta över tid.
2) Vibrationsmätare monteras på de privatfastigheter som ligger inom en 
milsradie
3) Bullernivåer ej överstiger de mätetal som föreligger redan med befintlig täkt 
idag.
4) Kraftiga bullerplank/skydd monteras runt och kring den aktuella fastigheten.
5) Verksamheten bedrivs endast under helgfria mån‐fredagar mellan 07.00 – 
16.00.
6) Jehanders tillsätter en fond, som hanteras av Upplands‐Bro kommun, för 
genomförande av miljöåtgärder hos berörda påverkande enskilda fastigheter.

Verksamheten kommer följa de villkor som sätts i ett framtida 
tillstånd. 1) sökt verksamhets påverkan på enskilda brunnar 
beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi. 2) Rutiner vid sprängning  
kommer finnas. 3) verksamheten kommer följa e bullervillkor 
som sätts, en bullerutredning är framtagen bilaga B.4.  4) I 
framtagen bullerutredning, bilaga B.4 samt bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs eventuella 
skyddsåtgärder som kommer vidtas i närområdet. 5) 
Täktverksamheten kommer huvudsakligen att bedrivas dag‐
och kvällstid helgfria vardagar. Då behov av bergmaterial kan 
uppkomma plötsligt kan verksamheten behöva bedrivas även 
andra tider vilket tillstådnet behöver ta höjd för. Sprägning 
och borrning kommer endast ske dagtid helgfria vardagar. 6) 
Eventuella skyddsåtgärder som föreslås i ansökan kommer 
Jehander bekosta. Ingen fond kommer tillsättas.

Privatperson 26 Samma som privatperson 5
Privatperson 27 Samma som privatperson 5
Privatperson 28 Samma som privatperson 5
Privatperson 29 Samma som privatperson 5
Privatperson 30 Samma som privatperson 5
Privatperson 31 Samma som privatperson 5
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Trafikverket Trafikverket bedömer att en trafikutredning måste genomföras för ett större 
geografiskt område kring verksamheten, vilken ska beakta närliggande 
verksamheters trafikalstring samt inverkan på väg 269, trafikplats Bro och E18.

Jehander kan inte ansvara för en större trafikutredning. En 
sådan trafikutredning måste intitieras av Trafikverket eller 
kommunen som har det övergripande ansvaret för vägnätet. 
Som en del av ansökan har en trafikutredning tagits fram, 
bilaga B.6, där påverkan från Jehanders verksamhet utretts.

Trafikverket förutsätter att den utökade verksamheten inte kommer att leda till 
några olägenheter, så som nedsmutsning av väg eller bländning av trafikanter på 
väg 269. Vid anslutningen till verksamheten ska hjultvättar eller andra lösningar 
anordnas för att förhindra damm och nedskräpning på väg 269.

Hjultvättar kommer att finnas inom verksamheten. 

Trafikverket noterar också att det utökade verksamhetsområdet kommer att 
placeras längs med väg 269. Därför vill Trafikverket tydliggöra att det råder ett 
utökat byggnadsfritt avstånd på väg 269 om 30 meter från vägområdet (bakkant 
dike). Byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten får inte uppföras inom detta område.

Ingen byggnad kommer att uppföras inom angivet 
byggnadsfritt avstånd. Planerat brytområde är också på längre 
avstånd från väg 269.

Verksamheten är lokaliserad längs samma vägavsnitt som Ragn‐Sells 
kretsloppsanläggning i Högbytorp, Högbytorps kraftvärmeverk samt en ny 
deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet som NCC ansökt om tillstånd 
för. Samtliga fyra verksamheter kommer att generera en ökning av tung trafik på 
väg 269. Avfarten från Stockholm mot väg 269 är idag inte optimal för tunga 
transporter som exempelvis måste korsa vägen efter en väjningsplikt. Det måste 
även säkerställas att den utökade verksamheten inte medför köbildning på väg 
269. En tänkbar lösning är ett svängmagasin som har anlagts vid anslutningen till 
Ragn‐Sells verksamhet på samma väg. Detta gör att en trafikutredning måste tas 
fram för att beräkna huruvida avfarterna från E18 vid Trafikplats Bro klarar 
kapaciteten från och till dessa verksamheter.

I framtagen trafikutredning har påverkan från sökt 
verksamhet utretts med avseende på trafikkapacitet.
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Sikten vid befintlig anslutning till verksamheten är god och Trafikverket bedömer 
till följd av detta att anslutningen inte kommer att få några kapacitetsproblem. 
Vid den föreslagna platsen för en andra anslutning till verksamheten finns det 
redan en befintlig anslutning som idag är försedd med grind. Att öka med tung 
trafik på den platsen är inte lämpligt då det finns räcken på båda sidor av vägen 
samt att sikten är begränsad i södergående riktning. Trafikverket är restriktiva 
med antalet anslutningar och tillåter oftast inte fler än en anslutning till en 
fastighet.
Enligt 39 § väglagen erfordras väghållningsmyndighetens tillstånd för ny 
anslutning eller förändring av befintlig anslutning till allmän väg. Ansökan om 
tillstånd för anslutning till allmän väg kan göras på Trafikverkets hemsida.

Synpunkten noteras.  En eventuell andra anslutning hanteras 
inom ramen för väglagen, Jehander kommer utreda 
möjligheten för en anslutning söderut och samråda denna 
med Trafikverket.

Trafikverket noterar att planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer 
att utredas och beskrivas i den tekniska beskrivningen samt i MKB. Det framgår 
även att avvattning från verksamheten kommer mynna ut i dikeskanten av väg 
269. Trafikverket godtar inte att dagvatten leds från andra aktörer till statliga 
vägars diken, då de inte är dimensionerade för detta.

Planerad vattenhantering i sökt verksamhet kommer inte 
innnebära att något vatten släpps till vägdiket.

Privatperson 32 Har inget emot att Jehander expanderar sin verksamhet, men inte på denna 
idylliska plats. Nuvarande verksamhet är mer än tillräckligt så expandera någon 
annanstans men inte här.

I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning redovisas 
alternativredovisning.

Naturskyddsförenin
gen

Regionens kanske största sammanhängande skogsområden finns i Upplands‐Bro 
kommun samt två skyddsvärda sjöar; Mälaren och Lejondalssjön.
Dessa områden är viktiga för rekreation. De används flitigt av naturälskare, det 
rörliga friluftslivet, scouter, svamp‐ och bärplockare, hundägare, jägare, med 
flera. De anses vara värdefulla för hela Stockholmsregionen. 

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.
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Den för hela regionen mycket viktiga, så kallade, Gröna kilen finns också i 
kommunen. Den påverkas negativt av dessa planer.
Naturen i kommunen har flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i det aktuella 
området rapporterades det under 2000‐talet 516 arter (mest kärlväxter) varav 22 
stycken är rödlistade! 
Vi är emot att dessa värdefulla marker mer och mer naggas i kanterna eller att 
det görs intrång i dem av miljöpåverkande verksamheter. 

En av Stockholms gröna kilar går öster om sökt verksamhet, 
beskrivning och påverkan på denna beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering av 
planerat verksamhetsområde har genomförts under 2019‐
2020, bialga B.3. Påverkan från sökt verksamhet på naturmiljö 
beksrivs i bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.

Anser att den planerade verksamheten är mycket olämplig pga följande skäl:
‐ Denna del av Upplands‐Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom Högbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, 
galopbanan och EONs kraftvärmeverk och biogasanläggning.

Kumulativa effekter baserat på de underlag Jehander har i 
nuläget har beaktats i bilaga B Miljökosekvensbeskrinving och 
i underlagsutredningar.

 •Stor risk för luktproblem och par klar i lu en som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm som påverkar boende och andra som rör sig i omgivningarna.

Sökt verksamhets påverkan på utsläpp till luft redovisas i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning. Jehander går efter AFS 
2015:2 vad gäller kvartsdamm. 

 •Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag 
och nattetid. Redan idag är det stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

En bullerutredning är framtagen, se bilaga B.4. I denna 
beskrivs påverkan från sökt verksamhet, inklusive trafikbuller.

 •Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  Verksamheten har rutiner för att förebygga, minimera och 
hantera risker för olyckor, beskrivs i bilaga A Teknisk 
Beskrivning samt bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.

 •Risk för förorening av yt‐ och grundva en. Påverkan på yt‐och grundvatten från verksamheten, inklusive 
risk för förorening, beskrivs i bilaga B.2 och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning. 

 •Risk för a  närboendes brunnar kommer a  påverkas av den planerade 
sänkningen av grundvattennivå på 6 m. 

Påverkan från sökt verksamhet på brunnar i närområdet 
beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning. Även influensområde för 
grundvattensänkning redovisas.
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 •Va enkvaliteten i Lejondalssjön som är en populär badsjö utpekas i sin helhet 
som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk 
funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 
näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Resultaten av 
restaureringsåtgärderna, som kommer att genomföras under år 2020, kan 
påverkas negativt av belastning från Jehanders planerade verksamhet. Den 
långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

I bilaga B.2 beskrivs påverkan från sökt verksamhet på 
Lejondalssjön.

 •Mälaren är förutom en uppska ad badsjö, dricksva entäkt för hela 
Storstockholm. Avvattning från Jehanders anläggning rinner genom Sätrabäcken 
till Mälaren. 

Vattenhantering i sökt verksamhet samt påverkan på 
recipienter beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi. 

 •Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. 
Denna tunga trafik begränsar rörligheten för boende och besökande i området. 
(EON själva uttryckte i planeringsstadiet att det med den ökade trafiken, att det 
var självklart med en separat gång och cykelväg mellan Bro och Håbo‐Tibble, 
men den lyser med sin frånvaro)

En bullerutredning, bilaga B.4 är framtagen, i denna ingår 
trafikbuller från sökt verksamhet. Trafikverket som väghållare 
eller kommunen kan intitiera arbete med en gång‐och 
cykelväg längs med väg 269.

 •Skogsmarken in ll utökad täktverksamhet kommer inte a  kunna användas  ll 
rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär‐ och svampplockare. 
Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Storstockholm. 
Naturskyddsföreningen är mycket oroad både för den naturpåverkan en utökad 
täktverksamhet kommer att medföra. Och för ytterligare begränsning av 
kommunens rekreationsvärde.

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.

Privatperson 33 Samma som privatperson 5
Privatperson 34 Samma som privatperson 5
Privatperson 35 Samma som privatperson 5
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Privatperson 36  Samma som privatperson 5
Privatperson 37 Samma som privatperson 5
Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät har planer på och samråder just en ny elförbindelse (400 kV) 

mellan Hamra och Överby och en av utredningskorridorerna passerar strax norr 
om det planerade utökade täktområdet. Det är av största vikt att området för 
fortsatt och utökad täktverksamhet inte utökas ytterligare norrut så att det 
överlappar med utredningskorridoren för Svenska kraftnäts planerade 400 kV‐
ledning. Sand och Grus AB Jehander bör därför kontakta projektet Hamra‐Överby 
för samordning mellan de två planerade verksamheterna. 

Planerat verksamhetsområde kommer inte utökas ytterligare 
norrut och kommer inte överlappa med Svenska Kraftnäts 
utredningskorridor. Kontakt med projektledare på Svenska 
Kraftnät har tagits där informationen ovan framförts.

Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i 
samarbete med Svenska kraftnät, har vi inga invändningar mot den aktuella 
verksamheten.

Synpunkten noteras

Bygg‐och 
miljönämnden

Bygg‐och miljö nämnden ser att det finns en miljöfördel i att befintlig täkt utökas 
än att ytterligare ett nytt område med stora miljökonsekvenser tas i anspråk. 
Dock bör behovsfrågan utredas ordentligt. Den utökade verksamheten innebär 
en ökning om drygt 400 % från dagens tillstånd på 250 000 ton berg per år i snitt 
mot 1,3 miljoner ton berg årligen. Området runt den befintliga täkten är i 
kommunens översiktsplan från 2010 prioriterad för areella näringar. Det utökade 
brytområdet skulle få stora konsekvenser på området kring täkten och är inte i 
linje med den markanvändning som kommunen tänkt för området. Nämnden 
ställer sig därför kritisk till omfattningen på den nya planerade verksamheten 
samt frågande till om utökningen motsvarar behovet av berg‐och schaktmassor i 
regionen. I den kommande ansökan bör verksamheten därför ge en utförlig 
motivering till utökningen av verksamheten för att säkerställa att den är förenlig 
med 3 kap 1 § miljöbalken om god hushållning med naturresurser. Behovsfrågan 
behöver även ta hänsyn till om Swerocks bergtäkt i kommunen blir av.

Behovet av material från sökt verksamhet beksrivs och 
motiveras  i ansökan.
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Det nya verksamhetsområdet sträcker sig delvis in på kommunens 
tätortsavgränsning. I kommunens planprogram för Högbytorp, antagen av 
kommunfullmäktige den 16 juni 2011, går att läsa att det aktuella området inom 
tätortsavgränsningen planerats för återvinningsverksamhet för 
anläggningsmaterial, så som jord‐ och krossmassor. Jehanders planerade 
återvinningsverksamhet i tätortsavgränsningsområdet stämmer således överens 
med den inriktning som kommunen tidigare uttalat för marken. Ingen brytning 
av bergmaterial bör dock ske inom området. För att minska intrånget i 
landskapsbilden önskar nämnden att de naturliga skogbeklädda höjdryggar som 
finns inom tätortsavgränsningen bevaras.

Material erhållet från kommunen angående 
tätortsavgräsningen. En liten del av sökt brytområde sträcker 
sig in i avgräsningen. Siktlinjer som ses i bilaga A.2 till ansökan 
visar att landskapsbilden från vägen i denna del inte påverkas, 
viss skog mot väg 269 kommer att behållas. 

Nämnden vill även lyfta fram att Görvälnkilen och de naturnära tätortsområden 
som gränsar till verksamhetsområdet beaktas och att verksamheten i enlighet 
med planprogrammet tar särskild hänsyn till friluftslivet.

Synpunkten noteras. I bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas och beskrivs påverkan på friluftsliv och rekreation.

Runtomkring täkten finns idag skog och förmodligen även en del mindre 
områden med sumpskog. Sumpskogar innehar ofta stora ekologiska värden 
varför bygg‐ och miljönämnden vill påtala att de i möjligaste mån sparas samt 
visas hänsyn.

En naturvärdesinventering, bilaga B.3 är utförd, våtmarker 
och sumpskogar är inkluderade i denna. Påverkan på 
naturmiljö från sökt verksamhet beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Ca 450 meter norr om planerat verksamhetsområde pågår just nu ett samråd 
kring ny 400kV‐ledning som Svenska kraftnät genomför. En ny kraftledning 
genom området kan påverka landskapsbilden varför även denna bör finnas med i 
konsekvensberäkningarna för verksamheten.

Kontakt /samråd har förts med Svenska kraftnät. 
Täktverksamheten och planerad korridor för kraftledning 
ligger som nämnt på ett avstånd över 400 m från varandra 
med skog emellan.
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I remissunderlaget framgår att det skulle vara en dryg kilometer till närmaste 
bebyggelse som är Näshagen och 1 kilometer till områdets närmaste 
dricksvattenbrunn. Bygg‐ och miljönämnden har gjort egna mätningar utifrån 
inkommet underlag och fått det till att Näshagen finns på ett avstånd om ca 750 
meter från planerat bryt‐ och verksamhetsområde samt att även närmaste brunn 
i Näshagen är belägen ca 750 meter ifrån. Bygg‐ och miljönämnden vill betona 
att det är av yttersta vikt att korrekta avstånd används för beräkningar av 
verksamhetens påverkan på omgivande miljö.

Uppgiven kilometer i samrådsunderlag är ungefärligt avstånd 
till centrum av Näshagen‐området, i fotnot framgår att 
närmast boende är ca 700 m från verksamhetsområdet. I 
framtagen bullerutredning, bialga B.4 och hydrogeologisk 
utredning, bilaga B.2 används exakta avstånd till boende och 
brunnar. 

Bygg‐ och miljönämnden har i stort sett inga klagomål på verksamheten idag. Det 
nya bryt‐ och verksamhetsområdet innebär dock att verksamheten kommer 
betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt som omfattningen på verksamheten 
utökas. Bygg‐ och miljönämnden har i samband med detta samråd mottagit 
skrivelser från närboende till täkten med oro för ökad olägenhet. Bland annat 
nämns oro för att flera miljöstörande verksamheter planeras i samma område 
och att området redan idag är stört av buller från befintlig verksamhet med 
tillhörande trafik. Även inskränkningar i friluftsliv och risk för negativ påverkan på 
enskilda dricksvattenbrunnar och Lejondalssjön nämns. Det är därför viktigt att 
verksamheten noga utreder vilka konsekvenser det utvidgade 
verksamhetsområdet och verksamheten får för de närboende och att hänsyn tas 
till kumulativa effekter.

Synpunkten noteras. Påverkan från sökt verksamhet beksrivs i 
bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning.
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Jehander har i remissunderlaget uppskattat att de egna transporterna kan 
komma att fördubblas vilket då skulle innebära ca 200 fordon respektive väg in 
och ut från täkten. Bygg‐ och miljönämnden ställer sig kritisk till att den utökade 
verksamheten endast skulle innebära en fördubbling av transporterna med 
hänsyn till att verksamheten ska utöka 400 % samtidigt som nya verksamheter 
tillkommer i form av betongfabrik och asfaltsverk.

Transporter till och från sökt verksamhetsområde redovisas i 
bilaga A Teknisk Beskrivning.

Nämnden är positiv till att kumulativa effekter utreds men ser att fler 
verksamheter behöver räknas med. I underlaget nämns Ragnsells 
avfallsanläggning och Forcit Sweden AB som verksamheter man kommer att ta 
med i beräkningarna för de kumulativa effekterna. Bygg‐ochmiljönämnden anser 
att även Eons värmeanläggning och Käppalas rötslamsanläggning samt NCCs 
ansökan om ny deponi i området behöver finnas med i verksamhetens beräkning 
för kumulativa effekter. Det kan även finnas anledning att räkna med den 
eventuellt nya kraftledning från Svenska Kraftnät som utreds passera i närheten 
av täkten. Detta eftersom en ändrad landskapsbild kan ha betydelse för 
bullerspridningen.

Kumulativa effekter baserat på de underlag Jehander har i 
nuläget har beaktats i bilaga B Miljökosekvensbeskrinving och 
i underlagsutredningar.

Täktverksamheten omfattar bortledning av grundvatten. Bortledande av 
grundvatten riskerar att negativt påverka närliggande dricksvattenbrunnar, vilket 
inte får ske då området inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Om 
tillgången på dricksvattnet i brunnarna förstörs genom försämrad vattentillgång 
och/eller vattenkvalitet vore detta katastrofalt för dessa bostadsfastigheter. 
Riskerna med täktverksamhetens påverkan på närliggande dricksvattenbrunnar 
måste därför utredas mycket grundligt i ansökan. Som nämnden påpekat är det 
av yttersta vikt att korrekta avstånd används i beräkningarna.

En hydrogeologisk utredning, bilaga B.2, är framtagen. I denna 
beskrivs influensområde för grundvattensänkning och 
påverkan från sökt verksamhet på brunnar.
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Bygg‐ och miljönämnden vill också uppmärksamma verksamheten på att 
täktverksamheten ligger inom ett avrinningsområde som mynnar ut i en vik i 
Mälaren som är klassat som ett ESKO‐område (ekologiskt särskilt känsliga 
områden). Öster om täkten finns Lejondalssjön som också är klassat som ett 
ESKO‐område. I enlighet med 3 kap 3 § miljöbalken bör därför de ekologiska 
funktioner som kan vara extra känsliga för åtgärder särskilt belysas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Båda vattenförekomsterna är även försedda med 
miljökvalitetsnormer.

Påverkan från sökt verksamhet på recipienter och 
vattenförekomster beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor. Bygg‐ och 
miljönämnden är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på deponi. 
Med hänsyn till den stora mängd massor som avses hanteras på området finns 
dock en risk för att föroreningar tillförs även om avsikten är att endast ta emot 
rena massor. Det är därför viktigt att plats för mottagande av massor sker på 
hårdgjord yta och att platsen väljs med hänsyn till risk för spridning av 
föroreningar. Det bör också finnas god egenkontroll för mottagande av massor 
på plats innan eventuell start av verksamhet.

Kontroll av massor beskrivs i bilaga A Teknisk Beskrivning.

Bygg‐ och miljönämnden ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt asfaltverk 
inom fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den omgivande miljön 
än den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan dock antas påverka 
trafikbelastningen och bidra till mängden trafikbuller. Verksamheterna ska därför 
finnas med i beräkningarna för de kumulativa effekterna.

Betongfabrik och asfaltsverk är inkluderade i sökt verksamhet, 
transporter från dessa är inkluderade i sökt verksamhets 
transporter.
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I samrådsunderlaget framgår att Jehander önskar att tillståndet för den utökade 
verksamheten ska gälla 30 år framåt. Bygg‐ och miljönämnden konstaterar att 
det är en lång tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma 
att förändras väsentligt. Bygg‐ och miljönämnden föreslår därför att vid 
eventuellt beviljande att tillståndet ska tidsbegränsas med en kortare tidsperiod 
om förslagsvis 10 år med möjlighet för verksamheten att söka om tillståndet.

Synpunkten noteras

Länsstyrelsen Påverkan av grundvattnets avsänkning på de angränsande grundvattenberoende 
ekosystemen såsom sumpmarker och torvmarker bör beskrivas. Konsekvenser 
för biologisk mångfald bör ingå i den hydrologiska utredningen. Ansökan bör 
även innehålla ett förslag till kontrollprogram för övervakning av 
grundvattenkänsliga miljöer, för de fall där det finns en risk för påverkan.

En naturvärdesinventering där angränsande 
sumpmarker/våtmarker identifieras är genomförd, se bilaga 
B.3. Påverkan på naturmiljö beskrivs i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning. Ett kontrollprogram kommer tas 
fram för sökt verksamhet, i bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs huvuddragen i 
kontrollprogrammet övergripande. Kontrollprogrammet 
kommer att samrådas med tillsynsmyndigheten efter tillstånd 
vunnit lagakraft.

Vatten kan komma att ledas till diken som ingår i ett eller flera 
markavvattningsföretag. En beskrivning av påverkan på vattenflödena genom 
dikena behöver ingå, liksom en bedömning av om det kommer att krävas en 
omprövning av berörda markavvattningsföretag.

Påverkan på markavvattningsföretag beskrivs bilaga B.2 
Hydrogeologi samt bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning. 
Samråd har skett med berörda markavvattningsföretag.

Anläggande av våtmarker och översilningsytor, dämning, omledning av 
vattendrag och dikning är exempel på vattenverksamheter som kan behöva 
tillståndsprövas. Om sådana åtgärder ska utföras bör dessa ingå i ansökan. Under 
vissa förutsättningar kan denna typ av åtgärder istället anmälas senare, men 
Länsstyrelsen förordar att all planerad verksamhet prövas i ett sammanhang så 
långt det är möjligt.

Synpunkten noteras
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Delar av området hyser höga naturvärden, bland annat finns ett flertal 
sumpskogar som troligen kan utgöra livsmiljö för groddjur. Bolaget har i 
samrådet framfört att avsikten är att genomföra ytterligare utredningar och 
kompletterande inventeringar avseende groddjur och fåglar, vilket Länsstyrelsen 
ser som ett viktigt underlag för att kunna bedöma om de planerade åtgärderna 
kan komma att påverka en skyddad arts bevarandestatus på biogeografisk, 
nationell respektive lokal nivå. Om en skyddad arts bevarandestatus riskerar att 
påverkas ska skyddsåtgärder, som innebär att förbuden i artskyddsförordningen 
inte utlöses, redovisas och beskrivas.

Påverkan på naturmiljö från sökt verksamhet beskrivs i bilaga 
B Miljökonsekvensbeskrivning.

Påverkan på berörda vattenförekomster med avseende på miljökvalitetsnormer 
för vatten ska redovisas för aktuella ämnen och parametrar.

Påverkan från sökt verksamhet på vattenförekomster beskrivs 
i bilaga B.2 Hydrogeologi och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.

Påverkan på Sätrabäcken och Natura 2000‐området ska redovisas. Påverkan på Sätrabäcken och Natura 200‐området redovisas i 
bilaga B.2 och bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning,

Redogörelse för bergets kvalitet och geokemi inklusive eventuella förekomster av 
berg med förhöjda halter sulfidmineraler. Ansökan bör beskriva av hur den 
löpande kontrollen av bergkvaliteten ser ut.

Beskrivs i bilaga A Teknisk beskrivning. Jehander har ett 
kvalitetsystem och rutiner som säkerställer att nödvändiga 
prover tas med lämplig frekens för att kunna upptäcka och 
hantera eventuella skadliga ämnen i råvaran. 

Risker för föroreningsspridning till följd av täktverksamheten samt införseln av 
entreprenadberg och schaktmassor m fl. material för återvinning bör beskrivas, 
samt hur föroreningsspridning kan förebyggas och minimeras. Ange lämpliga 
skyddsåtgärder. Det bör även framgå hur avfall, särskilt förorenat avfall och 
farligt avfall som inte ska tas emot men som ändå kan riskera komma in till 
anläggningen, kommer att hanteras.

I bilaga A Teknisk Beskrivning beskrivs hantering av olika 
massor i sökt verksamhet.

Redogörelse för dagvattenhanteringen i respektive delområde med beskrivning 
av utsläppspunkter och möjlighet till uppsamling och rening innan utsläpp sker.

Vattenhantering i sökt verksmahet beskrivs i bilaga B.2 
Hydrogeologi, bialga A Teknisk Beskrivning och bilaga B 
Miljökonsekvensbeskrivning.
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Redogörelse för transportflöden, antal transportrörelser och beskrivning av 
eventuella trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder samt hur stor andel 
verksamhetens transporter kommer att utgöra av de totala transporterna på 
tillfartsvägar.

Transporter i sökt verksamhet beskrivs i bilaga A Teknisk 
Beskrivning. Framtagen trafikutredning för sökt verksamhet 
finns i bilaga B.6.

Beskrivning av hur bolaget kan verka för att uppnå miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” och möjlighet till att nyttja förnybara energikällor i 
verksamheten.

Energi‐och resurshushållning beskrivs i bilaga B 
miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen anser att det krävs en arkeologisk utredning för att få ett underlag 
för bedömning vad gäller förekomst av fornlämningar. Flera nyupptäckta 
fornlämningar har registrerats på grannfastigheten. Länsstyrelsen bedömer det 
som troligt att även det nu planerade verksamhetsområdet innehåller 
fornlämningar. Länsstyrelsen kan konstatera att en ansökan om arkeologisk 
utredning etapp 1 och 2 är inlämnad och är planerad till senvåren 2020.

Synpunkten noteras.

Synpunkter på extra samrådsparter Synpunkt noteras. Ett extra samrådsutskick skedde efter 
samrådsmöte med länsstyrelse och kommun, dessa gavs 
längre tid att yttra sig. 

Den planerade verksamheten utgör en Sevesoverksamhet (lägre kravnivån). 
Tillståndsansökan ska då enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor innehålla ett 
handlingsprogram. Handlingsprogrammet ska vara skriftligt och omfatta 
verksamhetens mål och principer avseende hanteringen av farorna för allvarliga 
kemikalieolyckor. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhets‐
ledningssystem. Tillståndsansökan ska också innehålla de uppgifter som framgår 
av 4 § förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Synpunkten noteras.

Privatperson 38 
(dikesägare)

Är oroliga för avrinningen genom deras damm. Rädda för att det periodvis ska bli 
för mycket vatten så att munken som reglerar vattennivån inte kommer att hålla, 
det har redan vid vårsmältningen eroderat runt munken, rasar den blir det 
mycket stora problem nedströms. 

Dammarna inom verksamhetomsområdet kommer att 
dimensionerats för att jämna ut flödet för att minimera 
påverkan nedströms.
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Oroliga för hur deras grundvatten, har egen brunn, kommer att påverkas, både 
avseende vattenmängd och kvalitet.

Påverkan på brunnar beskrivs i bilaga B.2 Hydrogeologi.

Är emot en utbyggnad, framförallt Asvaltverket och Cementfabriken med tanke 
på buller, lukt ock trafik.

Synpunkten noteras
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Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Till: Jenny Lindgren
Ärende: NV-03301-20: Sand och Grus AB Jehander - Inbjudan till samråd - täkt-och vattenverksamhet Bro, Upplands

Bro kommun
Datum: den 31 mars 2020 10:47:02

Hej,

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Sara

SARA KILHAGE
-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-
personuppgifter
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Från:
Till: Jenny Lindgren; Robert Strom; Aziza Örs
Ärende: samråd täckansökan bro
Datum: den 1 april 2020 12:02:57

Hej

Som fastighetsägare till Alby 1:1 kan jag inget annat än motsätta mig
detta av flera skäl och jag vet ärligt talat inte vart jag skall börja
eller sluta.

Till att börja med så har vi som en av de närmaste fastighetsägarna till
detta inte blivit informerade. Vi har so vanligt fått reda på saker via
omvägar via grannar, scoutkåren etc.

Under arbetet med käppalaförbundets planerade verksamhet med
rötslammslagret (sveriges största) som man planerar att bygga på andra
sidan vägen från er så kontaktades bland andra meteorolog Lage Larsson
som kunde visa med meteorologiska kartor att både ni och dom ligger i
den huvudsakliga vindritningen till oss, det betyder att vi kommer att
få en stark luktpåverkan från dom och vi har det redan idag från
jehanders i form av dam och oljud från sprängningar etc. Det är således
inte acceptabelt att vi ska få ytterligare påverkan i form av detta ni
önskar göra med marken vid Jehanders bergtäkt. Med en ytterligare
utbyggnad av en tung verksamhet som redan idag ställer till det på ovan
beskrivna sätt. Lägg därtill på att Högbytorp byggt ut sin verksamhet
extremt mycket den senaste tiden varifrån vi idag har luktpåverkan
(Finns mail från Högbytorp med bekräftelse att det är från dom) samt en
extrem hög belastning med tunga fordon på väg 269.
I fastigheten Alby 1:1 bedriv sedan 1960-talet scoutverksamhet som är
mycket populär bland Stockholms ungdomar med ca 1000 besökande
ungdomar/år i en av världens äldsta scoutstugor. En utbyggnad av en
verksamhet som ni beskriver skulle starkt påverka denna verksamhet. Vi
som fastighetsägare planerar även för en avstyckning och en exploatering
med bostäder den dagen scoutkåren väljer att lägga ner verksamheten
själva vilket är en plan som grusas mer och mer. Märk väl att inga
diskussioner från varken scouterna eller från fastighetsägaren finns
idag för ett avslutat hyreskontrakt då scouterna kommer att få vara kvar
så länge dom själva önskar. Investeringen fastighetsägaren gjort i mark
och fastighet minskar således i värde och jag undrar om Jehander är
beredd att kompensera berörda fastighetsägare för detta? Svaret på detta
är troligtvis att man inte kan, tänker eller har ansvar till att göra
något sådant.
Till det planerade rötslammslagret har x antal transporter redovisats.
Här visade det sig att käppalaförbundet enbart räknat med transporter
TILL lagret. Varken transporter från lagret eller förflyttning av tomma
lastbilar till och från lagret hade redovisats på ett korrekt sätt.
Detta är saker som käppala delvis fått backa på och redovisat om för
berörda parter såsom kommunen etc. Belastningen på väg 269 kommer
således bli än större än vad som framgår om detta lager byggs vilket det
troligtvis kommer att göras. Hur räknar jehander sina transporter? Det
är en fråga jag mycket gärna vill ha svar på. med min matematik så får
jag ihop det enligt följande: 100 000 ton asfalt (uppgifterna finns i
handlingarna till kommunen), en lastbil tar ca. 28 ton ger ca 3500
transporter, men det är alltså bara för att få bort den färdiga asfalten
från asfaltsverket. Lastbilen ska ju där ifrån också, utan asfalt för
att lasta samt materialtransporter för att kunna tillverka asfalten.
bara här är det alltså minst 7000 transporter som enbart avser den
själva färdiga produkten, asfalt. Hur många transporter som utöver detta



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

kommer med råvaror till asfalten är för mig höjt i dunkel. Jag har
heller inte räknat på den transporterna av fabriksbetong på 85000m3/år
eller den mottagning av gammal betong som planeras. lägg därtill på den
trafik som kommer till och från Högbytorp samt det planerade
käppalalagret.
Transporter till och från Högbytorp har också blivit fler i antal och
frekvens vilket bidrar redan idag till mycket farliga trafiksituationer
på en idag redan högt belastad väg.
Ovanpå allt detta planeras det även att dra en Kraftledning i princip
rakt över vår fastighet.

Jag kan redovisa dessa vindgrafer etc till er när så önskas.
utredningarna Lage gjorde visade att lukten kommer att kontaminera
Håbo-Tibble. Detta pga beräkningar gjorda med avstånd från Högbytorp
till Alby 1:1 kontra avståndet från Jehander och käppala till H-T vilket
råkar vara i princip på metern exakt lika långt. Slutsats: Vi har idag
luktpåverkan från högbytorp, H-T kommer att få det om man bygger rötslam
och asfaltsverk.

Vi har redan idag påverkan från Jehanders verksamhet i form av dam
Vi har redan idag påverkan från Jehanders avseende buller
Vi har redan idag påverkan från jehanders avseende sprängningar
Vi har redan idag påverkan från Jehanders avseende tunga transporter
Vi har redan idag påverkan från Högbytorp om lukt
Vi har redan idag påverkan från Högbytorp avseende tunga transporter
Vi har redan idag påverkan från Högbytorp avseende tappat avfall längs
med 267
Vi har redan idag påverkan från Eon med ca 100 lastbilsrörelser/dygn
Vi har redan idag en farlig väg 267 pga avsaknaden av cykel/gångbana
längs med vägen
Vi KOMMER att få en luktpåverkan från Käppalas planerade rötslammslager
Vi KOMMER att få en bullerpåverkan från Käppalas planerade
rötslammslager
Vi KOMMER att få enpåverkan avseende tunga transporter till och från
Käppalas planerade rötslammslager.
Vi kommer TROLIGTVIS få en luftburen kraftverksledning mycket nära vår
mark

Ni tycker inte själva att vi som bor och är verksamma i området ska få
lite lugn och ro snart eller tänker ni enbart med plånboken?

Det här mailet är skickat till, förutom Jenny Lindgren, även till
Advokaterna Robert Ström och Aziza Örs på Landhal advokatbyrå för
kännedom

MvH

Rocama Väst AB, teknisk förvaltare av Byggmästare Evert Edslövs
fastigheter
0
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Ang utökad verksamhet i grustäkt Bro
Datum: den 1 april 2020 12:00:34

Hej
Jag vill verkligen protestera mot en utökad verksamhet, både ur ett miljöperspektiv samt också för oss som bor i
området.
När ni fick ok till er verksamhet hette det att det inte skulle bli någon påverkan ur dessa aspekter samt att vi som
bor i trakten inte ens skulle märka av verksamheten. Det är verkligen inte sant. Området är helt förstört, det syns
verkligen tydligt från vägen vad som pågår där, det är oerhört mycket mer tung trafik i och omkring området.
Jag protesterar å det bestämdaste mot en utökad verksamhet.
Det är dags att sluta förstöra detta område och jag kan inte förstå hur kommunen kunde godkänna den från
början.
Med vänlig hälsning,

Aske Kvarnväg 7
19792 Bro

Skickat från min iPhone
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Från: trafikverket@trafikverket.se
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Återkoppling på ärende: TRV 2020/39225
Datum: den 1 april 2020 09:40:40

Hej!  

Vi har tagit emot ditt ärende om Samråd enligt Miljöbalken gällande fortsatt täktverksamhet på Bro-Önsta 2:10,
Håbo Häradsallmänning s:1, Upplands-Bro kommun  och det har fått ärendenummer TRV 2020/39225. 

Vi svarar så snart som möjligt eller inom angiven remisstid.

Med vänliga hälsningar

Diariecenter
  
Trafikverket 
www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Från: Mattias Göransson
Till: Jenny Lindgren
Kopia: SGU Diariet
Ärende: Samråd Täktansökan Bro, SGU dnr: 33-829-2020
Datum: den 2 april 2020 13:35:53

Samråd inför Sand och Grus AB Jehanders ansökan om tillstånd
för fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet i Bro, Upplands-
Bro kommun
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 31 Mars 2020 tagit emot ärende om ansökan
om tillstånd för fortsatt och utökad bergtäktverksamhet i Bro, SGU dnr: 33-829-2020, för
yttrande.

SGU avstår från att yttra sig i ärendet, med hänvisning till följande:

I samrådsfasen lämnar SGU i regel inte platsspecifika yttranden, utan vi hänvisar till den
information om täktverksamhet som finns på SGUs hemsida och som kan användas som stöd vid
ansökan om täktverksamhet:

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-
och-bergtakter/

På hemsidan finns också SGUs ställningstaganden avseende grus- och bergtäktverksamhet:

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-
och-bergtakter/sgus-stallningstaganden/

samt även en checklista för ansökan om bergtäkt:

https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-
och-bergtakter/checklista-for-bergtakter/

 

Mvh

Mattias Göransson/SGU
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Från: Melin Ola
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Samråd Täktansökan Bro
Datum: den 7 april 2020 09:47:28
Bilagor: image002.png

Hej Jenny,
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått möjlighet att yttra sig i Sand och
Grus AB Jehanders samråd inför ansökan om tillstånd till utökad och fortsatt verksamhet inom
Bro bergtäkt, fastigheterna Håbo Häradsallmänning s:1 och Bro-Önsta 2:10, Upplands-Bro
kommun.
MSB kommer inte närvara på samrådsmötet den 20 april men lämnar följande generella
synpunkter inför samrådet:
 
I samrådsunderlaget framgår att täktverksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) på dess lägre
kravnivå.
 
En anmälan till länsstyrelsen ska göras. Vad anmälan ska innehålla framgår i 4 § Förordningen
(2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesoförordningen).
Som framgår av samrådsunderlaget ska ett uppdaterat handlingsprogram (7 §
Sevesoförordningen, 2 § MSBFS 2015:8) ska tas fram och skickas till länsstyrelsen. MSB vill i
sammanhanget påminna om den publikation om handlingsprogram som finns på myndighetens
hemsida:
 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/seveso/handlingsprogram-och-sakerhetsledningssystem/
 
MSB ser positivt på det avsnitt om risk och säkerhet som kommer arbetas in i kommande MKB.
 
Information till allmänheten om täkten ska ges. Denna information ska finnas tillgänglig via
kommunens hemsida. De upplysningar som ska lämnas till allmänheten för en verksamhet på
den lägre kravnivån regleras i Sevesoförordningens bilaga 4, del 1.
 
MSB dnr: 2020-05376
 
Med vänlig hälsning
Ola Melin
______________________________
Ola Melin 
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av industriella risker
 
Postadress: 651 81 Karlstad
Besöksadress: Packhusallén 2, Karlstad
Tel växel: 0771-240 240
Tel direkt: +4610-240 53 42
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E-post ola.melin@msb.se

 
www.msb.se
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Samråd Bro jehander
Datum: den 14 april 2020 21:15:35
Bilagor: SjoarLejondalssjon.pdf

Hej,

Jag vill att ni tar och kollar p� dokumentet jag bifogar. Det �r om Lejondalssj�n och
hur k�nslig sj�n �r f�r yttrep�verkan. D� den h�r kolossen till anl�ggning �r
planerad att ligga precis vid sj�n. Dokumentet �r fr�n Upplands-Bro kommuns
hemsida.
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Lejondalssjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Lejondalssjön

EU_CD (VISS) SE660523-160785

SjöID 660523-160785

Vattenförekomst ja

ARO namn Utloppet av Lejondalssjön

ARO_ID (SMHI) 660428-160643

ARO yta (km2) 16,6

Sjöyta (km2) 2,72

Höjd över havet (m) 19,3

Medeldjup (m) 7,1

Maxdjup (m) 14

Sjövolym (Mm3) 20,5

Djupkarta (år) 1977

Omsättningstid (år) 6,5-7

Omblandning (ggr per år) Två

Ekologisk status: Måttlig Ekologisk status: Otillfredsställande

Biologiska: Måttlig Biologiska: Otillfredsställande

Fysikalisk kemiska: Måttlig Fysikalisk kemiska: God

MKN God 2021 MKN God 2021

Risk: Risk Risk: Risk

Kemisk status: God Kemisk status:

MKN: God 2015 MKN: God 2015

Risk: Ingen risk Risk: Ingen risk

Bedömningar inom vattenförvaltningen 
(arbetsmaterial 2013-11-18)

Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2015-04-07)

Regionalt naturvärde

Förekomst av särskilt 

värdefulla arter och 

naturtyp. Måttlig grad 

av naturlighet. Säker 

bedömning.

Upplands-Bro kommun 

Lejondalssjön med 

avrinningsområde 
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Miljökvalitetsnormer och övriga miljömål 

Lejondalssjön (SE660523-160785) utgör en vattenförekomst och ska uppnå god ekologisk status 2021 (tidsfrist 

för övergödning) och god kemisk status 2015 (undantaget kvicksilver). Det innebär bland annat att fosforhalten 

ska understiga 25 µg/l. 

Planeringsförutsättningar med anknytning till miljökvalitetsnormer 

Lejondalssjön (SE660523-160785) tillhör delavrinningsområde Utloppet av Lejondalssjön (660428-160643). 

Lejondalssjön utgör en vattenförekomst och har beslutats till måttlig ekologisk status och god kemisk status 

(Vattenmyndigheten 2009-12-22). Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2021 (tidsfrist 

för övergödning) och god kemisk status 2015 (undantaget kvicksilver). 

Lejondalssjön avrinner till Lejondalsbäcken (SE660630-160917) som mynnar i Mälaren-Skarven (SE661828-

160253). Även dessa vatten utgör vattenförekomster och omfattas av miljökvalitetsnormer enligt förordningen 

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660). Mälaren omfattas även av förordningen om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2001:554). 

 

Beskrivning 

Lejondalssjön är en måttligt näringsrik sprickdalssjö som ligger mitt i kommunen nordost om Bro samhälle. 

Omgivningarna utgörs huvudsakligen av skog. Jordbruksmark finns framförallt i de låglänta områdena i sjöns 

sydvästra och norra del. Huvuddelen av sjöns stränder sluttar brant mot det största djupet på 14 meter. Större 

sammanhängande grundområden finns framförallt i de norra delarna. Till sjön mynnar fem diken/mindre 

vattendrag. Större tillflöden saknas. Lejondalssjön avvattnas åt nordost till Negelstenaviken (Mälaren, Skarven) 

via Lejondalsbäcken (även kallad Negelstenabäcken). I bäcken finns en damm som utgör ett definitivt hinder för 

fiskvandring mellan sjön och Mälaren. 

Under 1970- och 1980-talet tillfördes Lejondalssjön stora mängder näring via avloppsutsläpp samt från 

nötbesättningar vid Lövsta (Svea Ranch). Till följd av detta drabbades sjön av övergödningsrelaterad 

problematik som visade sig i form av syrgasbrist vid bottnarna, tidvis kraftiga algblomningar och påverkade 

växt- och djursamhällen. Ytterligare en konsekvens av den långvarigt förhöjda näringsbelastningen var ett 

kraftfullt fosforläckage från sjöns bottnar. För att komma tillrätta med detta restaurerades Lejondalssjön 1991-

1993 genom aluminiumfällning av fosfor i bottenvattnet. Restaureringen var inledningsvis framgångsrik och 

internbelastningen minskade från 400-900 kg fosfor per år till 100-200 kg. Under 2000-talet närmar sig åter 

internbelastningen de mängder som uppmättes under 1980-talet. Orsaken till detta är troligen en 

underdosering av aluminium samt möjligen också en alltjämt för hög fosfortillförsel från tillrinningsområdet1.  

Sjön omfattas av kommunens årliga sjöundersökning. Vattenkvalitetens variationer har varit stora sedan 

mätningarna inleddes på 70-talet men några statistiskt säkerställda trender kan uttydas2. Sedan 70-talet har 

Sjöns siktdjup har ökat sedan 70-talet men minskat den senaste tioårsperioden (2005-2014). Totalkvävehalten i 

ytvattnet har minskat sedan 70-talet. Klorofyllhalten har mätts sedan början av 90-talet och uppvisar en 

ökning. Ökningen kan inte sättas i samband med totalfosforhalten i ytan som inte uppvisar någon statistiskt 

signifikant förändring. Fosforhalten i bottenvattnet förefaller ha minskat de senaste tio åren (2005-2014) men 

trenden är inte statistiskt säkerställd. Syrgasförhållandena i sjöns bottenvatten är normalt mycket ansträngda 

vid skiktade förhållanden och de senaste fem åren har svavelvätebildning konstaterats. Högsommarens 

växtplanktonsamhälle karakteriseras av en hög andel cyanobakterier som det senaste undersökningsåret 

(2014) dominerades av cyanobakterier varv främst potentiellt toxinbildande släkten (Aphanizomenon sp., 

Anabaena sp., Microcystis sp., Planktothrix sp.). Trots påtagliga övergödningsproblem är Lejondalssjöns 

naturvärden höga och här förekommer flera särskilt skyddsvärda arter, bland annat kransalgen uddslinke. 
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Sjön och dess omgivningar är viktiga för rekreation och Hällkana friluftsområde med motionsspår och badplats 

bidrar till sjöns höga värden för friluftslivet. En iordningsställd badplats finns även vid Näshagen i sjöns 

nordvästra del. Vintertid har Friluftsfrämjandet servering och skridskouthyrning vid Hällkana. Fisket är fritt 

endast med toppknutet spö från kommunens stränder. Information om regler för övrigt fiske lämnas av Bro 

Sportfiskeklubb. Den sydöstra delen av sjön och dess stränder ingår i Lejondals naturreservat som utgör ett 

värdefullt rekreationsområde för Bro samhälle. 

Avrinningsområden och markanvändning 

Lejondalssjöns avrinningsområde omfattar 16,6 km2 och domineras av skogsmark (57%) (uppgifter 

huvudsakligen baserade på kommunens ytvattenöversikt3). Själva sjön (17%) och öppen mark (11%) är andra 

stora poster. Hällmark och åkermark står för mindre delar (fem respektive sex procent) liksom bebyggelse (2%), 

hygge (2%) och myrmark (1%). 

 

Markanvändning i Lejondalssjöns avrinningsområde 

 

Existerande skydd och förordningar 

Den sydvästra delen av Lejondalssjöns stränder och närmiljö ingår i det kommunala naturreservatet Lejondal. 

Området omfattar bland annat Hällkana friluftsområde med motionsspår och badplats. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 

Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4. Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser 

rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt 

för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör sjön 

särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

Strandskydd 

Huvuddelen av Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd (300 m). Längs sjöns sydöstra strand samt i 

anslutning till bebyggelse i sjöns norra del (Näshagen och Stentorp) är strandskyddet upphävt. 
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Skogsmark
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Hygge
2%
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5%

Öppen mark
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Markavvattningsföretag  

Lejondalssjön har tidigare varit dämd men dammen är nu förfallen och har förlorat sin funktion. Uppgifter om 

tillsyn saknas i den regionala sammanställningen av sänkta och utdikade sjöar5. 

Skyddsnivåer för enskilt avlopp 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd gäller i Lejondalssjöns avrinningsområde6. I avrinningsområdet finns även 

flera delområden som omfattas av motsvarande skyddsnivå avseende hälsoskydd. 

 

Status och naturvärden 

Ekologisk och kemisk status 

Vattenmyndighetens senaste preliminära statusklassning (arbetsmaterial 2013-11-18) indikerar måttlig 

ekologisk status, med stöd av näringsämnen. Kemisk status bedömdes vara god undantaget kvicksilver. 

Klassningen gjordes genom expertbedömning då uppmätta värden saknas.  

I vattenplanen bedöms Lejondalssjön ha otillfredsställande ekologisk status. Bedömningen baseras på 

växtplankton (fullständig analys 2012-2014) och har även stöd av bottenfauna (profundal 2012) som dock inte 

ges samma tyngd i den slutliga bedömningen. Näringsämnen (totalfosfor 2012-2014) indikerar god status. 

Mätdata saknas för bedömning av kemisk status. 

Naturvärden och särskilt värdefulla arter 

Lejondalssjön bedöms vara av regionalt naturvärde. Bedömningen motiveras av att sjön hyser 

naturvårdsintressanta naturtyper och arter som är hotade eller ovanliga. Nyckelbiotopen Översvämningsskog 

finns vid sjöns utloppsområde. Särskilt värdefulla arter är kransalgen uddslinke och även lake, båda rödlistade 

som nära hotade (NT). Övriga arter av särskilt intresse är nissöga, storlom, fiskgjuse och trana som omfattas av 

EUs art- och habitatdirektiva samt den ovanliga nattsländan Mystacides longicornis. Här förekommer också den 

nationellt sett ovanliga ribbskivsnäckan som dock relativt vanlig i länet. Sjön uppvisar en stor artrikedom vad 

gäller vattenväxter, fisk och bottendjur och hyser en hög biologisk mångfald. Lejondalssjön uppvisar en måttlig 

grad av naturlighet med påverkan som framförallt omfattar vattenkvalitet och förändring av biologin. Här 

förekommer också de främmande arterna signalkräfta, vattenpest och smal vattenpest som numera har 

mycket stor spridning i regionen. 

I sjöns utloppsområde finns en våtmark (11I 1B02)7 som utgörs av sumpskog (4 ha) och strandäng (3 ha). 

Våtmarken bedöms ha vissa naturvärden (klass 3 av 4)7 och ansluter både till Lejondalssjön och till dess 

utloppsbäck. Lejondalssjön bedöms vara av högt naturvärde (klass 3 av 3) både i regionala och kommunala 

naturvårdsprogram8, 9. Lejondalssjön ingår i Görvälnkilen som är ett av regionens större sammanhängande 

grönområden med värden för bland annat artspridning. 

Lejondalssjön: Särskilt värdefulla naturtyper     

Kategori Naturtyp Typiska arter/signalarter Kommentar 

Limnisk nyckelbiotop Översvämningsskog i.u. 11I 1B02* 

*Våtmarksinventeringen   

 

                                                           
a Art- och habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU 
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Lejondalssjön: Särskilt värdefulla arter       

Organismgrupp Art Motiv År Referens 

Fiskar lake (Lota lota) nära hotad (NT) 2014 Kungsängens Sportfiskeklubb 

  nissöga (Cobitis taenia) EU-art 2014 Kungsängens Sportfiskeklubb 

Evertebrater nattsländan Mystacides longicornis ovanlig 2009 Naturvatten 2010 

  ribbskivsnäcka (Gyraulus crista) ovanlig* 2009 Naturvatten 2010 

Fåglar fiskgjuse (Pandion haliaetus) EU-art 2011 Artportalen 

  storlom (Gavia arctica) EU-art 2014 Artportalen 

  trana (Grus grus) EU-art 2014 Artportalen 

Kärlväxter uddslinke (Nitella mucronata) nära hotad (NT) 2014 Naturvatten 2015 

År avser senast kända observation. 
EU-art avser arter i habitatdirektivets bilaga 2 eller fågeldirektivets bilaga 1. För fåglar redovisas vattenrelaterade arter 
med säkerställd eller mycket trolig häckning. 

Rödlistekategorier anges enligt Rödlistade arter i Sverige 2010 (Gärdenfors m.fl. 2010). 

*Arten är ovanligt ur ett nationellt perspektiv men förekommer tämligen allmänt i regionen. 

 

Övriga värden 

Sjön och dess omgivningar är viktiga för rekreation och Hällkana friluftsområde med motionsspår och badplats 

bidrar till sjöns höga värden för friluftslivet. 

 

Känslighet och hänsynsbehov 

Lejondalssjön är övergödningspåverkad och känslig för ytterligare näringsbelastning. Den långsamma 

vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Särskild hänsyn måste visas vid planering 

av verksamheter som kan medföra ökad föroreningsbelastning. 

Områdets växt- och djurliv är känsligt för muddring och annan grumlingsalstrande eller bottenstörande 

verksamhet. Det gäller särskilt de grunda mjukbottenmiljöerna som är de mest produktiva och artrika. Denna 

typ av verksamhet bör betraktas restriktivt. 

 

Identifierade miljöproblem 

Vattenmyndigheten anger övergödning, miljögifter (kvicksilver) och kontinuitetsförändringar (vandringshinder i 

utloppsbäcken) som miljöproblem för vattenförekomsten Lejondalssjön. 

Även i vattenplanen identifieras övergödning och kontinuitetsförändringar som miljöproblem eftersom 

ekologisk status bedöms vara sämre än god och vandringshinder alltjämt förekommer i utloppsbäcken 

Lejondalsbäcken. De främmande arterna vattenpest och smal vattenpest bedöms utgöra ett potentiellt 

miljöproblem då de riskerar att konkurrera ut inhemsk värdefull flora. Miljögifter bedöms inte utgöra något 

miljöproblem, undantaget kvicksilver som är generellt förhöjd i svenska vatten. 

 

Riskbedömning 

Vattenmyndigheten bedömer att risk föreligger för att vattenförekomsten Lejondalssjön inte 

upprätthåller/uppnår MKN för ekologisk status. I vattenplanen görs samma bedömning.  
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Påverkansanalys 

Vattenmyndighetens påverkansanalys för Lejondalssjön omfattar diffusa källor till antropogen bruttobelastning 

av fosfor, se nedan under Näringsämnen. 

Näringsämnen 

Uppgifterna om fosforbelastning från Lejondalssjöns avrinningsområde går isär och bör betraktas som 

ungefärliga.  

Fosforbelastningen beräknas av SMHI10 till cirka 300 kg (brutto) med skog (52%) och jordbruksmark (40%) som 

största källor. Enskilda avlopp (5%) och bebyggelse (2%) beräknas stå för mindre bidrag. Internbelastningen 

anges felaktigt till noll. Sett till antropogen bruttobelastning beräknas jordbruk (82%) och enskilda avlopp (16%) 

vara de största fosforkällorna (VISS). 

I vattenplanen beräknades den totala fosforbelastningen från Lejondalssjöns avrinningsområde till en betydligt 

mindre mängd, nämligen cirka 100 kilo (brutto). Åkermark (38%) och skog (33%) står för de största posterna 

följt av öppen mark (12%) och deposition på sjöytan (9%), se figur nedan. Enskilda avlopp (4%), bebyggelse (1%) 

och avloppsreningsverket vid Lövsta (1%) står för mindre mängder. Till detta kommer en internbelastning som 

de senaste tre åren (2012-2014) beräknats till drygt 300 kg. 

Bidraget via djurhållning redovisas inte i figuren och beräknas stå för en fosforbelastning motsvarande 350 kg 

räknat som utsöndring (underlag från Upplands-Bro kommun). Hur stor del av denna fosfor som belastar 

Lejondalssjön har inte varit möjligt att kvantifiera. 

 

Fosforbelastning (kg) från Lejondalssjöns avrinningsområde 

Miljögifter 

Påverkan av miljögifter är möjlig eftersom sjön utgör recipient för avloppsreningsverk. Påverkan har inte 

kvantifierats. 

Övrig påverkan 

Förekomst av främmande arter. 

 

Vatten
9%

Skogsmark
33%

Hygge
1%

Åkermark
38%

Öppen mark
12%

Bebyggelse
1%

Berg i dagen
1%

Enskilt VA
4%

ARV
1%
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Åtgärdsförslag 

Kunskapshöjande åtgärder 

I syfte att möjliggöra säker klassning av Lejondalssjöns kemiska status föreslås en utredning av vilka miljögifter 

som belastar och har belastat sjön samt vid behov en undersökning av dessa ämnen, troligen främst metaller, i 

sjöns sediment. 

En undersökning av miljögifter i fisk ger värdefull kunskap om kemisk status samt fiskens lämplighet som föda. 

Fortsatt uppföljning av Lejondalssjön genom årliga sjöundersökningar är av stor vikt för att följa sjöns 

utveckling. 

Övergödning 

Baserat på skillnaden mellan nuvarande fosforhalter och gränsvärdet mellan god och måttlig status föreligger 

inget åtgärdsbehov avseende fosforbelastning för Lejondalssjön. Eftersom sjön uppvisar tecken på övergödning 

lämnas ändå ett antal åtgärdsförslag för att minska/undvika övergödningsrelaterad problematik. 

Åtgärder bör riktas både mot den externa och interna fosforbelastningen. Externt bör åtgärder framförallt 

riktas mot jordbruket. Rådgivning kring lämpliga åtgärder för minskat näringsläckage ges av Greppa Näringen11. 

Påverkan från skogsmark bör minimeras genom hänsynsfullt skogsbruk. 

Den potentiellt höga näringspåverkan från djurhållning bör minimeras genom tillsyn, information och 

rådgivning. 

Bebyggelsen norr om Lejondalssjön utpekas i kommunens översiktsplan4 som områden som prioriteras för att 

förses med kommunalt VA. Tills vidare bör hög skyddsnivå eftersträvas för enskilda avlopp inom 150 meter från 

sjön och dess biflöden. Inventeringar av enskilda avlopp har under senare års tid genomförts i Näshagen och 

Långvreten norr om sjön12, 13 och kan vara vägledande för åtgärder i dessa områden. 

Kontinuerlig tillsyn är av stor vikt för att minimera påverkan från det avloppsreningsverk som nyttjar sjön som 

recipient. 

En tänkbar åtgärd för att minska den interna fosforbelastningen är en återupprepad aluminiumbehandling.  

Det fritidsfiske som bedrivs i sjön bör sträva efter en god balans mellan rovfisk och karpfisk. Selektivt fiske efter 

karpfisk och återutsättning av rovfisk är ett möjligt steg mot bättre siktdjup, minskade fosforhalter sommartid 

och minskad algblomning. Utsättning av karpfisk och överuttag av rovfisk riskerar att driva sjöns utveckling åt 

motsatt håll. 

Vattenmyndigheten anger förbättringsbehovet avseende fosforbelastning till 4 procent. Åtgärdsförslagen 

omfattar framförallt jordbruket (ex. minskat läckage av stallgödsel) och enskilda avlopp. 

Kontinuitet 

Kvarstående definitiva vandringshinder i Lejondalsbäcken bör åtgärdas. 

 

 

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Objektdatablad för Lejondalssjön, tillhörande Vattenplan för Upplands-Bro kommun 
Upprättad: 2013-04-25, Anna Gustafsson, Naturvatten AB 
Ändrad: 2015-04-08, Anna Gustafsson, Naturvatten AB  Sidan 8 av 11 

Miljöövervakningsdata 

Lejondalssjön omfattas sedan början av 70-talet av kommunens årliga sjöundersökning. I följande figurer visas 

ekologisk status avseende biologiska kvalitetsfaktorer, näringsämnen och ljusförhållanden. Dessutom visas 

diagram för totalkväve och absorbans. 

Sjöns vattenkvalitet uppvisar stora variationer sedan mätningarna inleddes. Sedan 70-talet har siktdjupet ökat 

och totalkvävehalten i ytvattnet minskat. Sett till den senaste tioårsperioden (2005-2014) har siktdjupet 

minskat. Övriga statistiskt säkerställda trender är en ökande klorofyllhalt sedan 1991. Klorofyllhalten uppvisar 

inget samband till totalfosforhalten. 

Uppgifter saknas om särskilda förorenande ämnen (SFÄ) och prioriterade ämnen. 

 

Figurerna ovan visar ekologisk status avseende biologiska kvalitetsfaktorer (växtplankton, fisk, 

makrofyter/vattenväxter, bottenfauna). Färgerna motsvarar intervall för respektive statusklass (blå – hög, grön 

– god, gul – måttlig, orange – otillfredsställande, röd – dålig). Om dataunderlag saknas är diagrammen tomma. 
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Figurerna ovan visar ekologisk status avseende fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (näringsämnen/totalfosfor, 

ljusförhållanden/siktdjup) och biologiska kvalitetsfaktorer (klorofyll). Färgerna motsvarar intervall för respektive 

statusklass (blå – hög, grön – god, gul – måttlig, orange – otillfredsställande, röd – dålig). Dessutom visas 
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diagram för totalkväve och absorbans. Diagrammen till vänster visar data för hela mätperioden, diagrammen 

till höger visar den senaste tioårsperioden. Om dataunderlag saknas är diagrammen tomma. 

 

Aktuellt lagrum 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:SV:PDF 

Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040660.htm 

Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010554.HTM 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML 

Artskyddsförordning (2007:845) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm 

MILJÖBALK (1998:08) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 

Miljöbalken 3kap 6 § (Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, 

riksintresseområden) 

Miljöbalken 3kap 3 § (Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, Skydd av 

ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO) 

Miljöbalken 5 kap. 2 § (Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning, Föreskrifter om miljökvalitet) 

Miljöbalken 7 kap 13-18 §§ (Skydd av områden, Strandskyddsområde) 

Miljöbalken 7 kap 4-8 §§ (Skydd av områden, Naturreservat) 
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11Greppa Näringen http://www.greppa.nu/ 
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Håbo-Tibble 2020-04-20
Håbo-tibblevägen 1 19793 
Bro
 Alby 1:12

Synpunkter på Sand och Grus AB Jehanders fortsatta och utökade verksamhet i Bro.

Vi föreslår att Jehander ser över placeringen av Asfaltverk och Betongtillverkning inom området. 
Vi bor väldigt nära den tilltänkta platsen för dessa verksamheter och är redan idag störda av 
ljud/buller från Jehander. 
Topografin, Luft och vindströmmar gör att vi tyvärr även upplever störning även från Högbytorp 
Avfallsanläggning gällande lukt och ljud som ju ligger på ett längre avstånd från oss än Bergtäkten.

Med bakgrund av detta föreslår vi att ni hittar an annan placering så långt söderut i området som 
möjligt ,så att störningen minimeras. Samt även så långt ner i marken för att förhindra att ljud/lukter 
sprids till de närboende och så att landskapsbilden inte påverkas på ett negativt sätt.

Har i er information läst att både asfaltverk och betongtillverkning är tänkta att vara igång dygnet 
runt vilket skulle leda till en daglig störning för oss om dessa verksamheter eller andra ljudstörande 
verksamheter placeras i den norra delen av området.

Jag åberopar Miljöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3 §, som innebär att risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och miljö gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. 
Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Hälsningar 
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Synpunkter till samråd täktansökan Bro
Datum: den 22 april 2020 08:51:45
Bilagor: 20200422085142864.pdf

Hej,

Här kommer mina synpunkter till samråd täktansökan Bro.

Jag är fastighetsägare till Jädra 1:57 i Näshagen, och är väldigt orolig över
detta asfaltsverk och betongfabrik. Se bif brev.

Hälsningar

Bondmorans väg 37
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    Bro 2020-04-20 

Pigvägen 2 

197 92 Bro 

 

 

Till: Stuctor 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 

jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 

återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 

kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 

som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 

Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
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våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 

hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 

Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 

rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 

en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 

vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Fastighetsbeteckning: Jädra 1:33  
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Från: Jenny Lindgren
Till:
Ärende: Sv: Samråd Bro Jehander
Datum: den 23 april 2020 12:48:00

Hej Helena och tack för ditt yttrande i samrådet.
Jag bad Anders som är platschef svara på frågan om kvällsbuller nedan.
Här självklart av dig om du har kompletterande frågor.
Med vänlig hälsning
//Jenny Lindgren

Vi har inget nattjobb, arbetar mellan 06:00 – 18:00.
Vi har haft Bergslagskross (extern mobilkross) hos oss som blev klara 16/4 och de kör till kl 18:00 men de
(Bergslagskoss) hör ljud från Ragnsells alt. Rötslamsprojektet efter 18:00.
De har bott i husvagn här vid kontoret. Så de har också uppmärksammat buller sent på kvällen.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 
Skickat: den 23 april 2020 08:37
Till: Jenny Lindgren <jenny.lindgren@structor.se>
Ämne: Samråd Bro Jehander

Hej Jenny
Jag bor i Näshagen och känner mig väldigt orolig för den eventuella utökade täktverksamheten i Bro.
Vi bor permanent i Näshagen med två små barn på 2 och 5 år. Vi har egen brunn så jag undrar hur det blir med
vattnet? Jag har läst att jehander vill sänka grundvattennivån?
Barnen går i förskola i Håbo-Tibble kyrkby. Där har de en gemensam brunn, dvs inget kommunalt vatten. På
somrarna har de redan väldigt lågt grundvatten och i perioder får de boende där snåla rejält.
Har ni pratat med kommunen om detta? Vad händer med förskola/skola? Att vattnet är drickbart och räcker för
våra barn måste väl ändå prioriteras före en bergtäkt?!
Jag vill också påpeka att just denna vecka när Nitro Consult är ute och hämtar information så är det väldigt tyst
från jehanders håll. Normalt hör vi dem varje dag, tyvärr även sent på kvällar och tom på natten/tidig morgon.
Det känns lite märkligt!
Tacksam för svar!

Mvh 
Drängvägen 8
197 92 Bro
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Håbo Tibble  2020-02-20 

Håbo-Tibblevägen 1

197 93 Bro

0707 943550

Till: Stuctor

Jenny Lindgren

Structor Miljöbyrån Stockholm AB

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm

jenny.lindgren@structor.se

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro
Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 meter från 
bebyggelse. 

Jag som fastighetsägare i  Håbo Tibble  vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin utbyggnad. 
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en 
anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av Lejondalssjön som kommer att 
passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På andra sidan Lejondalssjön finns Svea 
Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket 
kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi 
har redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.
Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av Svea 
Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den 
tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro
med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga 
som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta 
Brukshundsklubb.
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och återvinning av 

massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl:

• Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom Höbytorps

avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs kraftvärmeverk och

biogasanläggning i detta område.

• Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm som

påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.

• Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. Redan

idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.

• Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i området

och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i

området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar
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Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt 

område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 

naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 

näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 

sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

• Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad

olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik begränsar

rörligheten för oss i området.

• Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation som

tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt

rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

• Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan en

utökad täktverksamhet kommer att medföra.

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för negativ 

påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. 

Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet

för människors hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf

Vänliga hälsningar

 Alby 1:12
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Från: Caruso Jenny
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Samråd Täktansökan Bro - Vattenmyndigheten avstår från yttrande
Datum: den 23 april 2020 15:37:10

Hej!
Länsstyrelsen i Västmanlands län, som är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt,
har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
Vi avstår från yttrande detta skede.
 
Med vänlig hälsning
 
Jenny Caruso
Vattensamordnare
Vattenmyndighetens kansli
 
Telefon: 010-224 92 33
E-post: jenny.caruso@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
 
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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    Järfälla 2020-04-25 

Vattumannens gränd 46 

175 65 Järfälla 

 

 

 

Till: Stuctor 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 

jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 

återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 

kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 

som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 

Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
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finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 

våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 

hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 

Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 

rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 

en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 

vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 

Marianne Lindquists dödsbo genom dottern, 

 

 

       Fastighetsbeteckning:  Jädra 1:32 
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bergtäkt, galoppbanan och E-ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som
uppstår i form av hälsofarligt stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i
omgivningarna.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av
sprängningar under dag och nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders
bergstäkt.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i
marken.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har
egna grävda brunnar och bergbrunnar i området och oroar oss för planerad sänkning av
grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i området, vi är helt beroende av
våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren.
Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område).
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som
medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den
smala vägen. Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer
inte att kunna användas till rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och
svampplockare. Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Som boende intill den planerade verksamheten är vi
mycket oroade för den naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra.

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas
ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-
miljobalken.pdf

 

Vänliga hälsningar

Ägare av fastigheter:  Jädra 1:35 + Jädra 1:34  
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Från: huda.alzabieh@havochvatten.se
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Havs dnr01602-2020 Samråd enligt miljöbalken avseende utökande täkt-och vattenverksamhet i Bro,

Upplands- Bro kommun,Stokholm län.
Datum: den 28 april 2020 12:59:12

Hej,
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Vänliga hälsningar
Huda Alzabieh
Assistent avdelning-stab
Avdelningen för havs- och vattenförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten
0703762995
www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och
myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter>
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and
our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter>



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Från: planochbygg.solna@vattenfall.com
Till: Jenny Lindgren
Ärende: VB: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Samråd Sands och Grus AB Jehander Täktverksamhet norr om Bro
Datum: den 29 april 2020 11:00:17
Bilagor: image001.png

Hej!

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på rubricerat
ärende.

V vad vi kan tolka av den karta som finns med i samrådsbrevet har Vattenfall Eldistribution ingen
elnätanläggning inom område för planerad täktverksamhet.

Vi lyckas inte få fram samrådsunderlaget på Jehanders hemsida men vår bedömning är att vi på
Vattenfall Eldistribution inte har något atyt erinra i detta ärende.

Vattenfall har 77 kV ledningar men på ett minsta avstånd på ca 1 kilometer från planerat täktområde.

 

Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
rino.hulth@vattenfall.com
-------------------------------------
På uppdrag av
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
 
 
 

Från: Åkerlid Linda (DS-YQ) <Linda.Akerlid@vattenfall.com> 
Skickat: den 28 april 2020 08:53
Till: .f Plan och bygg Solna (DS-URS) <planochbygg.solna@vattenfall.com>
Ämne: POST: Ev. synpunkter senast 2020-05-20. Samråd 2020-04-20 Sands och Grus AB
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Jehander.
 
 
 
Med vänliga hälsningar / Best regards
 

Linda Åkerlid
 
Dokumentationstekniker
Vattenfall Eldistribution AB
 
Kvalitet & Hållbarhet, Registraturen
 
Mobil +46 703602161
Adress: 16992 Stockholm
Visit: Evenemangsgatan 13, 16979 Solna
linda.akerlid@vattenfall.com, www.vattenfall.se
 
Vattenfall Eldistributions registratur ändrat sina rutiner gällande sortering och registrering av
fysisk post under veckorna 12-22.  Under dessa veckor hanteras fysiskt inkomna handlingar på
måndagar och torsdagar. Digital post hanteras som tidigare och skickas till:
registratur.eldistribution@vattenfall.com
(The max size of an email can be 25 MB)
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Chavarro Alvarez Marcela (DS-YQ) <marcela1.chavarroalvarez@vattenfall.com> 
Skickat: den 27 april 2020 10:31
Till: .f Registratur Eldistribution (DS-YQ) <registratur.eldistribution@vattenfall.com>
Ämne: DAGENS POST: Ev. synpunkter senast 2020-05-20. Samråd 2020-04-20 Sands och Grus AB
Jehander.
 
 
 
Hej!
 
Med vänlig hälsning
 
Marcela Chavarro Alvarez
Dokumentationstekniker
 
Dokumentservice i DMS
Quality & Sustainability DS-YQ
Registraturen
 
Vattenfall Eldistribution AB
RU 2560, 169 92  STOCKHOLM
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Visit: Evenemangsgatan 13, 169 56 SOLNA
 
 
 
 
Confidentiality: C2 - Internal
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: marcela1.chavarroalvarez@vattenfall.com <marcela1.chavarroalvarez@vattenfall.com>
Skickat: den 27 april 2020 10:09
Till: Chavarro Alvarez Marcela (DS-YQ) <marcela1.chavarroalvarez@vattenfall.com>
Ämne: Scanned document
 
Your scanned document is attached.
 
Confidentiality: C2 - Internal
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som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.
Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan
en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken
för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är
skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf

Vänliga hälsningar

Fastighetsbeteckning: 1:8 Bondmorans Väg 11

Virusfritt. www.avast.com



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

 
 

 

Namn:                                                Ort och datum Bro 20200504 

Adress: Bondmoransväg 11 

Pnr och postadress:  197 92 Bro 

 

  

 

Till: Stuctor 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 

jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, 
mindre än 750 

meter från bebyggelse. 

Jag som sommarboende i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan 
kommun för sin 

utbyggnad. 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. 
Alldeles intill 

planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen 
av 

Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på 
förslag. På 

andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med 
två 

skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt 
mycket mer 

störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten 
med 

anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder 
störs vi även av 

Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att 
påverkas. 
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Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året 
om för många 

som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området 
är även 

populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar 
sina hundar i 

området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring 
och 

återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av 
följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 

kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm 

som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och 
nattetid. 

Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt 
vatten 

 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om 
vattnet i 

våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten 

hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka 
ekologiska 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare 
belastning. 

Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 
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- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för oss i området. 

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till 
rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett 
välbesökt 

rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan 

en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare. 

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att 

vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser- 

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 

Fastighetsbeteckning: Jädra 1:8 
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Namn                                                      Ort och datum Bro 20200504 

Adress Bondmoransväg 11 

Pnr och postadress  197 92 Bro 

 

 

 

Till: Stuctor 

Jenny Lindgren 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 

jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, 
mindre än 750 

meter från bebyggelse. 

Jag som sommarboende i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan 
kommun för sin 

utbyggnad. 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. 
Alldeles intill 

planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen 
av 

Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på 
förslag. På 

andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med 
två 

skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt 
mycket mer 

störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten 
med 

anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder 
störs vi även av 

Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att 
påverkas. 
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Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året 
om för många 

som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området 
är även 

populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar 
sina hundar i 

området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring 
och 

återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av 
följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet 
genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 

kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm 

som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och 
nattetid. 

Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och 
bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt 
vatten 

 

finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om 
vattnet i 

våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 

(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten 

hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka 
ekologiska 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare 
belastning. 

Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 
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- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för oss i området. 

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till 
rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett 
välbesökt 

rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan 

en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas 
ytterligare. 

Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan 
risken för 

negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är 
skyldig att 

vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser- 

2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 

Fastighetsbeteckning: Jädra 1:8 
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Struktor Miljöbyrån      

Att: Jenny Lindgren    Norrboda gård 

Solnavägen 4     197 93 Bro 

Jenny.lindgren@structor.se                                          
   

SAMRÅD OM SAND OCH GRUS AB JEHANDERS FORTSATTA OCH EVENTUELLA UTÖKADE 
TÄKTVERKSAMHET I BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN. 

Hej, Norrboda gård är beläget söder om det sökta området. Vår näringsverksamhet är 
spannmålsodling, skogsbruk, hästhållning, uthyrning av bostadshus och småskalig 
kvarnverksamhet. 

Vi hyr ut en tomt till Austin Sverige AB för lagring av sprängämnen. De har tillstånd att 
förvara 50 000 kg sprängämnen på tomten. 

Som närboende till befintlig bergtäkt påverkas vi negativt på alla dom vis som anges i 
ansökan. Det mest påtagliga är att antalet fordon på väg 269 ökar. 

BEHÖVS EN UTÖKNING AV BEFINTLIG ANLÄGGNING? 

Vi är tveksamma till önskemålet. Vi anser att anläggningen kan drivas i nuvarande 
omfattning med tanke på hur ekonomin i världen och landet har utvecklats. Att Ragn-Sells 
AB driver verksamhet med samma inriktning talar emot en utvidgning. NCC industri AB söker 
för en etablering av en inert deponi väster om väg 269.  Swerock söker etablera bergtäkt 
längre bort i nordvästlig riktning. Överetablering är ett bra ord att illustrera vad vi tycker om 
det. Vi kan inte ha fyra olika aktörer som pysslar med samma verksamhet i samma område. 
Det kan inte bli bra. 

GRUNDVATTEN och GRÄVDA BRUNNAR 

På Norrboda gård finns fem grävda brunnar. Alla används till olika ändamål. Under år 2018 
som var ett nederbördsfattigt år hade vi stora problem att få vattnet att räcka till hästarna 
och övrigt.  I den handling vi har åtkomst till nu framgår det dåligt hur mycket grundvattnet 
kommer sänkas pga sökt verksamhet. Vi är redan nu oroliga att våra brunnar kommer sina 
pga att verksamheten ev kommer utvidgas. Att ersätta våra grävda brunnar med kommunalt 
vatten är förenat med betydande kostnader. 

FRILUFTSLIV REKREATION och JAKT 

Friluftsliv, rekreation och jakt får mindre livsrum om sökt utvidgning blir verklighet. Området 
är tätortsnära skog lättillgänglig för allmänheten, full av bär och matsvamp på hösten 
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tillgänglig för den som vill, gratis.  Området är även populärt för folk med hund. Viltspårsprov 
förekommer frekvent i det sökta området. 

NUVARANDE VATTENHANTERING 

En del av det vatten som pumpas från bergtäkten pumpas västerut mot väg 269. Letar sig 
genom vägkroppen och hamnar i dräneringen norr om Sätra alle. Pumpningen av vatten 
måste vara reglerad i befintligt tillstånd. Vid flera tillfällen har pumpningen varit så 
omfattande att dräneringen inte hinner ta hand om allt vatten och DET BLIR 
ÖVERSVÄMMNING. Se bilder nedan som jag tagit med mobilkamera på vattenmassorna. 
Observera att fenomenet uppträder även under högsommar när det är torrt och ingen 
nederbörd. 

 

VATTENHANTERING SÖKT OMFATTNING 

Vår fastighets belägenhet är att vi kommer att få pumpat vatten både från väster(Sätra)och 
norrifrån. Med tanke på vad jag beskriver i föregående stycke är det av största vikt att en så 
här stor hårdgjord yta förses med ett fördröjningsmagasin och andra åtgärder som är 
dimensionerat efter de behov som finns för att kunna ha en bra och fungerande dränering 
på jordbruksmarken. Dräneringen är själva hjärtat i jordbruksdriften, funkar inte den blir det 
inget vete att mala i vår kvarn. 

DYNAMITFÖRRÅDET 

Austin Sverige AB hyr en tomt med förråd för lagring av dynamit. Jag är inte insatt i 
detaljerna, men utgår från att även här måste hänsyn tas till när arbete utförs på bergtäkten. 

 

Bro 2020-05-01         . 
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--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som
uppstår i form av hälsofarligt stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i
omgivningarna.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av
sprängningar under dag och nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders
bergstäkt.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i
marken.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har
egna grävda brunnar och bergbrunnar i området och oroar oss för planerad sänkning av
grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten finns inte i området, vi är helt beroende av
våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren.
Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område).
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som
medför ökat buller och avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den
smala vägen. Denna tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer
inte att kunna användas till rekreation som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och
svampplockare. Det är ett välbesökt rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->Som boende intill den planerade verksamheten är vi
mycket oroade för den naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra.

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas
ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan
risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-
miljobalken.pdf

 

Vänliga hälsningar

Fastighetsbeteckning: 1:35, 1:34
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    Bro 2020-05-04 
Bondmoransväg 34 
197 92 Bro 

 
 

 

Till: Stuctor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
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finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 
 

Fastighetsbeteckning:  JÄDRA 1:48 
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    Bro 2020-05-04 
Bondmoransväg 34 
197 92 BRO 

 
 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  
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- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 
 

Jädra 1:48   
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Betr samråd Jehanders verksamhet i Bro
Datum: den 5 maj 2020 22:04:15

Vi bor på Alby 7:7, Alby byväg 5. Redan idag störs vi av bullret från Jehanders, framför allt
då det är vindstilla eller blåser från sydost. Utökad verksamhet kommer att öka bullernivån
ytterligare. Vi kommer utan tvekan att beröras av att asfaltsverksamheten skall pågå
dygnet runt.

Då vi har hästar/hästverksamhet störs vi mycket av den kraftigt ökade tunga trafiken på
Håbo-Tibblevägen. Då ridbanorna, liksom hagarna, ligger i direkt anslutning är det dagtid 
svårt att hålla lektioner på ridbanorna pga bullret från vägen. Ökar trafiken ytterligare blir
det i princip omöjligt. I underlaget uppmärksammas inte att Jehanders transporter också
använder den vägen flera gånger dagligen redan idag. 

Vi kan inte eller se hur väg 269 mellan Bro och Jehanders infart ska kunna fungera med
ökade transporter. Redan idag är det en farligt utfart.
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Från: Eriksson, Peter
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Yttrande på utökad täktverksamhet i Upplands-Bro - E.ON
Datum: den 6 maj 2020 15:35:34
Bilagor: image002.png

 
Datum                                                                                                                 Arkivnr
2020-05-06                                                                           202000913
 
Utökad täktverksamhet, Upplands-Bro kommun.
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.
 
 
 
Vänliga hälsningar
Peter Eriksson 
Tillstånd&Rättigheter

peter.eriksson@eon.se
+46 70 68 840 14

 
E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro,
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Besöksadress:
Idrottsvägen 37
Örebro
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Samråd Bro Jehander
Datum: den 6 maj 2020 13:20:23

Hej!
vi som ägare av Tibble-Sånkan 1:1 i Håbo Tibble vill med hänvisning till Miljöbalkens 6 kapitel 29
§ framföra följande risker och problem med den planerade utökningen av verksamheten:
Risker:
1. Risk för att grundvattennivån sänks vilket riskerar att kraftig påverka den hästverksamhet vi
bedriver på gården. Vi har ca 40 st hästar på gården som dricker mellan 20-40 liter vatten per
dag, d v s mellan ca 290.000 liter till 580.000 liter per år! Därtill förbrukas mycket vatten för vår
odling av vall för bete till hästarna.
2. Risk för spridning av kvartsdamm vilket kan medföra hälsorisker för såväl djur som människa.
3. Risk för spridning av kemikalier till skada för grundvattnet och vallar vilket i sin tur kan leda till
skador för djur och människa.
 
Problem:
1. Buller från verksamheten som påverkar boende i området. 
2. Tunga transporter kommer att öka på en väg som redan är mycket hårt belastat med
anledning av Ragn-Sells anläggning vid Högbytorp.
3. Berört område är livligt frekventerat av det rörliga friluftslivet med hundägare, svampplockare
och naturälskare som också kommer att påverkas.
 
Hälsningar
 
 

                                                      
 
 
 
Med vänlig hälsning
 

 

 
Hållbarhet på riktigt sedan 1945
 
Tel 070 521 63 02.  SMS 070 521 63 02. Tel Växeln 08-782 87 00.
JM Entreprenad AB, 169 82 Stockholm l Besök: Rosenborgsgatan 12, Solna
www.jm-entreprenad.se
 
******** IMPORTANT NOTICE ******** 

We take your privacy very seriously. For more information please read JM Privacy Notice.
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The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain
information that is confidential and/or otherwise protected from disclosure. If you are not
the intended recipient, please note that any copying, distribution or any other use or
dissemination of the information contained in this e-mail (and its attachments) is strictly
prohibited. If you have received this e-mail in error, kindly notify the sender immediately
by replying to this e-mail and delete the e-mail and any copies thereof. JM AB (publ) and
its subsidiaries accepts no responsibility for the consequences of any viruses, corruption or
other interference transmitted by e-mail.
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Samråd Jehanders Bro
Datum: den 8 maj 2020 14:36:12

Namn  Ort och datum Näshagen, 20/06/08
Adress Soldathusrunsväg 6
Pnr och postadress 19792

Till: Stuctor
Jenny Lindgren
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
jenny.lindgren@structor.se

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. 

Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för 
sin utbyggnad. 

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö.

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi 
även av Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att 
påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året 
om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. 
Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. 
Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb.

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande 
skäl:

Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.

Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
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stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna.

Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och 
nattetid. Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt 
vatten finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om 
vattnet i våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som 
ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att 
vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion 
och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för 
ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för 
föroreningspåverkan.

Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och 
avgasutsläpp. Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna 
tunga trafik begränsar rörligheten för oss i området. 

Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm.

Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den 
naturpåverkan en utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig 
att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-
yttranden/remisser-2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf

Vänliga hälsningar

Fastighetsbeteckning:  Jädra 1:26
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Structor Miljöbyrån           1(2)
Att. Jenny Lindgren
Solnavägen 4
133 65  STOCKHOLM

 Smedstorpsvägen 4 
197 92  BRO

jenny.lindgren@structor.se

Långvreten, Håbo-Tibble 2020-05-08

Samråd Bro Jehander

Undertecknad äger fastigheten 10:53 i Långvreten sedan 1994. Jag är 
pensionär sedan 10 år tillbaka. Flyttade hit permanent 1995 då jag började 
arbeta bara några mil härifrån. Såg möjligheten att slippa stadslivet och 
istället kunna ägna mig åt trädgårdsabete och friluftsliv på fritiden, varav 
det anlagda badet vid Näshagenviken i norra Lejondalssjön spelade en stor
roll. Stenbrottet fanns inte då, ej heller skogsavverkning mellan stenbrottet 
och min bostad. Det som för övrigt har ökat väsentligt är flygtrafiken och 
intensiva militära övningar. Det är 150 m från min tomt till militärområdet.

Som fastighetsägare är jag medlem i Långvreten-Näshagen samfällighets- 
förening med 156 medlemmar. Föreningen har angett 60% åretruntboende 
i senaste kallelse till årsstämma. Budgeterade kostnader 2020-2021 för 
vägprojekt är budgeterade till att mer än fördubblas. Ett faktum är att ökat 
permanentboende kräver fler tunga transporter vilket de ursprungliga inte 
varit byggda för att tåla. Kommunalt vatten kommer att installeras förr 
eller senare och möjligen också bidrar till en utveckling mot ett vanligt tätt
bebyggt villaområde. I kommunens översiktsplan anges området mellan 
Näshagen och Långvreten som ett utredningsområde för nybyggnation. 
Allt talar för en stark framtidsvision.

Boende permanent framförallt i Långvreten har oftast samma arbetstider 
som Jehanders bergtäkt, sommarboende är oftast inte skrivna i kommunen 
eller ens här annat en några veckor på sommaren. Hur ska dessa veta hur 
det är med störningar från Jehanders bergtäkt ?  Rimligt är väl att betrakta 
störningarna dagtid så som de är. 
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2(2)

Sedan stenbrottets tillkomst har jag störts av bullret från bergtäkten och  
fått skador på mitt hus. Lappar med information om tider och dagar för 
sprängningar sattes upp vid brevlådorna. Men vad göra ? Ringa eller hålla 
för öronen ?  Alldeles i början befann jag mig i mitt kök när en traktör-
panna i koppar flög upp ur kroken på väggen. Jag ringde och fick reda på 
att sprängstyrkan skulle minskas. De ideliga sprängningarna var 
påfrestande. Mitt hus står på plintar såsom de flesta andra. När innerdörren 
till köket lutade till den grad att den inte längre kunde öppnas ordnade 
stenbrottet / Jehanders så att en konsult besiktigade och satte upp mätare 
utanför huset. Jag frågade efter någon försäkring men fick varken svar på 
det ena eller det andra. Mätare sattes upp vid ytterligare senare tillfälle. Jag 
har fortfarande en köksdörr som inte går att stänga och ett golv som lutar. 

Hela dagarna på arbetstid, har det hörts ett slamrande, hackande, och 
omväxlande tjutande buller från bergtäkten. Med anledning av berg och 
skog som tjänade som en ljudvall mot väg 269 tagits bort så hör nu också 
biltrafik därifrån vid sydvästlig vind. 

Min fastighet ligger i Lejondalssjöns tillrinningsområde. Grundvattnet som 
vi har i våra brunnar och dricker kommer från sydväst. Strömnings- 
riktningen från bergtäkten är därför sannolikt mot nordost. Själv är jag 
rädd om mitt dricksvatten !

Områdets boendekvalitet och vägar har bevarats tack vare dess invånares 
egna bidrag i form av arbete och årliga ekonomiska insatser.  
Ett asfaltverk, produktion av betong, osv. i form av betydande miljö 
påverkan i närheten vore på vår bekostnad när det gäller trivsel och inte 
minst i samband en eventuell fastighetsvärdering. 

Projektet kan riskera att tillföra andra industriprojekt som tillsammans 
skulle kunna bli förödande för en boendemiljö väl värd att bevara; jämte 
hela Lejondalssjöns omnejd och sjöns vattenkvalitet.

Med vänlig hälsning
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Från:
Till: Jenny Lindgren
Ärende: Re: Samråd Bro Jehander
Datum: den 8 maj 2020 19:52:36

Hej igen !  Glömde lägga till att hoppas verksamheten upphör snarast
möjligt.

Mvh

Den 2020-05-08 kl. 16:40, skrev Jenny Lindgren:
> Hej r och tack för ditt mejl. Du har mejlat rätt person.
> Vi tar med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet.
> Med vänlig hälsning
> Jenny Lindgren, miljösamordnare
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: 
> Skickat: den 8 maj 2020 14:22
> Till: Jenny Lindgren <jenny.lindgren@structor.se>
> Ämne: Samråd Bro Jehander
>
> Hej! Bifogar skrivelse som ska vara Jehander tillhanda senast 11 maj.
>
> Har jag uppfattat det rätt att ska mejlas till dig ?
>
>
> Med vänlig hälsning
>
>

>
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Hässelby 20200508 

 
Soldathustruns väg 9 /Knäckepilsgränd 118 
197 92 Bro /165 77 Hässelby 

 
 

Till: Stuctor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
 
jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Jag som fastighetsägare i Näshagen vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. Även 
den kommer att ha stor påverkan på miljön i våra närområden. På andra sidan Lejondalssjön finns 
Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och 
annat. Även NCC planerar en utvidgning av sin verksamhet vid Högbytorp. Med andra ord, vi har 
redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
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finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänligen, 

 
Jädra 1:31   
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Till: Structor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4 
113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 
 
Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 
 
Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro. Starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 m 
från bebyggelse. 
 
Vi som fastighetsägare i Näshagen vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin utbyggnad. 
 
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera mellan Näshagen/Långvreten och Mariedal och sen vidare är 
också på förslag. På andra sidan om Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin 
verksamhet med 2 skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att medföra avsevärt 
mycket mer störning i form av skjutövningar. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 
 
Redan i dag upplever vi mycket störande buller, damm och tung trafik till och från Jehanders 
bergtäkt. Vi är mycket oroade för hur våra brunnar och grundvatten kommer att påverkas då vi har 
egna borrade brunnar. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett mycket populärt 
friluftsområde året runt för många som bor i Upplands-Bro med omnejd för bl a bär- och 
svampplockning samt promenader, allt för vila och rekreation. I området håller även Bro-Håbos 
Brukshundsklubb till för träning av hundar i många olika  sammanhang och som använder skogen 
för olika träningsmoment. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga i området är flitigt 
använd. 
 
Vi protesterar  starkt för den planerade och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring 
och återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong av nedan angivna skäl. 
 
 Denna del av Upplands-Bro är redan hårt belastad av miljöstörande verkamheter: 
 
  Jehanders nuvarnade bergträkt 
  Högbytorps avfallsanläggning 
  EON:s kraftvärmeverk och biogasanläggning 
 
 Stora risker för ännu mer luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av 
 hälsofarligt stendamm som påverkar oss boende samt andra som rör sig i omgivningen. 
 
 Stark bullerstörning från verksamheten av sprängningar dag och nattetid, då vi redan 
 i dag har stora störningar från Jehanders bergtäkt. 
 
 Ökade risker för föroreningar som sprids på och ner i mark och sjö. 
 
 Risk för föroreningar i yt- och grundvatten Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar 
 i området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivån på 6 m. 
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Spånga 8 maj 2020
Tallstubbsbacken 7, 16354 Spånga

Till: Stuctor Att: Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill kraftigt utöka bergtäkten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. 
Jag som fastighetsägare i Näshagen vill att Jehanders väljer en lämpligare lokalisation för sin 
miljöstörande verksamhet. 

Jag upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Jag är orolig för hur brunnar
och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett 
populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands-Bro med omnejd, inte minst för bär 
och svampplockning. Området är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd 
finns i området. Många rastar sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Jag anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande 
skäl: 

– Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område.

– Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt 
stendamm som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

– Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid.
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

– Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 
– Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda och borrade brunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vattentillgången måste kunna 
garanteras.

– Intilliggande Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 (ekologiskt särskilt känsligt 
område). Utpekandet motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en 
hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma 
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Sjön är också 
reservvattentäkt för Upplands-Bro kommun.

Jag anser inte att den planerade utbyggnaden är i överensstämmelse med Miljöbalkens 
försiktighetsprincip (2 kap 3 §) och riskerar att ge stora negativa konsekvenser för oss och för min 
fastighet och motsätter mig därför utbyggnaden. 

Vänliga hälsningar 
–   Jädra 1:43
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Classified: Internal 

 

Till        

Structor Miljöbyrån e-post: jenny.lindgren@structor.se 
cc Jehander e-post; niklas.skoog@heidelbergcement.com 
 
 
Bro 2020-05-08 
 

 

 

Samråd Bro Jehander 

 

Hej, 

Vi samlade fastighetsägare runt och kring Gröna Gången känner stor oro kring den kraftiga påverkan 
som ett eventuellt utökande av föreslagen bergtäktverksamhet etc innebär för oss, när det gäller 
buller, lukt samt påverkan av våra enskilda vattentäkter och miljö- och risker omständigheter i övrigt. 

Redan idag påverkas vi av buller från befintlig täktanläggningen. I kombination med störning från 
övriga redan idag befintliga anläggningar såsom; Högbytorp, EON: s-anläggning samt I1 Kungsängen 
kraftiga utbyggnad av sin verksamhet, kommer vår miljö att starkt påverkas negativt på såväl kort som 
långsikt, vid ett godkännande till en utvidgning av verksamheten. Den samlade buller- och 
vibrationsnivån kommer få en mycket stor negativ påverkan på såväl oss boende samt djurlivet. 
Utöver detta ökar risken för grundvattensänkning på sikt. 

Även tungtrafik på E18 resp. väg 269 stör in till våra fastigheter redan idag och med en utökning av 
verksamheten och därtill kommande tungtrafik, kommer detta faktum att öka påtagligt. Även Arlandas 
nuvarande trafik och kommande expansion påverkar bullernivån i aktuellt område.   

Det nu aktuella förslaget innebär en mycket stor förändring av verksamhetens inriktning i den nu 
aktuella täkten. Förutom en större bergtäkt samt utökande av tillhörande produktionsmoment, 
mottagning återvinning av schaktmassor samt återvinning generellt, så vill Jehanders även bygga en 
produktionsanläggning för betong och asfalt.  

Tillverkningskapaciteten beräknas till minst 200 000 ton asfalt årligen. I sakens natur ingår även 
mottagning av rivningsasfalt för återvinning i asfaltsprocessen. Anläggningen är tänkt drivas 7/24, 
vilket ytterligare adderar buller och kraftig miljöpåverkan i stort. 

Till detta kommer också byggnation för service- och verkstadsbyggnader samt uppställningsplatser för 
olika typer av tunga lastmaskiner och fordon. Risken för allvarliga kemikalieolyckor ligger oxå för 
handen.   

Hela utökningen och förändringen är helt förkastligt enligt vår argumentering och synsätt, 
däremot ser vi inget som hindrar att fortsatt brytning i befintlig täkt sker till 1 juni 2028.  

 

Om anläggningen enligt ansökan trots allt blir ett faktum, även i begränsad omfattning, så kräver vi att 
nyttjaren förpliktigas och ställer fullständiga garantier för att: 

• Tillgången av vatten i enskilda brunnar säkerställs och blir intakta över tid. 
• Vibrationsmätare monteras på de privatfastigheter som ligger inom en milsradie  
• Bullernivåer ej överstiger de mätetal som föreligger redan med befintlig täkt idag. 
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Classified: Internal 

 
• Kraftiga bullerplank/skydd monteras runt och kring den aktuella fastigheten. 
• Verksamheten bedrivs endast under helgfria mån-fredagar mellan 07.00 – 16.00. 
• Jehanders tillsätter en fond, som hanteras av Upplands-Bro kommun, för genomförande av 

miljöåtgärder hos berörda påverkande enskilda fastigheter. 
 
För fastigheterna enligt nedan gm  
 
• Bro-Råby1:6 m fl 
• Lejondal1:2  
• Lejondal1:4  
• Lejondal1:6  
• Lejondal1:10 
• Lejondal1:11 
• Lejondal1:12 
• Lejondal1:13  
• Lejondal1:17 
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Vänliga hälsningar  
  Jädra 1:43 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Avsändare:     Bro 2020 – 05 - 08 
Stora Näshagenvägen 21 
19792 Bro 

 
 

 

Till: Stuctor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. 
Jag som fastighetsägare i Näshagen/Långvreten vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad. 
I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av Lejondalssjön 
som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På andra sidan 
Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med 
vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt 
försämrar vår närmiljö. 
Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och återvinning 
av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt. 

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken. 

- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 
området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
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finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den 
långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området. 

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan en 
utökad täktverksamhet kommer att medföra. 

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 
Fastighetsbeteckning:  TK 10:49 
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Stoppa Jehanders planer att femdubbla verksamheten i Bro. 
Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 
750 m från närmaste bebyggelse. 

Vi vill att Jehanders väljer ett annat område för sin utbyggnad. I närområdet finns redan 
Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning 
för mellanlagring av rötslam. En kraftledningsgata genom Långvreten och Mariedal är på 
förslag. 

På andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära ännu mer buller än 
idag.  

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät trafik. Vi är oroliga för hur brunnar 
och grundvatten kommer att påverkas. Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är 
ett populärt friluftsområde året om för många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte 
minst för bär och svampplockning. 

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Structor (som hjälper Jehanders med samrådet) 

# Namn City E-postadress Comment 
1.  Upplands-Bro  

 

2.  Hässelby  
 

3.  
 

Bromma  Redan idag störs vi fastighetsägare 
och boende vid Lejondalssjön 
alldeles för mycket av den bullriga 
verksamheten tidigt som sent. 

4. 
 

Bro  
 

5.  
 

Vällingby  
 

6.  Hässelby/Näsh
agen 

 
 

7.  Bro  
 

8.  Bro (Näshagen)  
 

9.  
 

Kungsängen  
 

10.  Bro  
 

11.  Upplands Bro  Jag vill stoppa utbyggnaden av 
Jehanders bergstäkt! 

12. 
 

Hässelby  
 

13.  Bromma  
 

14.  Upplands Bro/ 
Näshagen 

 Jag vill Stoppa den femdubbla 
utbyggnaden av Jehanders 
bergtäkt! 

15.  Ängelholm  
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16.  Stockholm  Jag skriver under på grund av att 
jag är rädd om vår fina natur som 
är underbar rekreation för oss som 
bor runt omkring med bär och 
svampställen och avverkningsspår 
där vi motionerar. Men min största 
oro är vad som händer med 
grundvattnet. 

17.  Bromma  
 

18.  Stockholm  
 

19. 
 

Stockholm  Jag skriver under på grund av att 
jag tillbringar mycket tid i 
Näshagen. En utbyggnad av 
anläggningen skulle märkbart 
försämra strövområdena, och 
troligen öka bullrandet som redan 
ökat framför allt på militär 
området. Jag godkänner inte en 
utbyggnation. 

20.  Bro  Åretrunt boende i Näshagen. 
21.  Stockholm  

 

22.  Stockholm  
 

23.  
 

 

Bro  Bor på Alby gård 

24.  Sollentuna  
 

25.  Bro  Störande buller från bergtäckten 
morgon- dag och kvällstid samt 
kraftiga sprängningar då fönster 
skallar, möbler vibrerar. Utökning 
med asfaltsverk påverkar oss 
ytterligare med försämrad 
livskvalitet. 

26.  SUNDBYBERG  Vi har sommarställe i Näshagen, 
och vill inte att verksamheten 
utökas med mer störningar än vi 
har idag. 

27.  Hässelby  Fruktansvärd miljöförstöring, för 
nära bebyggelse. 

28.  Stockholm  
 

29.  Stockholm  
 

30.  
 

Stockholm  Jag har en stuga i Näshagen och 
tycker att det är viktigt att bevara 
den fina naturen som den är i 
området. Jag vill heller inte bli mer 
störd av pågående arbete. 

31.  Bro  
 

32.  Håbo-tibble  
 

33.  Bro  
 

34. 
 

Bro  
 

35.  Håbo Tibble  
 

36.  Håbo Tibble  
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37. 
 

Tullinge  
 

38.  Stockholm  Väldigt mycket av den natur vi har 
bygga bort och jag upplever att vi 
har mycket tung trafik och en 
massa påverkan från de upplag och 
industrier som redan verkar idag. 

39. 
 

Bro  
 

40.  Bro  
 

41.  Bro  
 

42.  
 

Bro  
 

43.  Stockholm  
 

44.  Bålsta 
 

45.  Bro  Jag bor i området och tycker att det 
räcker nu!! Låt naturen vara. 

46.  Bro  
 

47. 
 

Upplands-Bro  Jag skriver under på grund av att 
jag vill varken ha någon lukt eller 
oväsen i närheten av mig eller mitt 
barn. 

48.  Bro  
 

49.  Håbo-Tibble 
kyrkby, Bro 

 
 

50.  Bro  
 

51.  Stockholm  Jag skriver under för att vi redan 
fått tillräckligt med störande och 
illaluktande moment i vår 
omgivning samt för att skydda den 
unika scoutverksamhet som 
bedrivs i den absoluta närheten till 
detta påhitt 

52.  Stockholm  Jag skriver under för att vi har 
sommarhus i Näshagen och rör oss 
mycket i skog och mark. Själva och 
dels med hund. Ljudet från 
Jehanders är redan störande och 
ekar rakt ner till bebott område. 
Även orolig för hur grundvattnet 
påverkas av omledning. Tycker att 
det är en väldigt dålig idé att bygga 
ut så nära bebott område. 

53.  Håbo-Tibble  Vi behöver inte trafik och buller i 
Håbo-Tibble 

54. 
 

Upplands 
Väsby 

 
 

55.  Håbo-Tibble  
 

56.  
 

Bro  
 

57.  Bro  
 

58.  Stockholm  
 

59.  Bro  
 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

90. 
 

Bålsta  
 

91.  Bro  
 

92.  Stockholm  Jag är jävligt less på att all skitig 
stinkande, störande verksamhet i 
kommunen ska lämpas över på 
vårat närområde!!! I vår ände av 
kommunen får vi bokstavligt talat 
bara SKIT för skattepengarna!!! 

93.  Stockholm  
 

94.  kungsängen  värnar om våran miljö 
95. 

 
Bro  

 

96. Bro  
 

97. 
 

Bro  
 

98.  
 

Bro  
 

99.  Bro  Jag bor i Bro och vill att skog och 
natur sparas av samma anledning 
som uppropet anger. Nu är gränsen 
nådd för fler stora naturingrepp i 
Upplands-bro kommun!!! 

100.  
 

BRO  Jag vill behålla den fina naturen 
och det rika djurlivet . 

101.  Kungsängen  
 

102.  Bro  
 

103.  Stockholm  Vi är många som bor permanent 
här i Näshagen. Detta innebär stor 
inverkan på våran boende miljö. 

104.  Bro, Stockholm  
 

105.  
 

Upplandsbro  
 

106.  Enköping  
 

107.  
 

Bro  
 

108. 
 

Upplands bro  
 

109.  Bro  
 

110.  Kungsängen  
 

111.  Bro  
 

112.  Bro  
 

113.  
 

Stockholm  
 

114.  Upplands-Bro  
 

115.  Bro e 
 

116.  Kungsängen  På grund utav att jag utnyttjar 
detta friluftsområde flitigt både till 
fots och till häst. 
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117. 
 

Bro  
 

118.  
 

Bålsta  
 

119.  Näshagen  Jag bor i anslutande område, Natur 
och fauna kommer drabbas 
negativt av detta. Buller kommer 
påverka oss boende i området. 
Många av oss bor här ute för att ha 
en lugn och stillsam tillvaro med 
närhet till natur och detta kommer 
inskränkas om detta går igenom! 

120.  Bro m 
 

121.  Bålsta  Området används i stor 
utsträckning som 
rekreationsområde av många 
människor, otroligt viktigt att det 
inte försvinner!!! 

122.  Spånga  Har bostad i Näshagen 

123.  Spånga  Bor tidvis i Näshagen 
124.  Vallbyvik  

 

125. 
 

Bålsta  Jag använder skogen för 
rekreation, och det är redan 
tillräckligt mycket mark som är 
förstörd i området. 

126.  Kungsängen  
 

127. 
 

Upplands bro  
 

128.  Bro  
 

129.  Kungsängen  Jag skriver under på grund av att 
jag känner STARK oro att våra 
brunnar i området skall sina och att 
tillgången på dricksvatten 
äventyras. Jag är även orolig för att 
de septiska tankar som en stor del 
av fastigheterna har skall skadas 
och läcka ut i sjön. 

130.  
 

Bro  
 

131.  Bålsta  Jag rider nästan dagligen på den 
härliga skogsslingan som går 
bakom stallet i Grevelund. Ett 
måste att detta område bevaras för 
promenader och ridning 

132.  Stockholm  
 

133.  Sala  
 

134.  Bro  
 

135.  Vallbyvik  
 

136.  BRO  Bor i Näshagen 
137.  

 
Upplands Bro  Miljöhänsyn 
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169.  Stockholm  
 

170.  Stockholm  Vi ska värna om naturen inte 
skälpa....se vad bara corona viruset 
har orsakat....ska vi skada maturen 
ännu mer och se till att djur natur o 
människor dör??? 

171.  Näshagen  Jag bor i Näshagen sedan 15 år 
tillbaka. Bullret å spänningarna har 
gått hårt åt mitt lilla hus som har 
sprickor i källaren. Det som det är 
idag.. 

172.  Johanneshov  
 

173.  Stockholm  
 

174.  Enköping  
 

175.  Stockholm  
 

176.  Upplands-Bro  
 

177.  
 

Bro  
 

178. 
 

Näshagen Bro  Jag är helt emot Jehanders 
utbyggnad samt asfaltsverk. 

179. 
 

Bro  
 

180.  Stockholm  
 

181.  stockholm  
 

182  Stockholm  Instämmer med Bertil Orrbys 
skrivelse. Det blir för mycket tung 
och besvärande miljöpåverkan 
inom området. Måste stoppas nu. 

183.  Stockholm  Spenderar mycket tid i mitt 
fritidshus i Håbo-Tibble. 

184.  Malmö  
 

185.  
 

Bro  Man hör redan idag buller på sena 
kvällar. 

186.  Bro  
 

187.  Bro  Jag vill inte att det ska bli mer 
oväsen än vad det är nu och att det 
blir mer föroreningar i luften 

188.  
 

Bro  Jag vill ha kvar våran fina natur, 
inte mera buller och tung trafik. 

189.  Uppsala  
 

190.  
 

Bålsta  Har tillgång till sommar/fritidsstuga 
i Näshagen som min syster äger. Vi 
kan vistas där och ta 
skogspromenader och känna 
lugnet där. 

191.  
 

Bro  Vill inte att fina grönområden 
förstörs och minskas av buller, 
sjunkande grundvatten och 
försämrade levnadsförhållanden 
för djurlivet 

192.  Solna  Jag har sommarställe i Näshagen 
och störs av redan idag befintlig 
verksamhet och oroar mig därför 
mycket för konsekvenserna av en 
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ytterligare expansion och 
utbyggnad av verksamheten. 

193.  Stockholm  
 

194.  Hägersten  Vi har fritidshus med egenborrad 
brunn i näshagen och är oroade 
över vattenpåverkan, buller och 
naturvärdesförstörelse. 

195.  Bro  
 

196.  
 

Sundbyberg  
 

197.  Sundsvall  
 

198.  Stockholm  
 

199.  Stockholm m 
 

200.  Stockholm  
 

201.  Stockholm  
 

202.  Vällingby  
 

203.  Sundbyberg  Jag skriver under för att miljön och 
grundvatten kommer att förstöras. 
Vi vill helt enkelt inte få hit det och 
då ska vi inte tala om allt buller det 
kommer att bli. Buller är det redan 
idag. 

204. 
 

Bro  Jag bor in närheten och hör redan 
buller från Jehanders. Det vore 
också mycket tråkigt att mer av 
den vackra naturen blir förstörd då 
vi tar mycket promenader i 
området. 

205.  
 

Kungsängen  Miljöskäl så klart! 

206.  Kungsängen  Tycker det vore fel att hugga ner en 
av de finaste skogar vi har i 
upplands-bro. Anser att all större 
skog i upplands-bro bör försöka 
bevaras. 

207.  Stockholm  
 

208.  
 

Sthlm  Bor i Näshagen och vill inte ha fler 
störande verksamheter än rötslam 
Jehanders som redan stör i den 
omfattning de finns idag. 

209. 
 

Stockholm  
 

210.  Stockholm  
 

211.  Stockholm  Bullerproblem! 
212. 

 
Bro  Jag skriver under detta för att jag 

bor i området och är starkt emot 
detta!! 

213.  bro  jag vill ha ett grönare upplands bro. 
det finns ingen plats för detta 
miljöförstörande. 
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214.  Stockholm  
 

215.  Stockholm  
 

216. 
 

Hässelby  
 

217.  
 

Bro  
 

  Bro  jag är orolig för den ökade tunga 
lastbilstrafiken verksamheten 
medför, ökad bullernivå och 
potentiell negativ inverkan på 
traktens grundvattennivå. 

219.  
 

Bro  Oro för grundvatten och annan 
miljöpåverkan. Ännu mer buller i 
en redan utsatt region. 

220.  Bro  Oro för grundvattnet & 
miljöpåverkan. Ytterligare buller i 
ett redan utsatt område. 

221.  Enköping  
 

222.  Solna 
 

223.  
 

Stockholm  
 

224  
 

Upplands Bro   

225  
 

Upplands Bro 
och Bromma 

 Jag är emot utbyggnaden! 

226  Upplands Bro   
227  Bollnäs  Jag är uppväxt där. Mamma o 

pappa och många vänner bor kvar. 
228 

 
Bro   

229  Bro  Att jag personligen kommer störas 
av detta 

230  Bro   
231  Stockholm   
232 

 
Stockholm   

233  Bro   
234  Bro   
235  Enköping   
236  Bro  Vill ej ha ngt asfaltsverk och 

betongfabrik i närheten av där vi 
bor. Jehanders ska inte utöka sin 
verksamhet 

237  Järfälla   
238  Stockholm   
239  upplands-Bro   
240  Sundbyberg  Inget mer industriellt i vårt 

närområde 
241  

 
Bro   

242  
 

Bro  För att jag vill bevara den fina 
naturen som jag har i min närhet 
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243  Bro   
244  

 
Bro  Arbetsplatsen kommer alldrles för 

nära bebyggelse och kommer att 
störa de boende 

245  Bro m  
246  Bro  Jag skriver under för nu räcker det 
247  Bro   
248  Upplands bro   

Jag inte vill bo i skit. 
249 

 
Bålsta   

250  
 

Håtuna   

251  Stockholm   
252  Stockholm   
253  Bro   
254 

 
Bro  Förstör omgivningen för de som 

bor i närområdet! 
255  Bro  Jag bor här och störs redan av 

bullret. Det är fusk att de har fått 
godkänt man behöver bra 
kontakter tydligen . Hört många 
säga att de har fått igenom detta 
med kontakter och säkert lite 
pengar i mellan. Inteoke 
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finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 

- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Jag vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 
       Fastighetsbeteckning:  Tibble Kyrkby 10:56 
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Till: Stuctor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 

 

Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltsverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse.  

Vi som fastighetsägare i Håbo-Tibble vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill 
planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En kraftledning från norra delen av 
Lejondalssjön som kommer att passera Långvreten och Mariedal och sen vidare är på förslag. På 
andra sidan Lejondalssjön finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat. Med andra ord, vi har redan fyllt kvoten med 
anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. 

Vi upplever redan idag att vi störs av buller, damm och tät tung trafik. Långa perioder störs vi även av 
Svea Livgardes verksamhet. Vi är oroliga för hur brunnar och grundvatten kommer att påverkas. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för många 
som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är även 
populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina hundar i 
området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. 

Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av följande skäl: 

- Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt, galoppbanan och E-ONs 
kraftvärmeverk och biogasanläggning i detta område. 

- Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar oss boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

- Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag har vi stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

- Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  
- Risk för förorening av yt- och grundvatten. Vi har egna grävda brunnar och bergbrunnar i 

området och oroar oss för planerad sänkning av grundvattennivå på 6 m. Kommunalt vatten 
finns inte i området, vi är helt beroende av våra egna brunnar. Vi värnar också om vattnet i 
våra badsjöar Lejondalsjön och Mälaren. Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO4 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 
samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Den långsamma vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. 
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- Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för oss i området.  

- Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Stor Stockholm. 

- Som boende intill den planerade verksamheten är vi mycket oroade för den naturpåverkan 
en utökad täktverksamhet kommer att medföra.  

 

Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare.  
Vi vill åberopa Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §) som innebär att redan risken för 
negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-
2019/remiss-vagledning-2-kap-miljobalken.pdf 

 

Håbo-Tibble 20200510 

Vänliga hälsningar 

 
 

Jädra Byväg 2 
197 93 Bro 

 
 

Fastighetsbeteckning:  Jädra 3:1 

 

 
 
 

 

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

Ärendenummer  Dokumentdatum  

TRV 2020/39225 2020-05-11 

Ert ärendenummer Sidor 

”Samråd Täktansökan Bro” 1(2) 
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Structor Miljöbyrån   

Att: Jenny Lindgren  

Solnavägen 4  

133 65 Stockholm  

 

jenny.lindgren@structor.se 

 

 

Kopia till: 

Upplands-Bro kommun 
Länsstyrelsen 
Diariet 

Samråd för utökad täktverksamhet på fastigheterna 
Håbo Häradsallmänning S:1 och Bro-Önsta 2:10, 
Upplands-Bro kommun 

 

Trafikverket Region Stockholm har fått en remiss angående samråd om tillstånd enligt 
miljöbalken för en täktverksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan. Bolaget 
Jehander vill fortsätta bedriva samt utöka sin täktverksamhet på fastigheterna Håbo 
Häradsallmänning och Bro-Önsta 2:10. Verksamheten innefattar brytning, förädling och 
försäljning av berg samt mottagning, mellanlagring och återvinning av rivnings-, jord-, 
schaktmassor och skogsavfall. Verksamhetsutövaren tillverkar och återvinner även asfalt 
och betong. Täktverksamheten innebär också bortledande av inläckande grundvatten och 
dagvatten från täkten samt uttag av grundvatten för användning i verksamheten.  

Utöver utökning av verksamheten planeras det för personalutrymmen i den norra delen 
av verksamhetsområdet. Trafikverket anser att utformning och funktion av dessa bör 
klargöras, samt vilka kollektivtrafikmöjligheter det finns för personal att sig till och från 
sitt arbete. 

 

Trafik 

Trafikverket bedömer att en trafikutredning måste genomföras för ett större geografiskt 
område kring verksamheten, vilken ska beakta närliggande verksamheters trafikalstring 
samt inverkan på väg 269, trafikplats Bro och E18. 

Enligt remitterat material förväntas antalet transporter till och från verksamheten 
fördubblas och verksamhetsutövaren bedömer att antal fordon i snitt per dag kommer att 
uppgå till 200 stycken vid framtida drift. Detta innebär med andra ord en genomsnittlig 
ökning med 100 fordon per dag, av vilka merparten utgörs av tunga fordon. Trafiken på 
väg 269 uppgår till ca 5100 fordon per genomsnittsdygn (ÅDT 2017).  

Trafikverket förutsätter att den utökade verksamheten inte kommer att leda till några 
olägenheter, så som nedsmutsning av väg eller bländning av trafikanter på väg 269. Vid 
anslutningen till verksamheten ska hjultvättar eller andra lösningar anordnas för att 
förhindra damm och nedskräpning på väg 269. Trafikverket noterar också att det 
utökade verksamhetsområdet kommer att placeras längs med väg 269. Därför vill 
Trafikverket tydliggöra att det råder ett utökat byggnadsfritt avstånd på väg 269 om 30 
meter från vägområdet (bakkant dike). Byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning som 
kan inverka menligt på trafiksäkerheten får inte uppföras inom detta område. 

Verksamheten är lokaliserad längs samma vägavsnitt som Ragn-Sells 
kretsloppsanläggning i Högbytorp, Högbytorps kraftvärmeverk samt en ny deponi för 
inert avfall och återvinningsverksamhet som NCC ansökt om tillstånd för. Samtliga fyra 
verksamheter kommer att generera en ökning av tung trafik på väg 269. Avfarten från 
Stockholm mot väg 269 är idag inte optimal för tunga transporter som exempelvis måste 
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korsa vägen efter en väjningsplikt. Det måste även säkerställas att den utökade 
verksamheten inte medför köbildning på väg 269. En tänkbar lösning är ett 
svängmagasin som har anlagts vid anslutningen till Ragn-Sells verksamhet på samma 
väg. Detta gör att en trafikutredning måste tas fram för att beräkna huruvida avfarterna 
från E18 vid Trafikplats Bro klarar kapaciteten från och till dessa verksamheter. 

 

Anslutning 

Sikten vid befintlig anslutning till verksamheten är god och Trafikverket bedömer till 
följd av detta att anslutningen inte kommer att få några kapacitetsproblem. Vid den 
föreslagna platsen för en andra anslutning till verksamheten finns det redan en befintlig 
anslutning som idag är försedd med grind. Att öka med tung trafik på den platsen är inte 
lämpligt då det finns räcken på båda sidor av vägen samt att sikten är begränsad i 
södergående riktning. Trafikverket är restriktiva med antalet anslutningar och tillåter 
oftast inte fler än en anslutning till en fastighet.  

Enligt 39 § väglagen erfordras väghållningsmyndighetens tillstånd för ny anslutning eller 
förändring av befintlig anslutning till allmän väg. Ansökan om tillstånd för anslutning till 
allmän väg kan göras på Trafikverkets hemsida: 
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-
allman-vag/ 

 

Avvattning 

Trafikverket noterar att planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer att 
utredas och beskrivas i den tekniska beskrivningen samt i MKB. Det framgår även att 
avvattning från verksamheten kommer mynna ut i dikeskanten av väg 269. Trafikverket 
godtar inte att dagvatten leds från andra aktörer till statliga vägars diken, då de inte är 
dimensionerade för detta. 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm  

 

Albin Videll 

Samhällsplanerare 
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Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Jenny Lindgren
Kopia: stockholm@lansstyrelsen.se; bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se; annika.hager@trafikverket.se
Ärende: Samråd Täktansökan Bro
Datum: den 11 maj 2020 09:53:16
Bilagor: Remissyttrande_Täkt_Bro-Önsta_2-10_mfl_Upplands-Bro.pdf

Hej,

Svar på begäran om yttrande gällande Samråd enligt Miljöbalken för fortsatt täktverksamhet på Bro-Önsta 2:10,
Håbo Häradsallmänning s:1, Upplands-Bro kommun.

Trafikverkets yttrande TRV 2020/39225 bifogas.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket  
http://www.trafikverket.se  
telefon: 0771-921 921  
trafikverket@trafikverket.se
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SNF Upplands-Bros synpunkter på Samråd Täktansökan Bro               Bro 2020-05-10  
 

Till: Stuctor 
Jenny Lindgren 
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
jenny.lindgren@structor.se 
 

Inledning 
Kommunen har redan många, stora miljöpåverkande verksamheter. Samtidigt har kommunen 
ett av stockholmsregionens största sammanhängande skogsområden och flera skyddsvärda 
sjöar.  
 
Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 

 
Naturvärden  

Regionens kanske största sammanhängande skogsområden finns i Upplands-Bro kommun 
samt två skyddsvärda sjöar; Mälaren och Lejondalssjön. 

Dessa områden är viktiga för rekreation. De används flitigt av naturälskare, det rörliga 
friluftslivet, scouter, svamp- och bärplockare, hundägare, jägare, med flera.  
De anses vara värdefulla för hela Stockholmsregionen.  

Den för hela regionen mycket viktiga, så kallade, Gröna kilen finns också i kommunen. Den 
påverkas negativt av dessa planer. 

Naturen i kommunen har flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i det aktuella området 
rapporterades det under 2000-talet 516 arter (mest kärlväxter) varav 22 stycken är rödlistade!  

Vi är emot att dessa värdefulla marker mer och mer naggas i kanterna eller att det görs intrång i 
dem av miljöpåverkande verksamheter.  

Mälaren är dricksvattentäkt för cirka 1,5 miljoner invånare i regionen. Flera miljöförbättrande 
åtgärder görs för att bevara vattenkvaliteten. Mälaren ska inte tillåtas förorenas av flera 
verksamheter. Sätrabäcken som finns i det aktuella området, rinner ut i Mälaren 

Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område).  
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 
näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 
sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Lejondalssjön kommer att restaureras under 2020 
för att återställa god vattenkvalitet. 

 

Mijöpåverkande verksamheter 

I närområdet finns Högbytorps avfallsanläggning och EON med kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Svea Livgarde ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med 
vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av 
skjutövningar och annat.  
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Dessutom planeras också en anläggning för mellanlagring av rötslam, en kraftledning genom 
norra delen av kommunen en deponi för inert material (NCC), ny bergtäkt (Swerock) och en 
avsevärd utökning av befintlig bergtäkt (Jehander) 
Vi anser att vi redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. Och gör 
anspråk på stora arealer både direkt fysiskt och indirekt bland annat genom luftföroreningar och 
buller. 
 
Synpunkter till Samråd Täktansökan Bro 
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig. 

Jehanders vill femdubbla verksamheten i Bro, starta asfaltverk och betongfabrik, mindre än 750 
meter från bebyggelse. Planområdet är lika stort som hela tätortsområdet Bro! 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro vill att Jehanders väljer en annan kommun för sin 
utbyggnad.  
I närområdet finns redan Högbytorps avfallsanläggning och E-ON:s kraftvärmeverk och 
biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En 
planerad kraftledning kommer att passera norra delen av Lejondalssjön. Vidare finns Svea 
Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 
personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar 
och annat. Miljön för de boende i närområdet kommer att kraftigt försämras. 
Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för 
många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär och svampplockning. Området är 
även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar sina 
hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. Redan idag störs boende av 
buller, damm och tät tung trafik från Jehanders anläggning.  
Naturskyddsföreningen oroar sig för hur ändrade grundvattenförhållanden kommer att påverka 
naturen på ett negativt sätt.  
 
Vi anser att den fortsatta och utökade verksamheten för mottagning, mellanlagring och 
återvinning av massor samt produktion av asfalt och betong är mycket olämplig av 
följande skäl: 

• Denna del av Uppland Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 
Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders nuvarande bergtäkt och E-ONs kraftvärmeverk och 
biogasanläggning i detta område. 

• Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 
som påverkar boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

• Stark bullerstörning från verksamheten med inslag av sprängningar under dag och nattetid. 
Redan idag är det stora störningar från Jehanders bergstäkt.  

• Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. 

• risk för att närboendes brunnar kommer att påverkas av den planerade sänkningen av 
grundvattennivå på 6 m.  

• Vattenkvaliteten i Lejondalssjön som är en populär badsjö utpekas i sin helhet som ESKO 
(ekologiskt särskilt känsligt område). Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten 
hyser rödlistade arter, har höga naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B1 Samrådsredogörelse

          
 

3 
 

samband. Sjön är utsatt för en hög näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. 
Resultaten av restaureringsåtgärderna, som kommer att genomföras under år 2020, kan 
påverkas negativt av belastning från Jehanders planerade verksamhet. Den långsamma 
vattenomsättningen gör sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan.  

• Mälaren är förutom en uppskattad badsjö, dricksvattentäkt för hela Storstockholm. 
Avvattning från Jehanders anläggning rinner genom Sätrabäcken till Mälaren.  

• Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 
Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 
begränsar rörligheten för boende och besökande i området.  
(EON själva uttryckte i planeringsstadiet att det med den ökade trafiken, att det var självklart med en 
separat gång och cykelväg mellan Bro och Håbo-Tibble, men den lyser med sin frånvaro) 

• Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 
som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 
rekreationsområde för hela Storstockholm. 

• Naturskyddsföreningen är mycket oroad både för den naturpåverkan en utökad 
täktverksamhet kommer att medföra. Och för ytterligare begränsning av kommunens 
rekreationsvärde. 

 
 
 
 
Naturskyddsföreningen Upplands-Bro 
c/o Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23 
197 91 Bro 
Tel: 070-536 26 15 
carin.enfors@telia.com 
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Framkomlighet och samhällsplanering
Planhandläggare
Jenny Stern
OlO 475 83 39
samhallsplanering@svk.se

jenny.lindgren@structor.se

Sand och Grus AB Jehander 
genom Structor Miljöbyrån 
Att: Jenny Lindgren

2020-05-14 2020/1220 YTTRANDE

Yttrande angående ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad verksam
het inom Bro Bergtäkt i Upplands-Bro kommun

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:

Svenska kraftnät samråder för närvarande om en planerad ny elförbindelse för 400 
kV mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kom
mun och en av utredningslcorridorerna för denna förbindelse passerar stax norr om 
det planerade utökade täktområdet.

Det är av största vikt att området för fortsatt och utökad täktverksamhet inte utö
kas ytterligare norrut så att det överlappar med utredningskorridoren för Svenska 
kraftnäts planerade 400 kV-ledning. Sand och Grus AB Jehander bör därför kon
takta projektet Hamra-Överby för samordning mellan de två planerade verksam
heterna, kontaktuppgifter finns på Svenska kraftnäts webbplats på 
https: / / www.svk.se / natutveckling/transmissionsnatsproj ekt/hamra-overby/

Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i 
samarbete med Svenska kraftnät, har vi inga invändningar mot den aktuella verk
samheten. Vi emotser fortsatt dialog i ärendet.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa doku
ment finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande enhetschef Jenny Stern efter före
dragning av planhandläggare Lena Granqvist. Vid ärendets slutliga handläggning 
har även Matilda Schön deltagit.

Med vänliga hälsningar

Jenny Stern

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se
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Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningslcorri- 
dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg
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 PROTOKOLLSUTDRAG 41 (43)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-20 

 

§ 68 Remiss, avgränsningssamråd med 
underlag inför tillståndsansökan för 
täkt- och vattenverksamhet Bro 
Bergtäkt 

 Dnr MIL.2020.411 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 15 maj 
2020 till Sand och Grus AB Jehanders (556016-1183) 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 
Sand och Grus AB Jehander har inkommit med en samrådsremiss inför att de 
ansöker om nytt tillstånd för utvidgad verksamhet. Verksamheten har idag 
bland annat tillstånd för att i snitt ta ut 250 000 ton berg per år fram till 2028. 
Ansökan kommer innefatta ett större årligt uttag av berg om 1,3 miljoner ton 
och ett utökat verksamhetsområde samt brytområde under 30 år. Ansökan 
kommer också innefatta nytt tillstånd för asfaltsverk och betongfabrik inom 
verksamhetsområdet. Miljöavdelningen har lämnat förslag på synpunkter på 
remissen. Miljöavdelningen påpekar bland annat att de avstånd som angetts i 
underlaget är felaktiga och att verksamheten behöver se till ytterligare 
kumulativa effekter av bland annat verksamheter som ännu inte etablerats i 
området i dag men som är på gång i området. Miljöavdelningen önskar också 
att behovet av berg i regionen utreds för att se att den stora utökningen är 
motiverad utifrån god hushållning med naturresurser i enlighet med 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad 15 maj 2020 
• Samrådsunderlag från Sand och Grus AB Jehandes som inkom den 30 

mars 2020 
• Presentation samråd Bro Jehander som inkom den 4 april 2020 
• Yttrande, TRV daterad 11 maj 2020 
• Bild  - Avstånd Näshagen till bryt- och verksamhetsområde daterad 6 

maj 2020. 

• Högbytorp planprogram (Antagen den 16 juni 2011) 

• Kommunens Översiktsplan (Antagen den 15 december 2011 
• Samlade synpunkter från allmänheten samt namninsamling. 
• Synpunkter från Vänsterpartiet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (43)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-20 

 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 15 maj 
2020 till Sand och Grus AB Jehanders (556016-1183) 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Protokollsanteckning 
Jan Lannefelt (S), Britt-Marie Gerdin (S) och Rasmus Lindstedt (S) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

”Tolkning av ev. jävspåverkan bör utredas.” 

Beslutet skickas till: 

• Structor Miljöbyrån  
Att: Jenny Lindgren  
Solnavägen 4 133 65 Stockholm  
Jenny.lindgren@structor.se 

• Länsstyrelsen 
• Akt 
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NamnCecilia  

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  
 
Miljöinspektör  
Miljöavdelningen 
08-518 322 62 
Tove.engleson@upplands-bro.se  

2020-05-15 MIL.2020.411   

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Samrådsyttrande inför ansökan om utvidgad och ny 
verksamhet inom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning1:1  

Bygg- och miljönämndens beslut § 68 den 20 maj 2020 
Bygg-och miljönämnden konstaterar att verksamheten kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och att gällande samrådsremiss gäller ett 
avgränsningssamråd varför viktiga underlag som miljökonsekvensbeskrivning 
inte ännu finns att ta del av. Synpunkter lämnas därför på det samrådsunderlag 
som hittills redovisats och de frågor som bygg-och miljönämnden ser kan bli 
särskilt aktuella att utreda med den nya ansökan. Bygg-och miljönämnden 
lämnar följande synpunkter:  

Lokalisering  
Bygg-och miljönämnden ställer sig positiv till att redan befintlig bergtäkt om 
möjligt och vid behov utvidgas framför att ett nytt opåverkat område tas i 
anspråk. På fastigheten Kvarnnibble 2:53 ca 3 kilometer nordväst om Bro 
bergtäkt har Swerock en pågående ansökan för ny bergtäkt som just nu ligger 
överklagad hos Mark och miljööverdomstolen. Bygg-och miljö nämnden ser att 
det finns en miljöfördel i att befintlig täkt utökas än att ytterligare ett nytt 
område med stora miljökonsekvenser tas i anspråk. Dock bör behovsfrågan 
utredas ordentligt. Den utökade verksamheten innebär en ökning om drygt 400 
% från dagens tillstånd på 250 000 ton berg per år i snitt mot 1,3 miljoner ton 
berg årligen. Området runt den befintliga täkten är i kommunens översiktsplan 
från 2010 prioriterad för areella näringar. Det utökade brytområdet skulle få 
stora konsekvenser på området kring täkten och är inte i linje med den 
markanvändning som kommunen tänkt för området. Nämnden ställer sig därför 
kritisk till omfattningen på den nya planerade verksamheten samt frågande till 
om utökningen motsvarar behovet av berg-och schaktmassor i regionen. I den 
kommande ansökan bör verksamheten därför ge en utförlig motivering till 
utökningen av verksamheten för att säkerställa att den är förenlig med 3 kap 1 
§ miljöbalken om god hushållning med naturresurser. Behovsfrågan behöver 
även ta hänsyn till om Swerocks bergtäkt i kommunen blir av. 

Det nya verksamhetsområdet sträcker sig delvis in på kommunens 
tätortsavgränsning. I kommunens planprogram för Högbytorp, antagen av 
kommunfullmäktige den 16 juni 2011, går att läsa att det aktuella området 
inom tätortsavgränsningen planerats för återvinningsverksamhet för 
anläggningsmaterial, så som jord- och krossmassor. Jehanders planerade 
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Upplands-Bro kommun  
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återvinningsverksamhet i tätortsavgränsningsområdet stämmer således överens 
med den inriktning som kommunen tidigare uttalat för marken. Ingen brytning 
av bergmaterial bör dock ske inom området. För att minska intrånget i 
landskapsbilden önskar nämnden att de naturliga skogbeklädda höjdryggar som 
finns inom tätortsavgränsningen bevaras. Nämnden vill även lyfta fram att  
Görvälnkilen och de naturnära tätortsområden som gränsar till 
verksamhetsområdet beaktas och att verksamheten i enlighet med 
planprogrammet tar särskild hänsyn till friluftslivet. 
 
Runtomkring täkten finns idag skog och förmodligen även en del mindre 
områden med sumpskog. Sumpskogar innehar ofta stora ekologiska värden 
varför bygg- och miljönämnden vill påtala att de i möjligaste mån sparas samt 
visas hänsyn.  
 
Ca 450 meter norr om planerat verksamhetsområde pågår just nu ett samråd 
kring ny 400kV-ledning som Svenska kraftnät genomför. En ny kraftledning 
genom området kan påverka landskapsbilden varför även denna bör finnas med 
i konsekvensberäkningarna för verksamheten. 
 
I remissunderlaget framgår att det skulle vara en dryg kilometer till närmaste 
bebyggelse som är Näshagen och 1 kilometer till områdets närmaste 
dricksvattenbrunn. Bygg- och miljönämnden har gjort egna mätningar utifrån 
inkommet underlag och fått det till att Näshagen finns på ett avstånd om ca 750 
meter från planerat bryt- och verksamhetsområde samt att även närmaste brunn 
i Näshagen är belägen ca 750 meter ifrån. Bygg- och miljönämnden vill betona 
att det är av yttersta vikt att korrekta avstånd används för beräkningar av 
verksamhetens påverkan på omgivande miljö.  
 

Buller, damm och transporter 
Bygg- och miljönämnden har i stort sett inga klagomål på verksamheten idag. 
Det nya bryt- och verksamhetsområdet innebär dock att verksamheten kommer 
betydligt närmre tät bebyggelse samtidigt som omfattningen på verksamheten 
utökas. Bygg- och miljönämnden har i samband med detta samråd mottagit 
skrivelser från närboende till täkten med oro för ökad olägenhet. Bland annat 
nämns oro för att flera miljöstörande verksamheter planeras i samma område 
och att området redan idag är stört av buller från befintlig verksamhet med 
tillhörande trafik. Även inskränkningar i friluftsliv och risk för negativ 
påverkan på enskilda dricksvattenbrunnar och Lejondalssjön nämns. Det är 
därför viktigt att verksamheten noga utreder vilka konsekvenser det utvidgade 
verksamhetsområdet och verksamheten får för de närboende och att hänsyn tas 
till kumulativa effekter. 
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Bygg- och miljönämnden ser att det särskilt finns en ökad risk för olägenhet 
från den ökade mängd tung trafik till och från området som kan väntas längs 
med väg 269 (Håtunavägen). Särskilt som det redan idag finns stora 
verksamheter etablerade i området som innebär att regelbunden tung trafik kör 
längs med Håtunavägen och det även planeras för nya stora verksamheter i 
området. Jehander har i remissunderlaget  uppskattat att de egna transporterna 
kan komma att fördubblas vilket då skulle innebära ca 200 fordon respektive 
väg in och ut från täkten. Bygg- och miljönämnden ställer sig kritisk till att den 
utökade verksamheten endast skulle innebära en fördubbling av transporterna 
med hänsyn till att verksamheten ska utöka 400 % samtidigt som nya 
verksamheter tillkommer i form av betongfabrik och asfaltsverk. Nämnden är 
positiv till att kumulativa effekter utreds men ser att fler verksamheter behöver 
räknas med. I underlaget nämns Ragnsells avfallsanläggning och Forcit 
Sweden AB som verksamheter man kommer att ta med i beräkningarna för de 
kumulativa effekterna. Bygg-ochmiljönämnden anser att även Eons 
värmeanläggning och Käppalas rötslamsanläggning samt NCCs ansökan om ny 
deponi i området behöver finnas med i verksamhetens beräkning för 
kumulativa effekter. Det kan även finnas anledning att räkna med den 
eventuellt nya kraftledning från Svenska Kraftnät som utreds passera i närheten 
av täkten. Detta eftersom en ändrad landskapsbild kan ha betydelse för 
bullerspridningen.  

Vattenpåverkan 
Täktverksamheten omfattar bortledning av grundvatten. Bortledande av 
grundvatten riskerar att negativt påverka närliggande dricksvattenbrunnar, 
vilket inte får ske då området inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 
Om tillgången på dricksvattnet i brunnarna förstörs genom försämrad 
vattentillgång och/eller vattenkvalitet vore detta katastrofalt för dessa 
bostadsfastigheter. Riskerna med täktverksamhetens påverkan på närliggande 
dricksvattenbrunnar måste därför utredas mycket grundligt i ansökan. Som 
nämnden påpekat är det av yttersta vikt att korrekta avstånd används i 
beräkningarna. 

Bygg- och miljönämnden vill också uppmärksamma verksamheten på att 
täktverksamheten ligger inom ett avrinningsområde som mynnar ut i en vik i 
Mälaren som är klassat som ett ESKO-område (ekologiskt särskilt känsliga 
områden). Öster om täkten finns Lejondalssjön som också är klassat som ett 
ESKO-område. I enlighet med 3 kap 3 § miljöbalken bör därför de ekologiska 
funktioner som kan vara extra känsliga för åtgärder särskilt belysas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Båda vattenförekomsterna är även försedda 
med miljökvalitetsnormer. 

Masshantering 
Den nya ansökan innebär en större hantering av återvunna massor. Bygg- och 
miljönämnden är positiv till att massor återvinns framför att de läggs på 
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deponi. Med hänsyn till den stora mängd massor som avses hanteras på 
området finns dock en risk för att föroreningar tillförs även om avsikten är att 
endast ta emot rena massor. Det är därför viktigt att plats för mottagande av 
massor sker på hårdgjord yta och att platsen väljs med hänsyn till risk för 
spridning av föroreningar. Det bör också finnas god egenkontroll för 
mottagande av massor på plats innan eventuell start av verksamhet. 

Betongfabrik och asfaltsverk 
Bygg- och miljönämnden ser inte att en ny betongfabrik eller ett nytt asfaltverk 
inom fastigheten skulle ge upphov till större störningar för den omgivande 
miljön än den utvidgade täktverksamheten. Verksamheterna kan dock antas 
påverka trafikbelastningen och bidra till mängden trafikbuller. Verksamheterna 
ska därför finnas med i beräkningarna för de kumulativa effekterna. 
 

Tidsbegränsat tillstånd 

I samrådsunderlaget framgår att Jehander önskar att tillståndet för den utökade 
verksamheten ska gälla 30 år framåt. Bygg- och miljönämnden konstaterar att 
det är en lång tidsperiod och att förutsättningarna under denna tid kan komma 
att förändras väsentligt. Bygg- och miljönämnden föreslår därför att vid 
eventuellt beviljande att tillståndet ska tidsbegränsas med en kortare tidsperiod 
om förslagsvis 10 år  med möjlighet för verksamheten att söka om tillståndet.  
 

Bygg- och miljönämnden 
 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Datum
2020-06-04

Beteckning
551-7910-2020
Anl.nr. 0139-40-014

Enheten för miljöskydd

Sand & Grus AB Jehander
Ombud: 
jenny.lindgren@structor.se
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Avgränsningssamråd om planerad täktverksamhet m.m. på 
fastigheterna Håbo Häradsallmänning 1:1 och Bro-Önsta 
2:10 i Upplands-Bro kommun
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade täktverksamheten på fastigheterna 
Håbo Häradsallmänning 1:1 och Bro-Önsta 2:10 i Upplands-Bro kommun ingår 
bland de verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. 20 § första stycket punkt 2 miljöbalken och 6 § första stycket punkt 1 
till miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
Ni omfattas därmed av kraven på att göra en specifik miljöbedömning enligt 6 
kap. 28 § miljöbalken.
Samrådet avser även verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallad 
Sevesoverksamhet.

Innehåll miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter samt ha den omfattning 
och detaljeringsgrad som framgår av 6 kap. 35-37 §§ miljöbalken vilka preciseras 
i 16-19 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
Länsstyrelsen bedömer att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla och 
utveckla i miljökonsekvensbeskrivningen eller övrigt i ansökan.

 Påverkan av grundvattnets avsänkning på de angränsande 
grundvattenberoende ekosystemen såsom sumpmarker och torvmarker bör 
beskrivas. Konsekvenser för biologisk mångfald bör ingå i den 
hydrologiska utredningen. Ansökan bör även innehålla ett förslag till 
kontrollprogram för övervakning av grundvattenkänsliga miljöer, för de 
fall där det finns en risk för påverkan. 

 Vatten kan komma att ledas till diken som ingår i ett eller flera 
markavvattningsföretag. En beskrivning av påverkan på vattenflödena 
genom dikena behöver ingå, liksom en bedömning av om det kommer att 
krävas en omprövning av berörda markavvattningsföretag. 

 Anläggande av våtmarker och översilningsytor, dämning, omledning av 
vattendrag och dikning är exempel på vattenverksamheter som kan behöva 
tillståndsprövas. Om sådana åtgärder ska utföras bör dessa ingå i ansökan. 
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Under vissa förutsättningar kan denna typ av åtgärder istället anmälas 
senare, men Länsstyrelsen förordar att all planerad verksamhet prövas i ett 
sammanhang så långt det är möjligt. 

 Delar av området hyser höga naturvärden, bland annat finns ett flertal 
sumpskogar som troligen kan utgöra livsmiljö för groddjur. Bolaget har i 
samrådet framfört att avsikten är att genomföra ytterligare utredningar och 
kompletterande inventeringar avseende groddjur och fåglar, vilket 
Länsstyrelsen ser som ett viktigt underlag för att kunna bedöma om de 
planerade åtgärderna kan komma att påverka en skyddad arts 
bevarandestatus på biogeografisk, nationell respektive lokal nivå. Om en 
skyddad arts bevarandestatus riskerar att påverkas ska skyddsåtgärder, 
som innebär att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses, redovisas 
och beskrivas. 

 Påverkan på berörda vattenförekomster med avseende på 
miljökvalitetsnormer för vatten ska redovisas för aktuella ämnen och 
parametrar.

 Påverkan på Sätrabäcken och Natura 2000-området ska redovisas.

 Redogörelse för bergets kvalitet och geokemi inklusive eventuella 
förekomster av berg med förhöjda halter sulfidmineraler. Ansökan bör 
beskriva av hur den löpande kontrollen av bergkvaliteten ser ut.

 Risker för föroreningsspridning till följd av täktverksamheten samt 
införseln av entreprenadberg och schaktmassor m fl. material för 
återvinning bör beskrivas, samt hur föroreningsspridning kan förebyggas 
och minimeras. Ange lämpliga skyddsåtgärder. Det bör även framgå hur 
avfall, särskilt förorenat avfall och farligt avfall som inte ska tas emot men 
som ändå kan riskera komma in till anläggningen, kommer att hanteras.

 Redogörelse för dagvattenhanteringen i respektive delområde med 
beskrivning av utsläppspunkter och möjlighet till uppsamling och rening 
innan utsläpp sker.

 Redogörelse för transportflöden, antal transportrörelser och beskrivning av 
eventuella trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder samt hur stor andel 
verksamhetens transporter kommer att utgöra av de totala transporterna på 
tillfartsvägar.

 Beskrivning av hur bolaget kan verka för att uppnå miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” och möjlighet till att nyttja förnybara energikällor i 
verksamheten.

 Länsstyrelsen anser att det krävs en arkeologisk utredning för att få ett 
underlag för bedömning vad gäller förekomst av fornlämningar. Flera 
nyupptäckta fornlämningar har registrerats på grannfastigheten. 
Länsstyrelsen bedömer det som troligt att även det nu planerade 
verksamhetsområdet innehåller fornlämningar. Länsstyrelsen kan 
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konstatera att en ansökan om arkeologisk utredning etapp 1 och 2 är 
inlämnad och är planerad till senvåren 2020. 

Samrådskrets
Länsstyrelsen bedömer att bolaget inom ramen för avgränsningssamrådet, utöver 
Upplands-Bro kommun och Länsstyrelsen även bör samråda med Sveriges 
geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och 
vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, berörda markavvattningsföretag, 
Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap samt 
Trafikverket. Vidare bör Region Stockholm, Svenska kraftnät, Vattenfall, lokala 
naturskyddsföreningar och eventuella hembygdsföreningar samt Frilufts-
främjandet ingå i samrådet.

Sevesoverksamhet och handlingsprogram
Den planerade verksamheten utgör en Sevesoverksamhet (lägre kravnivån). 
Tillståndsansökan ska då enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor innehålla ett 
handlingsprogram. Handlingsprogrammet ska vara skriftligt och omfatta 
verksamhetens mål och principer avseende hanteringen av farorna för allvarliga 
kemikalieolyckor. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhets-
ledningssystem. Tillståndsansökan ska också innehålla de uppgifter som framgår 
av 4 § förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor. 

Bakgrund
Sand & Grus AB Jehander (bolaget) avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken och 11 kap. miljöbalken till utökning av befintlig täktverksamhet och 
bortledning av grundvatten inom fastigheterna Håbo Häradsallmänning 1:1 och 
Bro-Önsta 2:10 i Upplands-Bro kommun. Planerad verksamhet omfattar även 
införsel, lagring, sortering och krossning av entreprenadberg och återvinning av 
avfall samt tillverkning av asfalt och betong. 
Samrådsmöte med Länsstyrelsen och Upplands-Bro kommun har hållits via Skype 
den 20 april 2020. Bolaget har inkommit med minnesanteckningar från 
samrådsmötet den 27 maj 2020.

Övriga upplysningar
Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska miljökonsekvens-
beskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens 
eller åtgärdens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter. 
Om den planerade verksamheten eller åtgärden förändras i större omfattning 
under samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar 
inkommer kan det krävas ett nytt samråd.
Oberoende av att samråd har ägt rum med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten begära 
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 Datum
2020-06-04

Beteckning
551-7910-2020
Anl.nr. 0139-40-014

kompletteringar om den anser att beskrivningen inte uppfyller kraven i 6 kap. 
miljöbalken.
Ansökningshandlingar skickas till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 

Avslut av samrådsärendet
Beslut om att detta meddelande avslutar samrådsärendet hos Länsstyrelsen har 
fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson. I handläggningen har även deltagit 
miljöhandläggare Karl-Martin Calestam och miljöhandläggare Anna Bohlin, 
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

_________________

Kopia till:
Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden
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Från:
Till: Ebba Sundberg
Ärende: SV: samråd Bro
Datum: den 9 juli 2020 19:05:13
Bilagor: image001.jpg

Hej Ebba!
 
Tack för ett trevligt möte, vill bara skriva ner det som vi pratade om som gällde vatten
avrinningen genom en av våra dammar.
Det vi är rädda för är, att det periodvis kan bli för mycket vatten så att munken som reglerar
vatten nivån inte kommer att hålla, det har redan vid vårsmältningen eroderat runt munken,
rasar den blir det mycket stora problem nedströms.
Dessutom är vi oroliga för hur vårt grundvatten, vi har egen brunn, kommer att påverkas, både
med vatten mängt och kvalitet.
 
Sammanfattningsvis så är vi emot en utbyggnad, framförallt Asvaltverket och Cementfabriken
med tanke på buller, lukt ock trafik.
 
Med vänlig hälsning

Skråmstalund
Skråmsta 1:2
 

Från: Ebba Sundberg [mailto:ebba.sundberg@structor.se] 
Skickat: den 17 juni 2020 10:18
Till: 
Ämne: Sv: samråd Bro
 
Hej,
Det ska finnas plats för att hålla avstånd och vi försöker tänka extra på det.
 
Hälsning,
 
Ebba Sundberg
Miljökonsult
Structor Miljöbyrån
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Tel: +46 721 44 09 83
 
www.structor.se
 
Instagram Facebook LinkedIn
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Från:  
Skickat: den 17 juni 2020 09:54
Till: Ebba Sundberg <ebba.sundberg@structor.se>
Ämne: samråd Bro
 
Hej Ebba!
 
Om det finns svängutrymme för 70+sare så kommer vi.
 
Skråmstalund
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1 Inledning 

Sand och Grus AB Jehander avser att ansöka om tillstånd för fortsatt 

täktverksamhet i den befintliga bergtäkten i Bro, Upplands-Bro kommun. På 

uppdrag av Sand och Grus AB Jehander har Bergab – Berggeologiska 

Undersökningar AB utfört en hydrologisk utredning för den fortsatta 

täktverksamheten. Utredningen ingår som en del inför miljöprövningen av den 

planerade täktverksamheten. 

 

Täktverksamheten sker under ursprunglig grundvattennivå vilket innebär att 

inläckande grundvatten, tillrinnande ytvatten och direkt nederbörd över täkten 

behöver ledas bort för att möjliggöra brytning. Syftet med utredningen har varit att 

kvantifiera den yt- och grundvattenpåverkan som den ansökta verksamheten kan ge 

upphov till, samt ge förslag på framtida vattenhantering inom verksamhetsområdet. 

Utredningen innefattar vattenbalans- och inläckageberäkningar samt en bedömning 

av den planerade täktverksamhetens påverkan på ytvattenflöden och 

grundvattennivåer. En inventering av känsliga objekt har utförts. En 

konsekvensbedömning av den planerade verksamhetens påverkan på identifierade 

känsliga objekt, skyddade områden, vattenförekomster och markavvattningsföretag 

har genomförts.  

2 Pågående och ansökt verksamhetsbeskrivning 

2.1 Beskrivning av pågående verksamhet och tillhörande 
vattenhantering 

En översiktskarta över nuvarande täktverksamhet i Bro kan ses i Figur 1. 

Nuvarande tillstånd för täktverksamheten medger brytning av berg ned till +28 m 

(RH2000), inom brytområdet på 13 ha som har markerats i rött i Figur 1. 

Tillståndet gäller fram till 1 juni 2028. Nuvarande vattenhantering beskrivs i avsnitt 

7.1.  
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Figur 1: Översiktskarta över Jehanders verksamhet i Bro.  

 

2.2 Beskrivning av ansökt verksamhet och tillhörande 
vattenhantering 

Den ansökta verksamheten innebär brytning ned till +24 m.ö.h. (RH2000) i 

brytområdet. Norr om brytområdet finns idag ett befintligt plangjort område för 

bl.a. produktionsutrustning, upplag och byggnader. Detta område kommer utökas åt 

norr och öster genom plansprängning. Det utökade området benämns 

etableringsområde, se Figur 2. Brytningstid för den planerade verksamheten är 30 

år. Enligt befintligt täkttillstånd är det maximala brytområdet ca 13 ha. Den ansökta 

verksamheten kommer omfatta ytterligare ca 83 ha brytområde, vilket medför ett 

totalt brytområde (befintligt och planerat) på ca 96 ha. Framtida vattenhantering 

beskrivs under avsnitt 7.2. 

Planerad verksamhet omfattar brytning, förädling och försäljning av berg, samt 

införsel av externa massor såsom entreprenadberg, betong, asfalt, stubbar, ris och 
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rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling. Den planerade utökade 

brytningen kommer att ske söderut, österut och västerut från nuvarande brytområde. 

Brytningen planeras att ske som lägst ner till nivå +24 (RH2000). En förkross 

kommer delvis förläggas under denna nivå i ett schakt med bottennivå på ca +12 

m.ö.h. Etablering av produktionsanläggningar för tillverkning av asfalt och betong 

planeras, lokaliseringen av dessa anläggningar visas i Figur 2.  

 

 
Figur 2: Planerad utvidgning av täkten i Bro. 

 

3 Fältundersökningar 

3.1 Borrning av bergborrhål  

I januari 2020 borrades tre bergborrhål kring planerat brytområde. Syftet med 

borrningarna var att samla in information om grundvattennivåer runt täkten samt att 
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undersöka bergets vattenförande förmåga. Borrhålens placering valdes i riktning för den 

planerade utvidgningen av täkten. Borrhålen placerades utanför det planerade 

brytområdet för att kunna användas som övervakningspunkter i ett framtida 

kontrollprogram. Bergborrhålens läge och installationsdjup redovisas i Figur 3 och 

Tabell 1. Borrningen genomfördes med en sänkhammare med dimensionen 5 tum. 

Borrhålsdjupet för vardera av de tre hålen är ca 45 m. Foderrörsborrning med ODEX 

genomfördes i jord och borrades ner 3 meter i berg. Foderröret injekterades och gjöts 

fast så att övergången mellan foderrör och berget hålls tätt. Tätheten kontrollerades. 

 
Tabell 1: Borrade bergborrhål. 

Rör-ID X-koordinat 

SWEREF 99 

Y-koordinat 

SWEREF 99 

Djup från 

markyta (m) 

20BE744B 649 099 6 603 902 45,8 

20BE745B 648 884 6 604 724 45,75 

20BE746B 650 205 6 603 929 45,6 

 

 
Figur 3: Lokalisering av borrade bergborrhål kring täkten i Bro. 
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3.2 Provpumpning i berg 

I februari 2020 genomfördes kapacitetstester i de tre bergborrhål som borrats kring 

planerat brytområde. Kapacitetstesterna genomfördes i form av endagars pumptest. 

Syftet med testerna var att bedöma den hydrauliska konduktiviteten för berget som 

omger täkten. Innan testernas start registrerades den initiala grundvattennivån och 

en tryckgivare hängdes ner till borrhålets botten. En sänkpump användes sedan för 

att pumpa ur borrhålen. Under perioden för utpumpning registrerades pumpflödet 

med hjälp av en flödesmätare. Pumpflödet mättes även med hjälp av en hink och 

klocka för att säkerställa att flödesmätaren fungerade på ett korrekt sätt. Då någon 

meter vatten återstod i borrhålet sänktes pumpflödet och grundvattenytans läge 

mättes i tätt intervall manuellt med ett lod. Syftet med detta moment var att hitta ett 

jämviktsläge. I ett jämviktsläge läge motsvarar pumpflödet inläckaget från det 

omkringliggande berget till borrhålet och grundvattenytan läge är således konstant. 

Efter att ett jämviktsläge uppnåtts tömdes borrhålet på resterande vatten. Efter 

avslutad pumpning lämnades tryckgivaren kvar på borrhålets botten för att samla in 

data över återhämtningen i borrhålet.  

Målsättningen med pumptesterna var att utifrån det registrerade pumpflödet, 

avsänkningen och återhämtningsdata beräkna den hydrauliska konduktiviteten med 

hjälp av Theis brunnsfunktion. Då samtliga brunnar pumpades ur mycket fort, hade 

mycket liten tillrinning samt att det tog lång tid för grundvattenytan att återhämta 

sig till initialt läge, kunde denna utvärdering inte tillämpas. Inget jämviktsläge 

kunde uppnås under testerna, vattennivåerna i brunnarna fortsatta att sjunka även 

vid lägsta möjliga flöde (<1 l/min). Borrhålens kapacitet, framtaget med hjälp av 

uppmätt återfyllnadstid och borrhålets dimension, tillsammans med borrhålens 

totala djup kunde användas för att uppskatta bergets hydrauliska konduktivitet, se 

avsnitt 5.  

4 Områdesbeskrivning – Förutsättningar 

4.1 Topografi och markförhållanden 

Den övergripande lutningen inom verksamhetsområdet är både nordlig och sydlig 

eftersom täkten är belägen på en ytvattendelare som löper i ost-västlig riktning. 

Marknivån mellan befintligt brytområde och planerat verksamhetsområde varierar 

mellan +40 och +60 (RH2000). Öster om det planerade bryt- och 

verksamhetsområdet löper även en ytvattendelare i nord-sydlig riktning. 

Jordlagren i området utgörs huvudsakligen av morän och ett fåtal 

torvområden/våtmarker. I sänkor och andra mer låglänta partier utgörs jordlagren 

av svallsediment i form av lera och sand. Jorddjupen är övervägande ringa. Berg i 

dagen är vanligt förekommande på lokala högpunkter.  
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Figur 4: Jordartskarta från SGU:s kartvisare (SGU, 2020a). 

  

4.2 Geologi 

Berggrunden i täktområdet består av de metamorfa bergarterna granit och 

granodiorit (SGU, 2020). Dessa bergarter är sura intrusivbergarter med en porfyrisk 

karaktär. Den övergripande sprickriktningen i området är sydostlig-nordvästlig 

(Figur 5). Enligt SGU:s: kartvisare löper en regional deformationszon i sydost-

nordväst riktning ca 450 m norr om planerat brytområde. En strukturell formlinje 

löper genom det framtida brytområdet i nordvästlig-sydostlig riktning. En 

strukturell formlinje är ingen fysisk zon utan visar bergets generella 

foliationsriktning i området och är inte hydrogeologiskt intressant. 
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I spröda deformationszoner, som exempelvis sprickzoner, har grundvattnet ett lägre 

strömningsmotstånd jämfört med omkringliggande berg. Zonerna får därför en 

styrande effekt på formen och utbredningen på den grundvattensänkning som 

uppkommer till följd av täktverksamheten. 

 

 

 
  

Figur 5: Berggrundskarta från SGU:s kartvisare (SGU, 2020b). 
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4.1 Meteorologiska förhållanden  

Meteorologiska data har inhämtats från SMHI:s mätstationer 97330 Skjörby 

(nederbörd) och 97370 Enköping Mo (temperatur), se Tabell 2. 

Årsmedelnederbörden i området uppgår till ca 540 mm, baserat på data från 

Skjörby under mätperioden 1960-2019. Månadsmedelnederbörden i området är 

lägre under månaderna februari till april (ca 30 mm/månad). Under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti är nederbörden som störst (50-70 mm). 

Årsmedeltemperaturen i området är +7 °C.  

 
Tabell 2: Meteorologiska data från SMHI:s mätstationer vid Skjörby och Enköping. 

Månad 

Skjörby 
1960-2019 

Medelnederbörd [mm] 

Enköping Mo 
2007-2019 

Medeltemperatur [C°] 

jan 37 -3 

feb 28 -2 

mar 27 1 

apr 32 6 

maj 38 12 

jun 52 15 

jul 67 18 

aug 69 16 

sep 53 12 

okt 54 6 

nov 51 3 

dec 44 -1 

Årsmedel 543 7 

 

4.2 Hydrologi och hydrogeologi 

4.2.1 Grundvatten i jord 

All yta inom ett avrinningsområde kan grovt delas in i in- och 

utströmningsområden för grundvatten. Ett inströmningsområde kan beskrivas som 

den del av ett avrinningsområde där det sker en påfyllnad av grundvattnet 

(grundvattenbildning). I ett inströmningsområde strömmar vatten från markytan till 

grundvattenzonen. Motsatsen är ett utströmningsområde där det istället sker en 

utströmning av grundvatten (grundvatten flödar ut ur grundvattenzonen). Vattnets 

väg genom ett avrinningsområde är dock inte två skilda system utan vattnet kan 

ömsom vara ytvatten ömsom vara grundvatten. 

Nybildningen av grundvatten är beroende av tillgängligt vatten (nederbörd minus 

avdunstning) samt jordlagrens vattengenomsläpplighet, deras hydrauliska 

konduktivitet. Förutsättningarna för vattnet att infiltrera i jordlagren är också 
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beroende av topografin, vilket innebär att exempelvis en brant lutning försvårar 

grundvattenbildningen. Störst grundvattenbildning sker i grövre jordar, t.ex. morän, 

medan det i finkornigare jordarter såsom t.ex. lera sker en begränsad 

grundvattenbildning. Det vatten som inte hinner infiltrera i jordlagren rinner istället 

av som ytvatten.  

I täktens närområde är jorddjupen övervägande ringa. Detta medför att 

förutsättningarna för uthålliga grundvattenmagasin i jord är begränsade. Där det 

förekommer grundvatten i jord är det sannolikt som öppna magasin i moränen.  

Verksamhetsområdet är belägen på en ytvattendelare som löper i ost-västlig 

riktning. På grund av de ringa jordlagren i området utgör ytvattendelaren troligtvis 

också grundvattendelare. Planerat bryt- och verksamhetsområde ligger således 

inom två olika avrinningsområden, se Figur 6. Öster om det planerade 

verksamhetsområdet löper även en ytvattendelare i nord-sydlig riktning. Den 

nederbörd som faller inom det planerade verksamhetsområdet strömmar naturligt 

som yt- och grundvatten i sydlig respektive nordlig riktning. En del av detta yt- och 

grundvatten strömmar dock i nuläget ner i befintlig täkt. Det södra 

avrinningsområdet avvattnas via tre mindre bäckar som nedströms mynnar i ett 

åkerdike som slutligen mynnar ut i Mälaren ca sex km söder om täkten. Det norra 

avrinningsområdet avvattnas från verksamhetsområdet av en mindre bäck som 

nedströms mynnar i åkerdiken och som ca sju km från verksamhetsområdet mynnar 

ut i Sigtunafjärden som är en del av Mälaren. Avrinningsområdet i öster avrinner 

diffust österut mot Lejondalssjön och vidare norrut mot Sigtunafjärden. 

4.2.2 Grundvatten i berg 

Grundvattenbildning till berg sker dels i sprickor vid berg i dagen, dels via 

jordlagren och vidare genom sprickor i berget. I kristallint berg, som i området runt 

täkten i Bro, sker grundvattentransporten, liksom grundvattenbildningen, via 

sprickzoner. De olika sprickorna kan vara i kontakt med större eller mindre 

spricksystem. Transportvägarna för grundvatten i berg är komplexa och två 

närliggande bergborrade brunnar kan därför uppvisa helt olika grundvattennivåer, 

om de har borrats genom olika sprickzoner med olika vattentryck. Detta innebär att 

det inte finns någon enhetlig grundvattennivå i berg utan snarare trycknivåer som 

påverkas av vattentrycket i enskilda sprickzoner.  Den naturliga 

grundvattenströmningen i området antas följa topografin i både sydlig, nordlig och 

östlig riktning. I täktens närhet är dock grundvattenströmningen i berg riktad in mot 

täkten. Nivåmätningar av grundvatten i berg har under februari 2020 utförts i tre 

punkter, se Figur 6. I Tabell 3 redovisas grundvattennivåer i respektive borrhål. 

Grundvattennivåerna i brunnarna ligger mellan +29 och +37 m.ö.h.  
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Tabell 3: Uppmätta grundvattennivåer söder om det planerade verksamhetsområdet. 

Mätningarna genomfördes under februari 2020. 

ID 
Gv-nivå (m ö.h.) 

(RH2000) 
Markyta 
(RH2000) 

20BE745B 31  32 
20BE744B 37 39 
20BE746B 29 43 

 

 

Figur 6: Ytvattendelare och övervakningspunkter för grundvatten i berg. 
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4.3 Avrinningsområden 

Befintligt och planerat brytområde är belägna inom två olika avrinningsområden. 

Det norra avrinningsområdet har sitt utlopp i Sigtunafjärden via jordbruksdiken. 

Huvuddiket/vattendraget som avvattnar det norra avrinningsområdet saknar namn 

på kartor men Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) beteckning på 

vattendraget/-diket är NW660870-160370, denna benämning kommer 

fortsättningsvis användas i detta PM. Det södra avrinningsområdet har sitt utlopp i 

Mälaren, via Brobäcken-Sätrabäcken. Strax öster om det planerade brytområdet 

finns ett avrinningsområde som avvattnas österut mot Lejondalssjön och vidare mot 

Sigtunafjärden, se Figur 7. Avrinningsområdenas storlek redovisas i Tabell 4. I 

nedanstånden avsnitt följer en beskrivning av respektive avrinningsområde. 

Tabell 4: Avrinningsområdesstorlek för berörda avrinningsområden. 

Avrinningsområde Area (km2) 

Norra avrinningsområdet 24 

Södra avrinningsområdet 26 

Östra avrinningsområdet 16 
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Figur 7: Avrinningsområden och ytvattendrag kring Jehanders täktverksamhet i Bro. 

4.3.1 NW660870-160370:s avrinningsområde (norra avrinningsområdet) 

Markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs, enligt SMHI (2012), mestadels 

av jordbruksmark (45 %) och skogsmark (40 %), inslag av hedmark (11 %) och 

urban mark förekommer också. 

De vattendrag som finns inom avrinningsområdet utgörs av jordbruksdiken, 

präglade av mänsklig påverkan. Täckdikning förekommer på flertalet platser. 

NW660870-160370, rinner i nordostlig riktning och mynnar i Sigtunafjärden 

nordost om Bro, se Figur 8. I den nuvarande täktverksamheten leds en del av 

länshållningsvattnet till en mindre bäck som rinner i nordostlig riktning från 

nuvarande verksamhetsområde. Denna bäck rinner efter ca en km nedströms 

samman med ett jordbruksdike. Ytterligare drygt en km nedströms rinner 

jordbruksdiket och NW660870-160370 samman strax väster om väg 269 i en 

anlagd fågelsjö/våtmarksområde. Enligt uppgift från fastighetsägaren anlades 

våtmarken för ca 30 år sedan med syftet att främja den biologiska mångfalden i 
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området. Vattennivån i våtmarken regleras med en betongmunk, placerad vid 

utloppet i anslutning till väg 269.  

En mycket liten del av nuvarande brytområde är belägen inom avrinningsområdet. 

Av det planerade brytområdet på totalt 83 ha ligger ca 13 ha inom detta 

avrinningsområde, vilket utgör ca 0,7 % av avrinningsområdets totala yta. 

Befintligt och planerat brytområde ligger högt upp i avrinningsområdet. 

 

Figur 8: NW660870-160370:s avrinningsområde. 

 

4.3.2 Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde 

Markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs enligt SMHI (2012) till hälften 

av skogsmark. Resterande yta utgörs av jordbruksmark (21 %), hedmark, samt 

urban mark då avrinningsområdet täcker in en del av Bro tätort.  
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Inom avrinningsområdet finns vattendraget Brobäcken-Sätrabäcken som har sin 

upprinning i området kring täktverksamheten. Brobäcken-Sätrabäcken rinner i 

sydlig riktning och mynnar i Mälarviken Broviken, söder om Bro tätort, se Figur 9.  

Brobäcken-Sätrabäcken utgörs till stor del av ett jordbruksdike som avvattnar 

jordbruksmark. I den nuvarande täktverksamheten leds en del av 

länshållningsvattnet till Brobäcken-Sätrabäcken via vägdike vid väg 269  

I princip hela det nuvarande brytområdet är belägen inom avrinningsområdet. De 

delar av befintligt och planerat brytområde som ligger inom det södra 

avrinningsområdet uppgår till totalt ca 80 ha, vilket utgör ca 3,1 % av 

avrinningsområdets totala yta. Befintligt och planerat brytområde ligger högt upp i 

avrinningsområdet. 

 

Figur 9: Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde. 
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4.3.3 Lejondalssjöns avrinningsområde 

Lejondalssjöns avrinningsområde utgår i detta PM från sjöns utlopp. Den 

dominerande markanvändningen inom avrinningsområde är enligt SMHI (2012) 

skogsmark (62 %). Avrinningsområdet består även av Lejondalssjöns sjöyta 16 %, 

jordbruksmark (10 %) samt urban mark (Näshagen).   

De mindre vattendrag som finns inom avrinningsområdet avvattnas från 

omkringliggande skogsmark mot Lejondalssjön, se Figur 10. Både nuvarande 

brytområde och planerad utökning av brytområdet är belägna utanför 

avrinningsområdet. Inget länshållningsvatten från den nuvarande täktverksamheten 

leds till avrinningsområdet. 

 

Figur 10: Lejondalssjöns avrinningsområde. 
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4.3.4 Vattenbalanser för avrinningsområden och vattendrag 

Karakteristisk vattenföring för de tre avrinningsområdena har beräknats. 

Beräkningen baseras på flödesdata från tre av SMHI:s mätstationer för vattenföring 

i Mälardalen, då det inte finns några stationer som mäter vattenföring inom de 

aktuella avrinningsområdena. De tre mätstationerna har valts utifrån lokalisering, 

avrinningsområdesstorlek och markanvändning. De tre stationernas 

avrinningsområden är av liknande storlek som de aktuella avrinningsområdena. 

Markanvändningen utgörs i huvudsak av skogs- och jordbruksmark, liksom de 

aktuella avrinningsområdena. Eftersom mätstationerna ligger i Mälardalen antas de 

meteorologiska förutsättningarna vara likartade som för de aktuella 

avrinningsområdena.  

Karakteristiska flöden presenteras som medelvattenföring (MQ) och 

medelhögvattenföring (MHQ), se Tabell 6. Beteckningarna innebär i korthet: 

MQ - Långtidsmedelvärdet av vattenföringen  

MHQ - Medelvärdet av varje års högsta dygnsmedelvattenföring 

Den specifika avrinningen q (l/s*km2) för respektive mätstation har tagits fram 

genom sambandet: 

𝑞 =
𝑀𝑄

𝐴
 

q = specifik avrinning (l/s*km2)  

Q = avrinning (m3/s)  

A = avrinningsområdets area (m2) 

MHQ för respektive mätstation har tagits fram och normerats mot respektive 

avrinningsområdesarea enligt: 

𝑞𝑀𝐻𝑄 =
𝑀𝐻𝑄

𝐴
 

Mätstationernas beteckning, avrinningsområdesstorlek, specifik avrinning och 

medelhögvattenföring kan ses i Tabell 5.  

Tabell 5: Mätstationer från SMHI:s som har använts för att uppskatta områdets specifika 

avrinning. 

 Stabby 1742 

2300 

  

2300 

 

Bergshamra 2300 
 

Berg 2218 
2218 

 
 

Area (km2) 6,18 21,6 36,5 
 q(l/s*km2) 

 
7,4 6,2 8,1 

MHQ (l/s)  
 

174 454 1045 
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Medelvärdet för den specifika avrinningen i de tre mätstationerna är 7,3 l/s*km2. 

Detta medelvärde antas gälla för de tre aktuella avrinningsområdena och har därför 

använts för att beräkna MQ i respektive avrinningsområde. Beräknat MQ för 

respektive avrinningsområde kan ses i Tabell 6. Medelvärdet för normerad MHQ i 

de tre mätstationerna är 26 l/s*km2. Detta värde har beräknats fram genom att 

dividera uppmätt MHQ för respektive mätstation med avrinningsområdets area. Det 

normerade medelvärdet för MHQ antas gälla även för de tre aktuella 

avrinningsområdena och har därför använts för att beräkna MHQ i respektive 

avrinningsområde, utifrån respektive avrinningsområdesarea. Beräknat MHQ för 

respektive avrinningsområde kan ses i Tabell 6.  

Tabell 6: Beräknad karakteristisk vattenföring för berörda avrinningsområden.   

 NW660870-
160370, utlopp 
Sigtunafjärden 

Brobäcken-Sätrabäcken, utlopp 
Mälaren (Broviken) 

Utloppet av 
Lejondalssjön 

MQ (l/s)  
 

174 189 116 

MHQ (l/s)  
 

623 675 415 

 

4.4 Vattenkvalitet 

För täktverksamheter likt den Jehander bedriver i Bro-täkten är förhöjda halter av 

kväve och suspenderat material (mått på grumling) i länshållningsvatten, jämfört 

med bakgrundshalter i recipient, vanligt förekommande. Uppmätta kvävehalter på 

länshållningsvatten från täkten är något förhöjda jämfört med opåverkade 

vattendrag, kvävet härrör huvudsakligen från odetonerade sprängämnesrester. 

Stenbrytningen i täkten, transporter inom verksamhetsområdet och damning är de 

största källorna till suspenderat material från verksamheten. Normalt sett sker 

tillförsel av suspenderat material till vattenhanteringssystem och recipient i princip 

bara vid kraftig eller långvarig nederbörd vilket innebär att halten suspenderat 

material kan variera kraftigt. Övriga mark- och vattenföroreningar som kan 

uppkomma är spill av oljor och dieselbränsle i samband med lagring, tankning och 

maskinhaveri.  

 

Inom ramen för rådande kontrollprogram genomförs vattenprovtagning i 

sammanlagt åtta övervakningspunkter inom verksamhetsområdet, se Figur 11. 

Provtagning genomförs med frekvensen 2 ggr/år. Mätpunkterna MP1, MP2, MP3, 

MP4, MP5 och MP6 är övervakningspunkter för ytvatten. Punkterna MP5 och MP6 

initierades under 2017 för att övervaka de externa återfyllnadsmassor som lagts upp 

väster om täktområdet. De resterande två punkterna MP1b och ”hushållsbrunnen” 

är övervakningspunkter för grundvatten. Mätseriernas längd varierar för de olika 

provpunkterna enligt: MP1 och MP2 2009-2019; MP3 och ”dricksvattenbrunnen” 

2001-2019; MP4 2002-2019; MP5 och MP6 2017-2019; MP1b 2016-2019. 

 

Provtagning genomförs för parametrarna metaller, PAH, kolväten, PCB samt de 

organiska parametrarna kväve och fosfor (totalhalter). Metaller har provtagits sedan 
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2019. I bilaga 1 redovisas mätserier för perioden 2009-2020 för provpunkterna då 

brytmängder och utformning av vattenhantering bedöms vara mest representativ för 

denna tidsperiod.  

 

Mätserierna visar att uppmätta halter av parametrarna PAH, kolväten och PCB har 

legat under laboratoriets detektionsgräns för samtliga provtagningspunkter. 

Uppmätta kvävehalter visar att länshållningsvattnets kvävehalt reduceras mellan 

pumpgropen MP1 och våtmarken MP3. Medianhalten för totalkväve i MP1 

respektive MP3 mellan 2009 och 2020 var 3,65 respektive 0,86 mg/l, vilket innebär 

en minskning av totalkvävehalten med 77 % i våtmarken. Uppmätta maxhalter för 

totalkväve i MP1 respektive MP3 mellan 2009 och 2020 var 15,0 respektive 3,90 

mg/l, vilket innebär en minskning med 74 % i våtmarken. Vidare nedströms i 

punkten MP4 har totalkvävehalterna sjunkit ytterligare. Uppmätta kvävehalter visar 

att våtmarkssystemet är en effektiv kvävefälla. 

 

Suspenderat material har inte provtagits regelbundet men lades till i 

kontrollprogrammet under år 2020.  En inledande mätning genomfördes under april 

2020 i punkterna MP1 och MP4.  I MP1 var halten 66 mg/l och i MP4 var halten 

1,6 mg/l.  
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Figur 11: Övervakningspunkter för vattenkemisk provtagning. 

 

4.5 Känsliga objekt med avseende på ytvatten och grundvatten  

4.5.1 Skyddade områden 

4.5.1.1 NW660870-160370:s avrinningsområde (norra avrinningsområdet) 

Inom avrinningsområdet förekommer inget skyddat område. 

4.5.1.2 Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde 

Inom Brobäckens-Sätrabäckens avrinningsområde finns tre skyddade områden, 

Östra Mälarens vattenskyddsområde, Brovikens Natura 2000-område och 
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Broängarnas naturreservat. Vattenskyddsområdet omfattar dels avrinningsområdet 

nedströms väg E18, dels Mälaren efter Brobäcken-Sätrabäckens utlopp i Mälaren. 

Vattentäktens närmaste belägna vattenverk är Görvälnverket, beläget ca 10 km från 

bäckens utlopp i Mälaren. Brovikens Natura 2000-område och Broängarnas 

naturreservat täcker till stor del samma område och är främst belägna i 

vattenområde (Mälaren) men mindre delar är även belägna på land. Brobäckens-

Sätrabäcken rinner igenom Natura 2000-området och naturreservatet på land, samt 

mynnar i deras vattenområde i Mälaren.  

4.5.1.3 Lejondalssjöns avrinningsområde 

Inom avrinningsområdet förekommer ett skyddat område, Lejondals naturreservat. 

Reservatet ligger i huvudsak öster om Lejondalssjön men en del av Lejondalssjön 

ingår också i naturreservatet. Enligt naturreservatets skötselplan är syftet med 

naturreservatet att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och djurvärld, 

säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för 

allmänhetens friluftsliv.  

4.5.2 Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller 

åtgärda miljöproblem. För vattenmiljöer finns MKN för närvarande för 

vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), samt för ekologisk och 

kemisk status i vattenförekomster (SFS 2004:660). Normerna är styrmedel för att 

på sikt uppnå miljömålen och de flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i 

olika direktiv inom EU. 

År 2000 trädde det så kallade Vattendirektivet - EU:s gemensamma regelverk – i 

kraft (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). Syftet med direktivet är 

att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, 

kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och 

kallas då formellt för vattenförekomster. Oavsett om ett vatten uppfyller 

storlekskriterierna för att utgöra en vattenförekomst eller inte omfattas alla vatten 

av vattenförvaltningen. Vatten som inte är vattenförekomster benämns inom 

vattenförvaltning som övrigt vatten. 

År 2009 fastställde Sveriges vattenmyndigheter miljökvalitetsnormer (MKN) för 

landets samtliga vattenförekomster. Dessa miljökvalitetsnormer är juridiskt 

bindande. Målet är att alla Sveriges vattenförekomster ska ha uppnått minst god 

vattenstatus år 2021 och att det inte ska ske en försämring av statusen. I de fall detta 

inte är möjligt kan undantag medges och tiden för när MKN följs kan förskjutas, 

dock som längst till år 2027. Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och 

kemisk ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den 

ekologiska statusen bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig medan den kemiska ytvattenstatusen har två klasser: 

god eller uppnår ej god. 
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Ytvattenförekomster och övriga vatten (VISS-benämning) i området kring 

Jehanders täktverksamhet i Bro kan ses i Figur 12. Närmaste belägna 

grundvattenförekomst är belägen ca 4,5 mil väster om täkten. Det finns således 

ingen grundvattenförekomst som kan komma att beröras av den planerade 

täktverksamheten. 

 
Figur 12: Vattenförekomster och övrigt vatten i området. 
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4.5.2.1 NW660870-160370:s avrinningsområde (norra avrinningsområdet) 

Den mindre bäck som avvattnar täktområdet norrut rinner efter den korsar väg 269 

ihop med en bäck som i VISS är betecknad NW660870-160370 (se Figur 12). 

NW660870-160370 är klassificerad som ett övrigt vatten och har ingen 

statusklassning eller fastställda miljökvalitetsnormer. NW660870-160370 är i 

nuläget recipient för delar av länshållningsvattnet från Bro-täkten. NW660870-

160370 berörs av ytvattenpåverkan från nuvarande och planerad täktverksamhet, 

men inte från efterbehandlad täktverksamhet.  

 

NW660870-160370 mynnar i Mälaren vid Sigtunafjärden. Mälaren vid 

Sigtunafjärden utgör flera vattenförekomster och den del som berörs är benämnd 

Mälaren-Skarven (SE661108-160736). Mälaren-Skarvens ekologiska status klassas 

som måttlig, främst på grund av problem med övergödning och särskilt förorenande 

ämnen (SFÄ), där ämnen som inte uppnår god status är icke dioxinlika PCB:er. 

Kemisk status uppnår ej god status. Detta orsakas av att gränsvärdena för de 

prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon (PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), 

dioxiner och dioxinlika PCB:er, kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar 

(PBDE) överskrids i vattenförekomsten. Fastställda miljökvalitetsnormer är god 

ekologisk status år 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för 

bromerad difenyleter och kvicksilver. Mälaren-Skarven är slutrecipient för 

länshållningsvatten från Bro-täkten och planeras bli recipient för den ansökta 

verksamheten men inte för efterbehandlad verksamhet.  

4.5.2.2 Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde 

Brobäcken-Sätrabäcken är från Bro-täkten till Mälaren indelad i två sektioner som 

båda är klassificerade som övriga vatten (NW660267-160344 och NW659919-

160400). De har inga statusklassningar eller fastställda miljökvalitetsnormer. 

Brobäcken-Sätrabäcken berörs av ytvattenpåverkan från nuvarande och 

efterbehandlad verksamhet, inte från den ansökta verksamhetens drifttid. Detta 

beror på att länshållningsvattnet under drifttiden kommer att släppas norrut. 

 

Brobäcken-Sätrabäcken mynnar i Mälaren vid Broviken. Mälaren utgör flera 

vattenförekomster och den del som berörs är benämnd Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864). Mälaren-Görvälns ekologiska status klassas som måttlig, 

främst på grund av problem med särskilt förorenande ämnen (SFÄ), där det ämne 

som inte uppnår god status är koppar. Kemisk status uppnår ej god status. Detta 

orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon 

(PFOS), kadmium (Cd), bly (Pb), antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) 

och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. 

Fastställda miljökvalitetsnormer är god ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus. För god kemisk ytvattenstatus ges undantag för bromerad difenyleter 

och kvicksilver, samt tidsfrist till 2027 för kadmium och kadmiumföreningar, bly 

och blyföreningar, antracen och tributyltenn-föreningar. Mälaren-Görväln berörs av 

ytvattenpåverkan från nuvarande och efterbehandlad verksamhet, inte från den 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : bilaga B2 PM Hydrogeolog

 

PM Hydrogeologi – Bro bergtäkt 

23 (57) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19206 
2020-11-06 
2 

 

 

ansökta verksamhetens drifttid. Detta beror på att länshållningsvattnet under 

drifttiden kommer att släppas norrut. 

 

 

4.5.2.3 Lejondalssjöns avrinningsområde 

Lejondalssjöns (SE660523-160785) ekologiska status klassas som måttlig. Främst 

pga. övergödning. Kemisk status uppnår ej god status. Detta orsakas av att 

gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. Fastställda 

miljökvalitetsnormer är god ekologisk status år 2021 samt god kemisk 

ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver.  

 

Lejondalssjön berörs inte av ytvattenpåverkan från nuvarande, ansökt eller 

efterbehandlad täktverksamhet.  

4.5.3 Markavvattningsföretag 

4.5.3.1 NW660870-160370:s avrinningsområde (norra avrinningsområdet) 

Dikessystemet från täktverksamheten till utloppet i Sigtunafjärden berör två 

markavvattningsföretag som överlappar varandra, Skråmsta Mellersta 

vattenavledningsföretag (vaf) respektive Aske-Skråmsta dikningsföretag (df). Då 

Aske-Skråmsta df bildades efter Skråmsta Mellersta vaf samt helt täcker dess 

båtnadsområde och anläggningar har Aske-Skråmsta df tagit över och gäller över 

det äldre företaget. I bilaga 2 kan markavvattningsföretagens utbredning ses. 

Den ansökta täktverksamheten och den förändrade vattenhanteringen innebär att 

mer vatten kommer ledas till dikessystemet under drifttiden. För att bedöma 

påverkan på markavvattningsföretagen från den ansökta verksamheten har 

karakteristisk vattenföring beräknats i fyra olika punkter längs dikessystemet, se 

Figur 13. Beräkningen baseras på vattenföringsdata från tre av SMHI:s mätstationer 

i Mälardalen. En mer utförlig beskrivning av beräkningsmetoden finns att läsa i 

avsnitt 4.3.4. Flödena presenteras som medelvattenföring (MQ) och 

medelhögvattenföring (MHQ), se Tabell 7. 

 
Tabell 7: Beräknad vattenföring i flödespunktern P1-P4. 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 

Area (km2) 2 7 8 17 

MQ (l/s) 15 51 59 122 

MHQ (l/s) 54 184 210 438 
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Figur 13. Delavrinningsområden för fyra olika punkter (P1-P4) längs med det norra 

avrinningsområdet.  

 

4.5.3.2 Brobäcken-Sätrabäckens avrinningsområde 

Dikes- och bäcksystemet från täktverksamheten till utloppet i Mälaren berör tre 

markavvattningsföretag. Dessa är benämnda Norrboda-Sätra df, Norrboda-

Odlingens df och Norrboda-Klövberga df.  I bilaga 2 kan 

markavvattningsföretagens utbredning ses. 
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Den ansökta täktverksamheten och den förändrade vattenhanteringen innebär att 

inget länshållningsvatten kommer ledas till dikessystemet under drifttiden. Efter att 

täktverksamheten avslutats, efterbehandlats och täkten har vattenfyllts kommer 

avrinning från täktsjön ske till dikessystemet. Avrinning från täkten når först 

Norrboda-Odlingens df och efter ca 200 m mynnar detta dike i huvuddiket som 

tillhör Norrboda-Sätra df. Norrboda-Klövberga df berörs endast indirekt då detta 

företags diken mynnar i huvuddiket.  

 

För att bedöma påverkan på markavvattningsföretagen från den efterbehandlade 

verksamheten har karakteristisk vattenföring beräknats i fyra olika punkter (S1-S4) 

längs dikessystemet, se Figur 14. Beräkningen har genomförts på samma sätt som 

för det norra avrinningsområdet. Beräkningen baseras på vattenföringsdata från tre 

av SMHI:s mätstationer i Mälardalen. En mer utförlig beskrivning av 

beräkningsmetoden finns att läsa i avsnitt 4.3.4. Flödena presenteras som 

medelvattenföring (MQ) och medelhögvattenföring (MHQ), se Tabell 8. 

 
Tabell 8: Beräknad vattenföring i flödespunktern S1-S4. 

 

 

 

 

 S1 S2 S3 S4 (utlopp 

Mälaren) Area (km2) 2 12 25 26 

MQ (l/s) 14 87 182 189 

MHQ (l/s) 51 312 650 675 
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Figur 14. Delavrinningsområden för fyra olika punkter (S1-S4) längs med det södra 

avrinningsområdet.  

4.5.3.3 Lejondalssjöns avrinningsområde 

Eftersom inget länshållningsvatten kommer ledas till Lejondalssjöns 

avrinningsområde kommer inget markavvattningsföretag att beröras.   
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4.5.4 Våtmarker/sumpskogar 

Under våren 2020 har en naturvärdesinventering genomförts av Naturföretaget 

(2020). Det finns våtmarker och sumpskogar med varierande naturvärden utspridda 

runtomkring hela det planerade brytområdet. De våtmarker och sumpskogar som 

identifierats inom en radie på 350 m från planerat brytområde kan ses i Figur 15. 

De våtmarker som finns inom området kan dels utgöra utströmningsområden för 

grundvatten, dels utgöra låglänta områden med tät botten som förhindrar infiltration 

(grundvattenbildning), t.ex. lera eller tätt berg. Våtmarkerna kan alltså försörjas av 

grundvatten, ytvatten eller nederbörd. Med tanke på de ringa jorddjupen i området 

är det troligt att de i huvudsak försörjs av ytvatten och nederbörd.   

 

Figur 15: Naturvärdesklass för de sumpskogar och våtmarker som identifierats under 

genomförd naturvärdesinventering. 
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4.5.5 Förekomst av privata brunnar  

En inventering av privata brunnar har genomförts i SGU:s brunnsarkiv, hos 

Upplands-Bro kommun samt genom uppgifter från genomfört samråd. I Figur 16 

redovisas identifierade brunnar som befinner sig inom ett avstånd på 1,5 km från 

det planerade brytområdet. Både borrade och grävda brunnar har identifierats. 

Brunnarna består av dricksvattenbrunnar, energibrunnar, processvattenbrunnar och 

brunnar med okänt användningsområde.  Det finns privata brunnar runt nästan hela 

täktområdet. Den närmaste brunnen är belägen ca 750 m från det planerade 

brytområdet. 

 

Norr om täkten (Albylund) finns det två brunnar som används som 

dricksvattenbrunnar. Den närmaste brunnen i norr är belägen ca 900 m från det 

planerade brytområdet.  

 

Öster om täkten, i Näshagen och Långvreten, finns det privata brunnar i både jord 

och berg som används som dricksvatten- och energibrunnar. Den närmaste brunnen 

är belägen ca 750 m från det ansökta brytområdet. 

 

Söder om täkten ligger Norrboda gård. Enligt uppgift från fastighetsägaren finns det 

fem brunnar i jord med olika användningsområden. Dessa brunnar är belägna ca 1,2 

km från det ansökta brytområdet. 

 

Sydväst om täkten har Ragn-Sells tre brunnar som används som reservbrunnar (vid 

brist på annat vatten) för processvattenförsörjning. Den närmaste brunnen är 

belägen ca 1 km från det ansökta brytområdet.  
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Figur 16. Privata brunnar omkring täktverksamheten. 

 

5 Utvärdering av hydraulisk konduktivitet 

Via SGU:s brunnsarkiv har 34 brunnar i berg inventerats. Majoriteten av brunnarna 

är belägna vid Näshagen och används som enskild vattentäkt och energibrunnar. 

Två av de inventerade brunnarna är belägna i Albylund och ytterligare två på  

Ragn-Sells industriområde i Högbytorp. Utifrån brunnarnas kapacitet och djup har 

hydraulisk konduktivitet (K) beräknats, se bilaga 3. Beräknat K-värde visar relativt 

stora variationer inom intervallet 1,9*10-9 och 2,0*10-6, med ett medelvärde på 

1,5*10-7. Det ska noteras att dessa beräkningar är relativt grova, men ger ändå en 

betydelsefull uppfattning avseende bergets vattenförande förmåga. 
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Bergmassans hydrauliska konduktivitet har även beräknats utifrån genomförda 

kapacitetstester i de tre bergbrunnarna. Borrhålens kapacitet, framtaget med hjälp 

av uppmätt återfyllnadstid och borrhålets dimension, tillsammans med borrhålens 

totala djup har använts vid beräkningarna. Beräknat K-värde varierar mellan 

3,0*10-11 och 1,5*10-10. 

6 Beräkning av inläckage 

6.1 Inläckage – länshållningsbehov 

Nederbörd som faller i täktens närhet infiltrerar ner i berggrunden via jordlagren 

och strömmar därefter in mot täkten då detta utgör en lågpunkt i terrängen. För att 

undvika att täkten vattenfylls görs kontinuerlig länspumpning. Inledningsvis när 

brytning påbörjas sker en tömning av befintliga grundvattenmagasin, men med 

tiden utvecklas ett s.k. stationärt tillstånd, då inläckaget balanseras av 

förutsättningarna för nybildning av grundvatten. Under den inledande 

magasinstömningen är inläckaget större än då stationärt tillstånd har utvecklats. 

Utvecklingen av stationärt tillstånd sker dock relativt snabbt vid brytning av täkt 

och omgivande grundvattenmagasin anpassar sig successivt allteftersom brytningen 

fortskrider. Direkt nederbörd som faller i täkten räknas även med i det totala 

länshållningsbehovet (inläckage + nederbörd).  

Berggrundens förmåga att leda vatten, den hydrauliska konduktiviteten, påverkar 

hur brant grundvattenytans nivå (gradient) lutar in mot täkten. Därmed påverkar 

den även storleken på den area från vilken nederbörd genom infiltration 

(grundvattenbildning) bidrar till det inläckande vattnet. Influensområdet i en 

bergmassa med låg konduktivitet och sämre förutsättning för grundvattenbildning 

blir alltså större än vid hög konduktivitet och stor grundvattenbildning. Därför blir 

oftast influensområdet i jord mindre än influensområdet i berg, eftersom 

nybildningen av grundvatten normalt är större i jord än i berg. 

6.2 Modell för beräkning av inläckage 

För beräkning av framtida grundvattenbortledning samt influensområde för 

grundvatten i berg vid utökad brytning har en översiktlig tredimensionell numerisk 

grundvattenmodell upprättats i GMS (Groundwater Modeling System, Aquaveo). 

GMS bygger på finita differensmetoden, och koden MODFLOW, som simulerar 

grundvattenflöde i tre dimensioner. Koden är en av de mest spridda och allmänt 

accepterade koderna i världen för numerisk modellering av grundvattenflöden. 

Den upprättade numeriska modellen är stationär, dvs. den ställer in sig på ett 

slutligt jämviktsläge, och bygger på en förenklad konceptuell modell upprättad 

inom ett hydrauliskt avgränsat område. Randvillkor har valts på ett sådant avstånd 

från modellens fokusområde, dvs. täktområde, att förändringar centralt i modellen 

inte ska kunna påverka trycknivåer i ränderna. På så sätt undviks också randeffekter 

på resultatet. 
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Nybildning av grundvatten utgår från tillgänglig vattenvolym (nettonederbörd). En 

ytlig dränering har placerats 1 m under markytan för att simulera en ytlig 

grundvattenbortledning, dvs. en storskalig strömning ur området. 

De hydrauliska konduktiviteter (K-värden) som beräknats utifrån genomförda 

kapacitetstester i de inom projektet tre borrade brunnarna bedöms inte vara 

representativa för bergmassan som helhet runt täktområdet. Anledningen till denna 

bedömning är att de beräknade K-värdena är låga och inte överensstämmer med 

uppmätt länshållning i täkten. Värden på hydraulisk konduktivitet i berg har istället 

initialt ansatts utifrån de värden som beräknats från de kapacitetstester som erhållits 

från SGU:s brunnsarkiv, se avsnitt 5. Därefter har de justerats i samband med 

kalibrering mot nuvarande inläckage till befintlig täkt. Samma hydrauliska 

konduktivitet ansattes i vertikal- och horisontalled. För använda indata och 

lagerindelning se Figur 17. 

Generellt är ytberg mer poröst och mer uppsprucket jämfört med berg på djupare 

nivåer. Detta innebär att ytberg ofta är mer vattenförande och att berget blir tätare 

med djupet. På djupare nivåer styrs grundvattenflödet av den vattenförande 

förmågan i bergets sprickor och eventuellt av större vattenförande zoner. Av denna 

anledning ansätts ett lägre värde på den hydrauliska konduktiviteten med djupet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Lagerindelningen i grundvattenmodellen med färgkodning för hydrauliska 

egenskaper.    

 

Modellen har kalibrerats mot uppmätt/bedömt inläckage av grundvatten till 

nuvarande brytdjup och brytområde. Volymen bortlett länshållningsvatten från 

täkten har uppmätts till 4,5 l/s som ett medelvärde över de senaste tre åren. 3 l/s 

uppskattas utgöras av inläckande grundvatten, 1 l/s uppskattas komma från direkt 

nederbörd och ytavrinning, resterande 0,5 l/s uppskattas härröra från rundpumpning 

till följd av läckage från slangar och kopplingar. En mindre del av 

länshållningsvattnet används internt till fordonstvätt samt dammbekämpning. Den 

Material-ID Konduktivitet 

[m/s]

Djup (m. under 

markytan)

Ytberg 1,00E-06 0-10

Berg 1 6,00E-07 10-15

Berg 2 5,00E-08 15-25

Berg 3 1,00E-08 25-35

Berg 4 1,00E-08 35-55

Berg 5 5,00E-09 55-75

Berg 6 1,00E-09 75-100

Berg 7 1,00E-09

Täkt 5,00E-05



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : bilaga B2 PM Hydrogeolog

 

PM Hydrogeologi – Bro bergtäkt 

32 (57) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
US19206 
2020-11-06 
2 

 

 

största delen av detta vatten recirkuleras inom verksamhetsområdet. Ett inläckage 

av grundvatten på 3 l/s har antagits som representativt mot bakgrund av uppmätta 

totalflöden. 

Efter kalibrering har modellen simulerat ett framtida fall, med ny planerad area och 

nytt brytdjup enligt beskrivet i avsnitt 2.2. Det framtida inläckaget har då beräknats 

till 12,3 l/s för fullt utbruten täkt. Siffran är ett medel över året. I verkligheten 

kommer inläckaget variera med årstid och nederbörd. 

Även ett påverkansområde eller influensområde för grundvatten är beräknat med 

modellen. Influensområdet är det område inom vilket grundvattennivåerna beräknas 

kunna komma att påverkas (avsänkas) på grund av inläckaget till täkten. Gränsen 

för påverkan har i modellen ansatts till 0,3 meter.  

Det beräknade influensområdet i berg sträcker ca 210-310 m från täktens framtida 

brytområdesgräns. Spannet beror av beräkningscellernas storlek. Det teoretiska 

influensområdet blir således inte större än 310 m från brytområdesgräns. Som en 

konservativ bedömning ansätts därför influensområdet i berg till 350 m från 

brytområdesgränsen.  

7 Vattenhantering 

7.1 Nuläge 

För att möjliggöra brytning i täkten behöver inläckande grundvatten, tillrinnande 

ytvatten och direkt nederbörd som ansamlas i täkten ledas bort genom pumpning. 

Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten. Befintligt 

vattenhanteringssystem illustreras i Figur 18. Länshållningsvattnet ansamlas i en 

pumpgrop (1.) som är täktens lägsta nivå. Länshållningsvattnet pumpas därefter, via 

en pumpstation (2.), till en sedimentationsdamm med oljeavskiljare belägen (3.). 

Från sedimentationsdammen rinner vattnet i nordvästlig riktning genom ett sankt 

skogsområde till en våtmark (4.). Våtmarken avvattnas i både nordostlig och 

sydvästlig riktning. Avvattningen i nordostlig riktning sker via en ledning under 

delar av verksamhetsområdet till en sedimentationsanläggning (6.) med tillhörande 

oljeavskiljning. Vattnet leds därefter till ytterligare ett sankt skogsområde som 

avvattnas norrut (7.) via skogsdiken och jordbruksdiken för att slutligen mynna i 

Sigtunafjärden (Mälaren). Den sydvästligaliga avvattningen (5.) sker som 

översilning genom skogsmark som mynnar i dikeskanten av väg 269. Från vägdiket 

leds vattnet via jordbruksdiken till Brobäcken-Sätrabäcken för att slutligen mynna i 

Mälaren söder om Bro. 
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Figur 18: Schematisk bild över befintlig vattenhantering vid Brotäkten.  

 

Volymen bortlett länshållningsvatten från täkten har uppmätts till 4,5 l/s som ett 

medelvärde över de senaste tre åren. 3 l/s uppskattas utgöras av inläckande 

grundvatten, 1 l/s uppskattas komma från direkt nederbörd och ytavrinning, 

resterande 0,5 l/s uppskattas härröra från rundpumpning till följd av läckage från 

slangar och kopplingar. En mindre del av länshållningsvattnet används internt till 

fordonstvätt samt dammbekämpning. Den största delen av detta vatten recirkuleras 

inom verksamhetsområdet.  

7.2 Ansökt verksamhet 

Den ansökta verksamheten kommer att innebära förändringar av det befintliga 

vattenhanteringssystemet. I Figur 19 visas en schematisk figur över den framtida 

vattenhanteringen.  
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I takt med att täkten utvidgas i både yt- och djupled fram till år 2052 kommer 

volymen länshållningsvatten att öka successivt. Den ökade volymen 

länshållningsvatten härrör framförallt från ett bedömt ökat inläckage av 

grundvatten, men även ett ökat bidrag från nederbörd och ytavrinning. 

Sedimentationsdammar/utjämningsmagasin (1) kommer anläggas i täkten på flera 

nivåer för att jämna ut flödet av länshållningsvattnet som pumpas upp från täkten. 

Den största delen av länshållningsvattnet kommer ansamlas i dammarna i 

brytområdet. 

Eftersom bottennivåerna kommer bli på olika djup i brytområdet och 

etableringsområdet i norr kommer en mindre sedimentationsdamm även att 

anläggas på botten av etableringsområdet (1.). Denna damm, benämnd 

etableringsområdesdammen, kommer att hantera yt- och grundvatten från området i 

norr samt vatten från betongfabriken. Dammen kommer att anläggas i anslutning 

till produktionsanläggningen för betong. Betongtillverkningens interna vattenbehov 

kommer att tillgodoses från denna damm. Även asfaltverk, fordonstvätt och 

hjultvätt kommer förses med vatten från denna sedimentationsdamm. Dagvatten 

som uppkommer inom etableringsområdet kommer ledas till 

etableringsområdesdammen. Det vatten som inte blandas in i betongen och lämnar 

verksamhetsområdet, samt vatten från hjul- och fordonstvätt kommer att 

recirkuleras tillbaka till dammen. Vid brist eller överskott på vatten i 

etableringsområdesdammen kommer omfördelning av vatten från de större 

sedimentationsdammarna i brytområdet möjliggöras genom anläggande av 

ledningar mellan dessa. Hur sedimentationsdammarna dimensioneras beskrivs i 

avsnitt 7.2.2.  

Länshållningsvatten från Brotäkten släpps idag till två recipienter, dels den norra 

recipienten som utgörs av jordbruksdiken som mynnar i Mälaren vid 

Sigtunafjärden, dels den södra recipienten Brobäcken-Sätrabäcken som mynnar i 

Mälaren söder om Bro. I den ansökta verksamhetens drifttid planeras allt 

länshållningsvatten ledas till den norra recipienten. Länshållningsvattnet planeras 

även i fortsättningen ledas genom det befintliga våtmarkssystemet (3). För att 

motverka avrinning söderut, mot väg 269, kommer en barriär (4) anläggas i 

våtmarkens västra del. Barriären kan komma att bestå av en mindre vall av tätt 

material såsom till exempel lera. Området runt den mindre befintliga våtmarken i 

norr kommer att tas i anspråk som verksamhetsyta vilket medför att våtmarken 

försvinner. Utgående länshållningsvatten från våtmarken (3) planeras med självfall 

ledas i ledning (5) under verksamhetsytan och släppas vid 

verksamhetsområdesgränsen.  

I den ansökta verksamheten planeras tvätt av massor för betongproduktion m.m. 

Erfarenheter från andra bergtäkter som Jehander driver är att vikten på massorna 

minskar med ca 3-15 % efter tvättning. Den del av massorna som försvinner antas 

bilda suspenderat material och följa med tvättvattnet. Det är troligt att en sämre 

bergkvalité ger upphov till en större förlust vid tvättning. Bergkvalitén i Bro-täkten 

bedöms vara god men för dimensioneringen av sedimentationsdammarna har ett 
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konservativt antagande om en förlust på 15 % ansatts för att vara på den säkra 

sidan. Eftersom det är relativt stora mängder massor som kan komma att tvättas ger 

15 % förlust upphov till stora mängder suspenderat material som behöver tas 

omhand. Tvättning av massor planeras både inom brytområdet och utanför 

brytområdet (inom verksamhetsområdet), allt vatten från båda lokalerna kommer 

ledas till vattenhanteringen i täkten.  

 

Figur 19: Schematisk bild över framtida vattenhantering i Bro täkten. 
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7.2.1 Vattenbalans  

I följande avsnitt beskrivs dimensioneringen av det framtida 

vattenhanteringssystemet. För dimensionering av sedimentationsdammarna har en 

uppskattad vattenbalans satts upp för hela den framtida tillståndsperioden. Detta för 

att beskriva hur sedimentationsdammarnas dimensioner behöver justeras i takt med 

att vattenvolymerna och ackumulerat suspenderat material ökar. 

Det framtida länshållningsbehovet som kommer att pumpas via våtmarken och 

släppas till recipienten utgörs av inläckande grundvatten, direkt nederbörd och 

tillrinning av ytvatten. Från det vatten som ansamlas i sedimentationsdammarna i 

täkten kommer vatten tas ut för internt behov, bl.a. betongproduktion, tvätt av 

massor och fordonstvätt. En del av vattnet för internt behov kommer att lämna 

täktområdet genom framförallt inblandning i betong och utgår därför ur 

vattenbalansen. Utöver att beräkna länshållningsbehovet för ett normalfall har även 

länshållningsbehovet för ett blockregn med återkomsttiden 50 år och varaktigheten 

48 timmar beräknats. I Tabell 9 finns en sammanställning av det framtida 

beräknade länshållningsbehovet. I Figur 21 redovisas en schematisk bild över 

vattenbalansen.  

Inläckaget av grundvatten vid fullt utbruten täkt beräknas uppgå till ca 12 l/s. Detta 

flöde bygger på resultatet från den grundvattenmodellering som har genomförts.  

Vid fullt utbruten täkt kommer brytområdet och dess tillrinningsområde för 

ytvatten att vara totalt ca 121 ha. Av dessa 121 ha utgör 96 ha själva brytområdet 

där direkt nederbörd faller, och resterande 25 ha utgör tillrinningsområde för 

ytvatten till täkten. Täktens topografiska läge innebär alltså att en viss tillrinning av 

ytvatten kommer att ske, tillrinningen sker främst från öster och nordväst via sänkor 

som lutar in mot brytområdet, se Figur 20. I nuläget är täktens brytområde och 

tillrinningsområde för ytvatten ca 16 ha, där 13 ha utgör brytområdet och 3 ha utgör 

tillrinningsområde för ytvatten till täkten, se Figur 20.  

Den specifika avrinningen för området har ansatts till 7,3 l/s*km2 (avsnitt 4.1). För 

fullt utbruten täkt beräknas bidraget från direktnederbörd och tillrinnande ytvatten i 

medeltal att vara 8,8 l/s.  
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Figur 20: Tillrinningsområden för ytvatten för befintlig och fullt utbruten täkt. 

 

Verksamhetens framtida interna vattenbehov utgörs av vatten till 

betongtillverkningen, tvätt av massor, dammbekämpning samt fordonstvätt. Tvätt 

av massor och vatten till betongtillverkningen utgör de betydande delarna. 

Verksamhetens interna vattenbehov kommer öka successivt under den ansökta 

tillståndsperioden. Detta beror på att brytmängderna, tvättningen av massor och 

betongtillverkningen kommer öka successivt under den ansökta tillståndsperioden. I 

slutet av tillståndperioden (år 2052) beräknas det interna vattenbehovet som lämnar 

verksamhetsområdet och därmed inte recirkuleras internt uppgå till 1,4 l/s. Vid fullt 

utbruten täkt beräknas det totala länshållningsbehovet i medel över året uppgå till 

ca 19,7 l/s (inläckande grundvatten, direkt nederbörd och tillrinnande ytvatten). 

För att uppskatta det flöde som kan komma att behöva pumpas upp från täkten och 

vidare till recipient vid en extrem nederbördssituation har ett blockregn applicerats. 

Ett blockregn med återkomstiden 50 år och varaktigheten 48 h har valts för 

beräkningen. Återkomstiden 50 år baseras på att tillståndstiden för den ansökta 

täktverksamheten är 30 år. Ovanstående blockregn motsvarar 88 mm nederbörd i 

form av regn på 48 timmar över täkten och dess tillrinningsområde. Allt vatten som 
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faller som nederbörd bildar dock inte ytavrinning, viss nederbörd avdunstar, väter 

ytor (interception), fyller upp ojämnheter i terrängen och bildar grundvatten. 

Svenskt Vatten (2016) har tagit fram avrinningskoefficienter för olika typer av ytor 

vid kortvariga dimensionerande regn. I enlighet med Svenskt Vattens rapport 

(2016) ges täkten en avrinningskoefficient på 0,3 medan skogsmark i 

tillrinningsområdet ges avrinningskoefficienten 0,1. Vid fullt utbruten täkt 

motsvarar ovan beskrivet blockregn ca 27 500 m3 vatten. För att vatten stående i 

täkten inte ska hindra produktionen under för lång tid ansätts att vattenvolymen från 

blockregnet ska kunna pumpas ut under en period på 10 dygn. För att möjliggöra en 

tömning av täkten inom en period på 10 dygn krävs en pumpkapacitet på 31,9 l/s. 

Till detta adderas medelflödet till täkten på 19,7 l/s. Länshållningsbehovet vid ett 

extremregn blir därmed 51,6 l/s. Blockregnets storlek är baserat på Dahlström 

(2006). Resultatet i rapporten baseras på data från 47 orter i Sverige. Rapporten är 

framtagen av VA-Forsk som var kommunernas eget FoU-program om kommunal 

VA-teknik. Idag heter detta FoU-program Svenskt Vatten Utveckling (SVU). 

Tabell 9: Länshållningsbehov vid fullt utbruten täkt. 

 Flöde (l/s) Volym (m3) 
Inläckande grundvatten 12  

Direktnederbörd och ytavrinning 8,8  

Internt vattenbehov 1,4  

Blockregn1 31,9 27 500 

Länshållningsbehov (medel) 19,7  

Länshållningsbehov (max2) 51,6  
1 Vid ett blockregn om 88 mm på 48 h som pumpas ut under 10 dygn. 

 

Figur 21: Schematisk bild över täktens vattenbalans. 

 

 
1 Förutsatt att utpumpning sker på 10 dygn. 
2 Förutsatt att utpumpning sker på 10 dygn. 
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7.2.2 Sedimentationsdammar 

Brytområdet 

Syftet med att anlägga sedimentationsdammar är flera, de främsta är att utjämna 

länshållningsflödet, avskilja suspenderat material samt att kunna lagra vatten. Ett 

magasin minskar påverkan i form flödestoppar och jämnar ut flödet, ger vattnet en 

längre uppehållstid och därmed möjligheterna till sedimentation. För att 

sedimentation ska fungera väl är det viktigt att vattnets hastighet minskar betydligt. 

Helst ska det kunna bildas områden med nästan stillastående vatten. När vattnet 

rinner mycket långsamt kan partiklarna sedimentera. Partiklarna sjunker till botten 

och stannar medan vattnet så småningom rinner/pumpas vidare. För att vattnet ska 

rinna långsamt krävs att omsättningstiden är tillräckligt lång. Partikelstorleken på 

det suspenderade materialet är tillsammans med flödeshastigheten de styrande 

parametrarna för sedimentationen. En eller flera sedimentationsdammar kommer 

anläggas på täktbotten i brytområdet. Dammarna kommer ha sin botten på ca +24, 

vilket är samma som det lägsta ansökta brytdjupet. Dimensioneringen av 

sedimentationsdammarna baseras på följande fyra villkor: 

o Uppehållstiden för sedimentationsdammen ska vara sådan att en effektiv 

avskiljning av det suspenderade materialet uppnås. Beräkningar för 

dimensionering har utförts för finsilt med en partikelstorlek mellan 0,002-

0,006 mm, se Figur 22. Partiklar i den lägre delen av intervallet 

sedimenterar 1 meter på 96 timmar. 96 h uppehållstid bedöms vara 

tillräckligt om avledning från sedimentationsdamm till våtmark sker från 

ytan, t.ex. med en dekanter. Med denna lösning behöver partiklar bara 

sedimentera under dekanterns vattenintag, under denna nivå kan partiklarna 

inte pumpas bort och kommer fortsätta sedimentera.  

o Tre månaders internt vattenbehov ska finnas lagrat i 

sedimentationsdammarna, dock minst 2 500 m3 så att uppehållstiden för 

sedimentationen ska bli tillräckligt lång från starten av tillståndsperioden. 

o Utrymme för att lagra volymen av ett blockregn med återkomsttiden 50 år 

och varaktigheten 48 timmar ska finnas. Om delar av ett blockregn kan 

lagras utanför sedimentationsdammarna men fortfarande i täkten kan denna 

parameter minskas (och därmed sedimentationsdammarnas volym) utan att 

det påverkar omgivningen då det inte påverkar storleken på det utgående 

flödet.  

o Det kumulativt ackumulerade suspenderade materialet ska få plats i 

dammarna.  

Eftersom brytning i nuvarande tillstånd sker på en högre bottennivå än i den 

ansökta, samt att täktbottenytan till en början kommer vara begränsad, kan 

sedimentationsdammar som rymmer behovet för hela tillståndsperioden inte 

anläggas direkt. Sedimentationsdammarnas volym kommer successivt behöva 
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utökas. I Tabell 10 beskrivs den beräknade utökningen av 

sedimentationsdammarnas volym under tillståndsperioden.  

Tabell 10: Dimensionering av sedimentationsdammar. 

 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2052 

3 månaders 

vattenförbrukning (m3) 2500 4170 8170 9770 11400 11400 11400 

Plats för blockregn (m3) 3700 6880 10900 14800 18800 22800 27500 

Volym kumulativt 

sediment (m3) 0 19500 64100 123000 190000 262000 348000 

Krävd volym i 

magasin(m3) 6200 30500 83100 148000 221000 296000 386000 

Area vid djup 12 m (m2) 516 2540 6920 12300 18400 24700 32200 

Uppehållstid (h) 138 150 218 208 207 183 160 

 

 

Figur 22: Sedimenteringshastighet för sfäriska partiklar av olika fraktioner enligt Stokes lag. 

 

Etableringsområdet 

En mindre sedimentationsdamm, benämnd etableringsområdesdammen, kommer att 

anläggas på botten av etableringsområdet. Betongtillverkningens interna 

vattenbehov, samt fordonstvätt och hjultvätt kommer förses med vatten från denna 

sedimentationsdamm. Det vatten som inte blandas in i betongen och lämnar 

verksamhetsområdet, samt vatten från hjul- och fordonstvätt kommer att 

recirkuleras tillbaka till dammen. Vid brist eller överskott på vatten i dammen i den 

norra delen kommer omfördelning av vatten från de större 

sedimentationsdammarna i den södra delen möjliggöras genom anläggande av 

ledningar mellan dessa. Sedimentationsdammens primära syfte är att lagra vatten 

för internt bruk. Det interna behovet kommer öka successivt vilket innebär att 

dammens storlek kan komma att utökas under tillståndstiden. Under verksamhetens 

första tio år uppskattas vattenbehovet till betongfabriken och samt fordonstvätt och 

hjultvätt som mest uppgå till ca 10 000 m3/år. Vid lagring av en månads 

vattenförbrukning krävs en damm som rymmer ca 830 m3, exempelvis med måtten 

13*13*5 m (längd, bredd, djup).  
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7.2.3 Våtmarken 

Det länshållningsvatten som pumpas från sedimentationsdammen till den norra 

recipienten kommer att passera den våtmark som används i verksamhetens 

befintliga vattenhantering. Kemisk provtagning i befintlig damm 

(provtagningspunkt MP1) innan våtmarken visar att länshållningsvattnet innehåller 

förhöjda halter av totalkväve. Uppmätta kvävehalter visar att våtmarkssystemet är 

en effektiv kvävefälla. Uppmätta kvävehalter visar att totalkvävehalten i medel 

minskar med 77 % i våtmarken.  

Ammonium och nitrat härrör från det sprängmedel som verksamheten använder. I 

våtmarken sker reduktion av det lösliga kvävet som via nitrifikation och 

denitrifikation avgår till atmosfären som kvävgas. Nitrifikation och denitrifikation 

är naturliga biologiska processer som drivs av mikroorganismer. För att uppnå en 

effektiv kväverening krävs både syrerika och syrefattiga miljöer i våtmarken. En 

effektiv kväverening är även beroende av våtmarkens uppehållstid. För en effektiv 

kväverening bör uppehållstiden i våtmarken inte understiga 14 dygn (Mitsch & 

Gosselink, 2015). Våtmarkens totala yta uppgår till ca 4 ha och medeldjupet har 

skattats till 0,5 meter. För det beräknade medellänshållningsbehovet för fullt 

utbruten täkt blir uppehållstiden i våtmarken ca 12 dygn. Motsvarande siffra för det 

beräknade maximala länshållningsbehovet är ca 4,5 dygn. Nuvarande våtmark 

bedöms därför fungera väl som kvävefälla nästan hela den ansökta 

tillståndsperioden. Eftersom en ny ledning kommer anläggas under 

verksamhetsytan för avrinning från våtmarken till recipient bör denna anläggas 

något högre (ca 1 dm) för att uppfylla uppehållstiden om 14 dygn vid slutet av 

tillståndsperioden.   

8 Bedömd påverkan från planerad verksamhet 

8.1 Inläckage till täkten 

Brytning i plan och djup kommer främst att ske söderut. Vid fullt utbruten täkt 

kommer brytområdets täktbotten att vara på +24 medan etableringsområdets 

bottennivå kommer vara +48. Förkrossen som förläggs i ett bergschakt i 

brytområdet kommer ha schaktbotten på ca +12. Detta schakt kommer att injekteras 

och något större inläckage förväntas inte ske till denna lågpunkt.  

Volymen inläckande grundvatten kommer att variera med tiden. I början av 

brytningen kommer grundvattenmagasin och sprickzoner i närheten av täkten att 

tömmas. Under tömningen är inläckaget vanligtvis mycket större än vad det senare 

blir, då grundvattentillståndet blir mer stationärt. I detta fall, när det gäller en 

utökad brytning i redan befintlig täkt, har ett stationärt tillstånd redan ställt in sig. 

En utökad brytning innebär dock att nya stationära tillstånd kommer inställa sig allt 

eftersom brytområdet utökas. Även årstiden påverkar inläckaget till täkten. Under 

snösmältningen kan inläckaget bli det dubbla gentemot resten av året. 
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Framtida inläckage av grundvatten har beräknats till i medeltal ca 12 l/s. Detta 

gäller för utbruten täkt och när grundvattenflödet blivit stationärt, dvs. när en ny 

balans med omgivningen infunnits som inte ändras med tiden.  

8.2 Länshållning av täkten 

Länshållningsbehovet utgörs av inläckande grundvatten, direkt nederbörd och 

ytavrinning in mot täkten. Inläckaget till täkten är beräknat till ca 12 l/s och den 

direkta nederbörden och ytavrinning till täkten beräknas till ca 8,8 l/s. Från 

sedimentationsdammarna kommer det tas ut vatten för internt bruk och som 

kommer lämna anläggningen och därmed vattenbalansen, detta flöde beräknas till 

ca 1,4 l/s. Detta ger ett totalt länshållningsbehov på i medeltal ca 19,7 l/s. Detta 

gäller för utbruten maximal täkt och när grundvattenflödet blivit stationärt, dvs. när 

en ny balans med omgivningen infunnits som inte ändras med tiden.  

En beräkning av länshållningsbehovet vid ett extremregn har även utförts. Vid 

inträffande av ett 48-timmars blockregn (totalt 88 mm med återkomsttid 50 år) 

krävs en pumpkapacitet på ca 31,9 l/s för att möjliggöra en tömning av täkten inom 

en period på 10 dagar. Till detta adderas det ordinarie länshållningsbehovet på i 

medeltal ca 19,7 l/s. Pumparna bör således ha en kapacitet på 51,6 l/s.  

8.3 Influensområde för grundvatten  

8.3.1 Influensområde i berg 

Med en numerisk grundvattenmodell har ett teoretiskt influensområde i berg för 

fullt utbruten täkt beräknats till ca 210-310 m från täktens brytkanter. Spannet beror 

av beräkningscellernas storlek. För beräkning av influensområde har ett gränsvärde 

för påverkan satts till 0,3 m. Storleken på beräknat influensområde varierar med 

storleken på gränsvärdet: Ju mindre gränsvärde ju större påverkansområde. Med ett 

mindre gränsvärde ökar också osäkerheten i storleken på det beräknade 

influensområdet. I det aktuella fallet bedöms ett gränsvärde på 0,3 m rimligt.  

I verkligheten kommer också influensområdets utbredning och form styras av de 

strukturer och zoner som finns i berget. Det är därför sannolikt att det verkliga 

influensområdet får en annan form och blir mindre i vissa riktningar än i andra. 

Baserat på hydrogeologisk information och säkerhetsmarginal till modellens 

beräknade värde har ett influensområde på maximalt 350 m från den framtida 

brytområdeskant bedömts (Figur 23). Erfarenheter från tidigare dagbrott och 

verksamheter i berg har visat att grundvattensänkningen är som allra störst i 

dagbrottets närhet, medan de yttre områdena inom influensområdet inte påverkas i 

större utsträckning. 
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Figur 23: Bedömt influensområde för grundvatten i berg vid fullt utbruten täkt.  

8.3.2 Influensområde i jord 

En direkt påverkan på grundvatten i jord kan uppkomma när jordlager avbanas 

inför brytningen. Omfattningen av påverkan är, förutom jordens 

vattengenomsläpplighet, även beroende av jordlagrens mäktighet i anslutning till 

brytområdet. Grundvatten i jord kan även påverkas indirekt genom att en dränering 

av den övre delen av bergmassan i viss utsträckning kan leda till avsänkta nivåer i 

jordlagren ovanpå berget.  

Jorddjupen i området är ringa, där berg i dagen är vanligt förekommande. 

Terrängen i området är småkuperad med sannolikt små lokala grundvattenmagasin i 

moränen i lågpunkterna. Då jorddjupen är ringa är troligtvis grundvattenbildningen 

relativt liten och en större del av nederbörden rinner därför istället av som 

ytavrinning. Mot bakgrund av de ringa jordlagren och de små lokala 

grundvattenmagasinen bedöms den direkta grundvattenpåverkan i jord bli liten, 

betydligt mindre än influensområdet i berg. 
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8.4 Bedömd påverkan på brunnar 

Enskilda brunnar bedöms inte påverkas av den planerade täktverksamheten, vare 

sig av minskad vattentillgång eller försämrad dricksvattenkvalitet. Beräknat och 

bedömt influensområde sträcker sig som längst 350 m från det ansökta brytområdet. 

Närmaste identifierade bergborrade brunn är belägen ca 750 m från brytområdets 

ytterkant. Föroreningsspridning via grundvatten bedöms mycket osannolikt, då 

länshållningen i täkten bidrar till att grundvattenströmningen sker in mot täkten. 

Länshållningsvattnet avleds till ett vattendrag som mynnar i Sigtunafjärden. Ingen 

brunn bedöms därför påverkas av den ansökta verksamheten. 

8.5 Bedömd påverkan på ytvatten för fullt utbruten täkt 

8.5.1 NW660870-160370 (norra avrinningsområdet) 

Det länshållningsvatten som täktverksamheten ger upphov till under drifttiden 

kommer att släppas till vattendraget NW660870-160370 i det norra 

avrinningsområdet som mynnar i Sigtunafjärden. Länshållningsflödet kommer 

succesivt öka under drifttiden i takt med utvidgningen av täkten. Flödet kommer 

emellertid att vara högst vid fullt utbruten täkt, varför dessa flöden används i 

påverkansbedömningen. Recipienten kommer därmed få ett tillskott av vatten till 

följd av den utökade täktverksamheten. Påverkansbedömning görs för 

medelvattenföring (MQ) och medelhögvattenföring (MHQ). Det framtida 

medelflödet som kommer att släppas till recipienten har beräknats till 19,7 l/s och 

del maximala flödet har beräknats till 51,6 l/s. Det maximala flödet är framtaget för 

ett 48-timmars blockregn om 88 mm med återkomsttiden 50 år, som pumpas ut 

under 10 dygn. För bedömning av flödespåverkan på vattendraget NW660870-

160370 behöver den del av brytområdet med tillhörande tillrinningsområde som 

naturligt (innan täkten anlades) hade avrunnit mot NW660870-160370 räknas bort. 

Flödestillskottet till NW660870-160370 vid fullt utbruten täkt är för MQ och MHQ 

beräknat till 18,5 respektive 45,3 l/s.    

För att bedöma påverkan på nedströms belägna markavvattningsföretag och 

utloppet i Sigtunafjärden har dessa flöden jämförts mot den karakteristiska 

vattenföringen (MQ och MHQ) som beräknats för fyra beräkningspunkter (P1-P4) i 

vattendraget. Beräkningspunkternas lägen och beräknade bakgrundsflöden framgår 

i Figur 24 respektive Tabell 7. I Tabell 11 redovisas procentuell påverkan på 

flödespunkterna P1-P4 och utloppet i Sigtunafjärden vid flödestillskott på 18,5 

(MQ) respektive 45,3 l/s (MHQ) vid fullt utbruten täkt. 

Tabell 11:Beräknad flödespåverkan i flödespunkterna P1-P4 och utloppet i Sigtunafjärden vid 

fullt utbruten täkt. 

 P1 P2 P3 P4 Utlopp Sigtunafjärden 

MQ (%) 123 36 32 15 11 

MHQ (%) 84 25 22 10 7 
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Eftersom det naturliga bakgrundsflödet i vattendraget ökar nedströms minskar det 

beräknade procentuella tillskottet från täktverksamheten även om faktiska tillskottet 

är detsamma. 

 

Figur 24: Delavrinningsområden för fyra olika punkter (P1-P4) längs med det norra 

avrinningsområdet.  

 

Högre länshållningsflöden från täktverksamheten kan påverka 

markavvattningsföretag i form av översvämningsrisker eller erosion. 

Markavvattningsföretagen är dimensionerade för att kunna omhänderta ett visst 
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flöde, ett högvattenflöde. Genom att dimensionera vattenhanteringen i täkten 

(sedimentationsdammar och utjämningsmagasin) på ett tillbörligt sätt kan påverkan 

i form av ökad högvattenföring begränsas. 

Upprättelsehandlingar till markavvattningsföretaget Aske-Skråmsta df har inte 

kunnat lokaliseras. I de handlingar som har lokaliserats framgår att 

markavvattningsföretaget ungefär vid beräkningspunkt P3 (se Figur 24) beräknas 

ha ett högvattenflöde på ca 700 l/s, diket rekommenderas dimensioneras därefter 

vid täckdikning. Det beräknade högvattenflödet (700 l/s) vid dimensioneringen av 

markavvattningsföretaget ungefär vid punkt P3 skiljer sig relativt kraftigt från det 

beräknade medelhögvattenflödet vid samma punkt som genomförts inom denna 

utredning (210 l/s, se Tabell 7). Skillnaden i beräknade flöden kan sannolikt 

härledas till olika bedömningar av specifik avrinning. Det värde som använts inom 

denna utredning härrör från flödesmätningar genomförda av SMHI, se avsnitt 4.3.4. 

De flödesmätningar som SMHI genomfört bedöms vara tillförlitliga och 

representativa för det aktuella avrinningsområdet. Utifrån dikets geometri och 

bottenlutning i lokaliserade handlingar beräknas högflödesökningen i punkt P3 

medföra ett ökat vattenstånd i diket på 4,5 cm. Eftersom diket vid P3 ska vara 

dimensionerat för ett högflöde på 700 l/s, vilket motsvarar ett ökat vattenstånd om 

ytterligare ca 30 cm jämfört beräknad flödesökning, bedöms diket klara av det 

beräknade högflödet vid fullt utbruten täkt på totalt ca 255 l/s vid P3. Då diket 

bedöms klara den ökade högvattenföringen i P3 bedöms diket även klara den ökade 

högvattenföringen även i resterande delar då diket torde vara överdimensionerat 

även i dessa delar. 

Alla diken, trummor och ledningar är dimensionerade för en viss högvattenföring. 

Ett medelflöde är betydligt lägre än högvattenföringen. Detta innebär att en 

förändring av ett medelflöde inte riskerar överskrida anläggningarnas kapacitet. 

Beräknad ökning av medelflödet i vattendraget med 18,5 l/s beräknas i punkt P3 

medföra ett ökat vattenstånd i diket på 3,5 cm vid fullt utbruten täkt. Den beräknade 

flödesökningen bedöms därför inte påverka nedströms liggande diken, trummor och 

ledningar negativt.   

8.5.2 Brobäcken-Sätrabäcken (södra avrinningsområdet) 

Den största delen av det ansökta brytområdet ligger inom det södra 

avrinningsområdet. Den nederbörd som faller inom brytområdet, samt inom den del 

av avrinningsområdet som avrinner mot täkten (Figur 20), kommer under drifttiden 

hamna i verksamhetens vattenhanteringssystem och slutligen pumpas till 

recipienten i det norra avrinningsområdet. Brobäcken-Sätrabäcken kommer därmed 

få ett lägre flöde till följd av den utökade täktverksamheten.  

Den del av det framtida brytområdet med tillhörande tillrinningsområde som ligger 

inom det södra avrinningsområdet utgör 4 % av avrinningsområdets totala yta. 

Detta motsvarar ett potentiellt minskat medelflöde på ca 7,5 l/s, där 

avrinningsområdets beräknade medelvattenföring är 189 l/s.  
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Ett minskat flöde bedöms ge positiva effekter på nedströms liggande 

markavvattningsföretag då deras syfte är att avleda vatten. 

Ett minskat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken bedöms inte påverka Östra Mälarens 

vattenskyddsområde då vattentäktens närmaste belägna vattenverk är beläget ca 10 

km från bäckens utlopp i Mälaren. 

Strax innan Brobäcken-Sätrabäcken mynnar i Mälaren söder om Bro tätort rinner 

Brobäcken-Sätrabäcken in i Brovikens Natura 2000-område och Broängarnas 

naturreservat. Brovikens Natura 2000-område och Broängarnas täcker till stor del 

samma område och är främst belägna i vattenområde (Mälaren) men mindre delar 

är även belägna på land. Enligt naturreservatet Broängarnas skötselplan (Upplands-

Bro kommun, 2004) är syftet med naturreservatet dels att bevara strandängar med 

artrika låglandsgräsmarker och fuktängar med blåtåtel eller starr, samt de växt- och 

djursamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer, dels att upprätthålla gynnsam 

bevarandestatus för naturtypen "Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller 

dybladsvegetation". Naturreservatets bevarandevärden är inte knutna till 

Brobäcken-Sätrabäcken och ett minskat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken med ca 4 % 

bedöms därför inte påverka naturreservatet negativt. 

Brovikens Natura 2000-område är utpekat som viktigt för livsmiljön Naturligt 

näringsrika sjöar (kod 3150). Det övergripande syftet med Natura 2000-området är 

att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för den i området utpekade 

livsmiljön (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Brovikarna har mycket stora arealer 

grunda mjukbottnar där långskottsvegetation förekommer. Med gott siktdjup och 

stora areal grund botten utgör Brovikarna ett av Mälarens allra mest värdefulla 

exempel på livsmiljön naturligt näringsrika sjöar som är prioriterad i området. 

Området bedöms vara viktigt som spridningscentrum för många arter knutna till 

livsmiljön. Natura 2000-området Broviken är knutet till vattenmiljön i Mälaren och 

ett minskat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken med ca 4 % bedöms därför inte påverka 

Natura 2000-områdets utpekade livsmiljö.  

8.5.3 Lejondalssjön (östra avrinningsområdet) 

En liten del av det bedömda influensområdet för grundvatten i berg sträcker sig in i 

Lejondalssjöns avrinningsområde. Den del av avrinningsområdet som ligger inom 

bedömt influensområde är 0,06 km2, vilket utgör ca 0,4 % av Lejondalssjöns totala 

avrinningsområde. Att 0,4 % av avrinningsområdet ligger inom täktens bedömda 

influensområde i berg kan inte likställas med att vattentillflödet till Lejondalssjön 

minskar med 0,4 %. Mindre avsänkningar av trycknivåer för grundvatten i berg kan 

ske men ytvattenflödet kommer fortsatt ske i riktning mot Lejondalssjön. Påverkan 

på vattenbalansen inom Lejonsdalssjöns avrinningsområde bedöms därför bli 

försumbar. 
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8.5.4 Våtmarker/sumpskogar 

Inom influensområdet för grundvatten i berg förekommer ett flertal 

våtmarker/sumpskogar, se Figur 25. Den största våtmarken (1) är belägen inom 

verksamhetsområdet och är till viss del antroprogen då verksamhetens 

länshållningsvatten pumpas till våtmarken. Under verksamhetens drifttid kommer 

länshållningsvattnet fortsatt kontinuerligt ledas till våtmarken och flödet kommer 

succesivt att öka. Den ansökta brytningen sker inte närmare våtmarken än redan 

utförd brytning, våtmarken bedöms därför inte påverkas negativt med avseende på 

vattenbalansen. Våtmarken kommer fortsättningsvis tillföras kväve och troligtvis en 

mindre mängd sediment då den är en del av vattenhanteringen.  

Övriga våtmarker inom influensområdet bedöms i huvudsak försörjas av direkt 

nederbörd och ytavrinning. Genom direkt dränering av jordlagren bedöms en 

våtmark (2) kunna påverkas då den är belägen i direkt anslutning till planerat 

brytområde. Huruvida övriga våtmarker kan komma att påverkas, och i vilken 

utsträckning, är svårt att bedöma då det bl.a. beror på enskilda sprickors kontakter 

mellan täkt och våtmark. Med ökat avstånd från planerat brytområde minskar risken 

för påverkan på våtmarkerna. Med anledning av detta går det inte att utesluta en 

påverkan på övriga våtmarker inom influensområdet i berg men risken bedöms som 

liten då de i huvudsak bedöms försörjas av direkt nederbörd och ytavrinning.  
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Figur 25: Sumpskogar och våtmarker belägna inom bedömt influensområde för grundvatten i 

berg.  

 

8.6 Bedömd påverkan på vattenkvalitet 

Den utökade täktverksamheten kommer att ge upphov till ett ökat inläckage av 

grundvatten. Halterna av de olika ämnen som provtas (se Bilaga 1) bedöms inte öka 

i och med att verksamheten kommer att bedrivas på ett likartat sätt som befintlig 

verksamhet. I och med det ökade inläckaget kan halterna av vissa ämnen komma att 

minska till följd av utspädning. En ökad brytmängd ger upphov till en ökad 

förbrukning av sprängämnen. Halterna av kväve bedöms dock bli liknande dagens 
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halter då även inläckaget av grundvatten ökar, och därmed utspädningen, när 

brytmängderna ökar. Nuvarande våtmark är enligt genomförda vattenprovtagningar 

en effektiv kvävefälla. Våtmarken med sin nuvarande storlek och utformning 

bedöms fortsatt bli en effektiv kvävefälla under större delen av den ansökta 

tillståndsperioden (se avsnitt 7.2.3). Vid slutet av tillståndsperioden kan våtmarkens 

volym komma att behöva utökas vilket kan ske genom att ledningen som avvattnar 

våtmarken till recipienten höjs något.  

Halterna av suspenderat material i täkten kommer sannolikt att öka till följd av att 

tvättning av bergmaterial planeras att utföras. För att hantera den ökade mängd 

suspenderat material som uppkommer i täkten kommer vattenhanteringssystemet 

med tillhörande sedimentationsdammar dimensioneras för att minimera påverkan i 

recipient, se avsnitt 7.2.2.  

Vattenkvalitén i nuvarande recipienter bedöms kunna komma att förändras i mindre 

utsträckning till följd av den ändrade vattenhanteringen. I befintlig verksamhet är 

två vattendrag recipienter för länshållningsvattnet från täktverksamheten, 

NW660870-160370 och Brobäcken-Sätrabäcken. I den ansökta verksamheten 

kommer enbart NW660870-160370 att bli recipient för länshållningsvattnet under 

drifttiden. Täktverksamheten kommer därmed inte påverka vattenkvalitén i 

Brobäcken-Sätrabäcken under drifttiden.  

Vattendraget NW660870-160370 kommer bli recipient för allt länshållningsvatten 

under drifttiden. NW660870-160370 är klassificerad som ett övrigt vatten och har 

ingen statusklassning eller fastställda miljökvalitetsnormer. Vattendraget mynnar i 

Sigtunafjärden som utgör ett flertal vattenförekomster, den del som berörs är 

benämnd Mälaren-Skarven (SE661108-160736). Mälaren-Skarvens ekologiska 

status klassas som måttlig, främst på grund av problem med övergödning och vissa 

särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Kemisk status uppnår ej god status. 

Länshållningsvattnet som tillförs Mälaren-Skarven bedöms få liknande halter som i 

befintlig verksamhet, dvs. något förhöjda totalkvävehalter. Mälaren-Skarvens 

vattenförekomst omfattar ett område på 26 km2 som sträcker sig Sigtuna i norr till 

Kungsängen i söder. Med föreslagen vattenhantering bedöms påverkan på 

vattenkvalitén i recipienten bli liten och vattenförekomstens status eller möjligheter 

att uppnå fastställda MKN bedöms därför inte att påverkas av den ansökta 

verksamheten. 

9 Bedömd påverkan efter avslutad täktverksamhet 

Efter avslutad täktverksamhet kommer täktområdet efterbehandlas. När 

länshållningen upphör kommer täkten att börja vattenfyllas och bilda en täktsjö. 

Den framtida täktkantens sydvästra del ligger topografisk lägst på nivån ca +36. 

Sprängning av denna kant till nivån +35 kommer enligt förslaget till 

efterbehandlingsplanen genomföras. Etablerade bergborrhål visar 

grundvattennivåer kring +30 - +37. Mot bakgrund av uppmätta grundvattennivåer 

är det troligt täktsjön kommer fyllas nivå +35 och att täktsjön därefter börjar 
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avbörda vatten. Uppfyllnadstiden av täktsjön kommer bl.a. bero på hur stor del av 

täkten som återfylls med massor inom efterbehandlingsarbetet. En grov beräkning 

av tiden för uppfyllnad ger en uppfyllnadstid på ca 20 år. Inget utflöde av ytvatten 

kommer ske från täktsjön innan täktsjöns vattennivå når det blivande utloppets nivå 

(+35 m.ö.h.). När täktsjön når utloppets nivå kommer vattnet med självfall 

avbördas till Brobäcken-Sätrabäcken.  

Eftersom markytan lutar kring det framtida brytområdet kommer vattenytan i den 

framtida täktsjön inte nå upp till ursprunglig markyta i alla delar runt brytområdet. 

Detta innebär att det även efter att täktsjön nått sin avbördningsnivå kommer ske ett 

visst inläckage av grundvatten. Detta inläckage har beräknats till ca 4 l/s.    

9.1 Bedömd påverkan på privata brunnar 

Enskilda brunnar bedöms inte påverkas under den planerade täktverksamhetens 

drifttid. När länshållningen avslutas och täktsjön bildas kommer grundvattnets 

trycknivåer i omkringliggande berg stiga. Enskilda brunnar bedöms därför inte 

påverkas negativt efter att täktverksamheten avslutats.  

9.2 NW660870-160370 (norra avrinningsområdet) 

När länshållningen av täkten upphör kommer vattenflödet till det norra 

avrinningsområdet (NW660870-160370) att minska. Den del av det framtida 

brytområdet med tillhörande tillrinningsområdet som ligger inom det norra 

avrinningsområdet kommer efter avslutad täktverksamhet avrinna med självfall mot 

Brobäcken-Sätrabäcken då den framtida täktsjöns avbördning kommer ske söderut. 

Den del av det framtida brytområdet med tillhörande tillrinningsområde som ligger 

inom det norra avrinningsområdet utgör ca 0,7 % av avrinningsområdets totala yta. 

Detta motsvarar ett potentiellt minskat medelflöde på ca 1,2 l/s jämfört med innan 

täktverksamheten påbörjades. Avrinningsområdets beräknade medelvattenföring är 

174 l/s. Ett minskat flöde med ca 0,7 % bedöms få en försumbar påverkan på i 

vattendraget/jordbruksdiket NW660870-160370 och nedströms liggande 

Sigtunafjärden.  

9.3 Brobäcken-Sätrabäcken (södra avrinningsområdet) 

Efter avslutad täktverksamhet kommer länshållningen av täkten att upphöra och vid 

uppfyllnaden av täktsjön bedöms sjönivån stiga till nivåer som medför avbördning 

av ytvatten. Avbördning av ytvatten från täktsjön kommer ske söderut mot 

Brobäcken-Sätrabäcken. Det vatten som avbördas från täktsjön härrör från direkt 

nederbörd, tillrinnande ytvatten och inläckande grundvatten. Av brytområdets och 

tillhörande tillrinningsområdes area tillhör merparten naturligt Brobäcken-

Sätrabäckens avrinningsområde, 105 av 121 ha. Resterande 16 ha som naturligt 

tillhör det norra avrinningsområdet blir alltså ett tillskott till flödet i Brobäcken-

Sätrabäcken tillsammans med inläckande grundvatten, jämfört med innan 
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täktverksamheten påbörjades. Täktsjön kommer bli flödesutjämnande för 

högvattenflöden från täktområdet. 

Påverkansbedömning görs för medelvattenföring (MQ) och medelhögvattenföring 

(MHQ). Det framtida medelflödet som kommer att släppas till recipienten har 

beräknats till 11,3 l/s och det maximala flödet har beräknats till 35,4 l/s. För 

bedömning av flödespåverkan på Brobäcken-Sätrabäcken behöver den del av 

brytområdet med tillhörande tillrinningsområde som naturligt (innan täkten 

anlades) hade avrunnit mot vattendraget räknas bort. Flödestillskottet till 

NW660870-160370 vid fullt utbruten täkt är för MQ och MHQ beräknat till 3,7 

respektive 8,2 l/s jämfört med naturliga förhållanden.    

För att bedöma påverkan på nedströms belägna markavvattningsföretag, 

naturreservat och Natura 2000-områden har dessa flöden jämförts mot den 

karakteristisk vattenföring (MQ och MHQ) som beräknats för fyra 

beräkningspunkter (S1-S4) i vattendraget. Beräkningspunkternas lägen och 

beräknade bakgrundsflöden framgår i Figur 26 respektive Tabell 8. I Tabell 12 

redovisas procentuell påverkan på flödespunkterna S1-S4 vid flödestillskott på 3,7 

(MQ) respektive 8,2 l/s (MHQ) vid avslutad täktverksamhet. 

Tabell 12: Procentuell påverkan på det södra avrinningsområdet efter avslutad verksamhet i 

flödespunkterna S1-S4.  

 S1 S2 S3 S4 (utlopp i Mälaren) 

MQ (%) 26 4 2 2 

MHQ (%) 16 3 1 1 

 

Eftersom det naturliga bakgrundsflödet i vattendraget ökar nedströms minskar det 

beräknade procentuella tillskottet från den avslutade täktverksamheten även om 

faktiska tillskottet är detsamma. 
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Figur 26: Delavrinningsområden för fyra olika punkter (S1-S4) längs med det södra 

avrinningsområdet. 

 

Högre vattenflöden än vad markavvattningsföretag är dimensionerade för kan 

påverka markavvattningsföretag i form av översvämningsrisker eller erosion. 

Markavvattningsföretagen är dimensionerade för att kunna omhänderta ett visst 

flöde, ett högvattenflöde.  

Upprättelsehandlingar har lokaliseras för det större markavvattningsföretaget 

Norrboda-Sätra df, men inte för de mindre Norrboda-Odlingens df och Norrboda-

Klövberga df. Länshållningsflödet ansluter till Norrboda-Odlingens df i ett 
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tvärgående dike (punkt S1 i Figur 26) på ca 200 m innan diket mynnar i huvuddiket 

som tillhör Norrboda-Sätra df. Utifrån huvuddikets (Norrboda-Sätra df) geometri 

och bottenlutning i upprättelsehandlingarna beräknas högflödesökningen strax 

nedströms S1 medföra ett ökat vattenstånd i diket på ca 1 cm, från 56,5 cm till 57,5 

cm. Enligt upprättelsehandlingarna ska dikets djup från markyta vara 2,45 m vid 

denna punkt. Ett ökat högvattenflöde med 8,2 l/s eller ca 1 cm i nivåökning bedöms 

få en marginell till försumbar påverkan på dikenas kapacitet och därmed 

markavvattningsföretagen. Då diket bedöms klara den ökade högvattenföringen 

strax nedströms S1 bedöms diket även klara den ökade högvattenföringen även i 

resterande delar nedströms då ökningen är marginell till försumbar. Norrboda-

Klövberga df bedöms inte påverkas av den ansökta verksamheten då 

länshållningsvattnet inte kommer rinna i företagets diken.  

Alla diken, trummor och ledningar är dimensionerade för en viss högvattenföring. 

Ett medelflöde är betydligt lägre än högvattenföringen. Detta innebär att en 

förändring av ett medelflöde inte riskerar överskrida anläggningarnas kapacitet. 

Beräknad ökning av medelflödet i vattendraget med 3,7 l/s beräknas i punkten strax 

nedströms S1 medföra ett ökat vattenstånd i diket på 1 cm. Den beräknade 

flödesökningen bedöms därför inte påverka nedströms liggande diken, trummor och 

ledningar negativt.   

Ett något ökat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken bedöms inte påverka Östra Mälarens 

vattenskyddsområde då vattentäktens närmaste belägna vattenverk är beläget ca 10 

km från bäckens utlopp i Mälaren. 

Strax innan Brobäcken-Sätrabäcken mynnar i Mälaren söder om Bro tätort rinner 

Brobäcken-Sätrabäcken in i Brovikens Natura 2000-område och Broängarnas 

naturreservat. Brovikens Natura 2000-område och Broängarnas täcker till stor del 

samma område och är främst belägna i vattenområde (Mälaren) men mindre delar 

är även belägna på land. Enligt naturreservatet Broängarnas skötselplan (Upplands-

Bro kommun, 2004) är syftet med naturreservatet dels att bevara strandängar med 

artrika låglandsgräsmarker och fuktängar med blåtåtel eller starr, samt de växt- och 

djursamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer, dels att upprätthålla gynnsam 

bevarandestatus för naturtypen "Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller 

dybladsvegetation". Naturreservatets bevarandevärden är inte knutna till 

Brobäcken-Sätrabäcken och ett något ökat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken med ca 

1-2 % bedöms därför inte påverka naturreservatet negativt. 

Brovikens Natura 2000-område är utpekat som viktigt för livsmiljön Naturligt 

näringsrika sjöar (kod 3150). Det övergripande syftet med Natura 2000-området är 

att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för den i området utpekade 

livsmiljön (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Brovikarna har mycket stora arealer 

grunda mjukbottnar där långskottsvegetation förekommer. Med gott siktdjup och 

stora areal grund botten utgör Brovikarna ett av Mälarens allra mest värdefulla 

exempel på livsmiljön naturligt näringsrika sjöar som är prioriterad i området. 

Området bedöms vara viktigt som spridningscentrum för många arter knutna till 

livsmiljön. Natura 2000-området Broviken är knutet till vattenmiljön i Mälaren och 
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ett något ökat flöde i Brobäcken-Sätrabäcken med ca 1-2 % bedöms därför inte 

påverka Natura 2000-områdets utpekade livsmiljö. 

9.4 Lejondalssjön (östra avrinningsområdet) 

En liten del av det bedömda influensområdet för grundvatten i berg sträcker sig in i 

Lejondalssjöns avrinningsområde vid fullt utbruten täkt. När länshållningen 

avslutas och täktsjön bildas kommer grundvattnets trycknivåer i omkringliggande 

berg stiga. Påverkan på Lejondalssjön bedöms därför, liksom under drifttiden, bli 

försumbar.  

9.5 Våtmarker/sumpskogar 

När länshållningen avslutas kommer tillförseln av länshållningsvatten till 

våtmarken inom verksamhetsområdet upphöra. Tillförseln av vatten till våtmarken 

kommer endast ske genom direkt nederbörd eller tillrinnande ytvatten. Detta 

medför att flödet till våtmarken kommer minska kraftigt och våtmarken kommer 

sannolikt minska i storlek. Våtmarken kommer återgå till en storlek som mer liknar 

den naturliga storleken innan täktverksamheten påbörjades.  

När täktsjön bildas kommer grundvattnets trycknivåer i omkringliggande berg 

stiga. Detta medför att gradienten in mot täkten, och ev. avsänkningar i berg, 

kommer minska. Våtmarker i direkt anslutning till brytområdet som är belägna över 

nivån för den framtida täktsjön bedöms, liksom i driftskedet, kunna bli dränerade. 

Risken för påverkan på övriga våtmarker inom influensområdet i berg bedöms som 

liten då de i huvudsak bedöms försörjas av direkt nederbörd och ytavrinning. 

9.6 Bedömd påverkan på vattenkvalitet 

Efter avslutad täktverksamhet kommer området efterbehandlas. När länshållningen 

upphör kommer täkten att börja vattenfyllas och bilda en täktsjö. Inget utflöde av 

ytvatten kommer ske från täktsjön innan täktsjöns vattennivå når det blivande 

utloppets nivå. När täktsjön når utloppets nivå kommer vattnet naturligt avbördas 

till Brobäcken-Sätrabäcken. Eftersom ingen täktverksamhet pågår kommer ingen 

tillförsel av kväve via sprängämnen uppkomma. Kvävehalterna kommer spädas ut 

under uppfyllnaden av täktsjön för att sedan klinga av och stabiliseras i nivå med 

halterna i omkringliggande grundvatten och ytvatten. Även halter av övriga ämnen 

kommer stabiliseras i nivå med omkringliggande grundvatten och ytvatten. Då 

halterna i det vatten som avbördas från täktsjön kommer likna halterna i 

omkringliggande grundvatten och ytvatten bedöms ingen påverkan uppkomma på 

Brobäcken-Sätrabäcken samt nedströms liggande Östra Mälarens 

vattenskyddsområde, ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln, Natura 2000-området 

Broviken eller Broängarnas naturreservat.  

Vattenkvalitén i vattendraget NW660870-160370 och vattenförekomsten Mälaren-

Skarven kommer bli opåverkade efter att täktverksamheten avslutats då inget vatten 

från täktområdet längre leds till vattensystemet. 
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10 Förslag till uppföljning och kontroller 

För uppföljning av den ansökta verksamheten föreslås följande kontroller. 

Grundvattennivåer 

För uppföljning av påverkan på grundvattennivåer i berg föreslås mätningar av 

grundvattennivåer i de tre bergborrade brunnarna. Mätningar rekommenderas 

genomföras med automatiskt registrerande system, alternativt manuella mätningar 

månadsvis.     

Inläckage och länshållning 

För uppföljning av inläckage och utgående länshållningsflöde föreslås kontroll av 

olika flöden. Bortledning av inläckande vatten kommer att ske från pumpar i 

lågpunkter i täkten. Kontroll av utgående vatten från täktverksamheten 

rekommenderas ske vid pumpning från sedimentationsdammar i täkten till våtmarken 

inom verksamhetsområdet, samt utgående flöde från verksamhetsområde till 

recipient. För att bestämma volymen inläckande vatten behöver även volymen 

processvatten som används för internt bruk mätas. Mätning bör ske med 

flödesmätare. 

Vattenkvalitet 

Av de kontroller som genomförs inom befintligt kontrollprogram föreslås vissa 

justeringar. Kontrollpunkt MP1 föreslås flyttas till ny sedimentationsdamm i täkten 

när den är anlagd.  Kontrollpunkt MP4 föreslås flyttas till den punkt där 

länshållningsvattnets ledning från våtmarken till recipienten mynnar. Utöver de 

parametrar som kontrolleras inom befintligt tillstånd bör suspenderat material provtas 

i punkterna MP1-MP4.   
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Bilaga 1 ‐ Vattenkemi

Parametrar

Max Median Antal Max Median Antal Max Median Antal Max Median Antal
TOC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27 18,5 2

COD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kväve 15 3,65 18 0,023 0,017 7 15 1,6 21 3,9 0,86 20
Fosfor 0,037 0,012 18 1,6 1,3 7 0,058 0,016 21 1,3 0,021 20
Tot. extr alifat ämnen mg/l <1,0 <1,0 18 <0,001 <0,001 7 1,2 1,2 21 <1,0 <1,0 20
Tot. aromat ämnen mg/l 3,4 <1,0 18 <0,001 <0,001 7 <1,0 <1,0 21 <1,0 <1,0 20
Opol. alifat. Kolväten mg/l <1,0 <1,0 18 <0,001 <0,001 7 <1,0 <1,0 21 <1,0 <1,0 20
Antimon, Sb 0,00029 0,00022 3 0,00053 0,00048 3 0,00029 0,00022 3 0,0002 0,00011 3
Arsenik, As 0,00093 0,00082 3 0,00067 0,00049 3 0,00079 0,00073 3 0,00052 0,00043 3
Barium, Ba 0,053 0,05 3 0,059 0,016 3 0,042 0,034 3 0,036 0,032 3
Bly, Pb 0,00083 0,00064 3 0,0014 0,001 3 0,0003 0,00027 3 0,0007 0,00035 3
Kadmium, Cd 0,00012 0,000093 3 0,00006 0,000041 3 0,000014 0,000012 3 0,000033 0,000032 3
Kobolt, Co 0,00048 0,00042 3 0,00076 0,00023 3 0,00025 0,00024 3 0,00051 0,00025 3
Koppar, Cu 0,0032 0,0025 3 0,0034 0,0028 3 0,0012 0,00088 3 0,0011 0,00094 3
Krom, Cr 0,00055 0,00041 3 0,0012 0,0011 3 0,00029 0,00027 3 0,00059 0,0005 3
Molybden, Mo 0,017 0,0092 3 0,0071 0,0057 3 0,018 0,0078 3 0,0045 0,001 3
Nickel, Ni 0,00064 0,00063 3 0,00091 0,0004 3 0,00048 0,0003 3 0,00041 0,00029 3
Vanadin, V 0,0028 0,0023 3 0,0041 0,0018 3 0,0015 0,00045 3 0,0014 0,00079 3
Zink, Zn 0,014 0,0095 3 0,013 0,0068 3 0,003 0,0021 3 0,0097 0,0038 3
Kvicksilver, Hg <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 3

Organiskamiljöanalyser 

BTEX
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Bensen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Toluen <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Etylbensen <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Xylener <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
TEX, Summa <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB summa 7 st <0,00002 <0,00002 3 <0,00002 <0,00002 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-101 Pentaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-118 Pentaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-138 Hexaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-153 Hexaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-180 Heptaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-28 Triklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-52 Tetraklorbifenyl <0,000003 <0,000003 3 <0,00003 <0,00003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C5-C8 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C8-C10 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C10-C12 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C12-C16 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C16-C35 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C8-C10 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C10-C16 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C16-C35 <0,002 <0,002 3 <0,002 <0,002 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Aromater s:a C8‐C16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater summa >C5-C16 <0,01 <0,01 3 <0,01 <0,01 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Organiska miljöanalyser - 

Polyaromatiska föreningar ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Acenaften <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Acenaftylen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Naftalen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-L,summa <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Antracen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fenantren <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fluoranten <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fluoren <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Pyren <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-M,summa <0,0002 <0,0002 3 <0,0002 <0,0002 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(a)antracen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(a)pyren <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(b)fluoranten <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(k)fluoranten <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(ghi)perylen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Krysen + Trifenylen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Dibens(a,h)antracen <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,0001 <0,0001 3 <0,0001 <0,0001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-H,summa <0,003 <0,003 3 <0,0003 <0,0003 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH,summa cancerogena <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH,summa övriga <0,001 <0,001 3 <0,001 <0,001 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2009‐2020

MP1 (mg/l)

2016‐2020

MP1b

2009‐2020

MP2(mg/l)

2009‐2020

MP3
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Bilaga 1 ‐ Vattenkemi

Parametrar

Max Median Antal Max Median Antal Max Median Antal
TOC 9,9 6,8 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

COD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kväve 5,5 0,39 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fosfor 0,13 0,013 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Tot. extr alifat ämnen mg/l <1,0 <1,0 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Tot. aromat ämnen mg/l <1,0 <1,0 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Opol. alifat. Kolväten mg/l <1,0 <1,0 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Antimon, Sb ‐ ‐ ‐ 0,00018 0,00013 6 0,00014 0,00011 4
Arsenik, As ‐ ‐ ‐ 0,0012 0,00059 6 0,00073 0,000485 4
Barium, Ba ‐ ‐ ‐ 0,069 0,0405 6 0,029 0,022 4
Bly, Pb 0,0033 0,0011 4 0,0081 0,001 7 0,000092 0,000048 5
Kadmium, Cd 0,000041 0,000029 4 0,00019 0,000039 7 0,0004 0,000205 5
Kobolt, Co ‐ ‐ ‐ 0,0012 0,0005 6 0,0005 0,00028 4
Koppar, Cu 0,0021 0,0016 4 0,0072 0,0017 7 0,0075 0,00048 5
Krom, Cr 0,002 0,00065 4 0,0045 0,00078 7 0,0029 0,00021 5
Molybden, Mo ‐ ‐ ‐ 0,011 0,00185 6 0,0053 0,0047 4
Nickel, Ni 0,0012 0,00068 4 0,0024 0,0009 7 0,0049 0,00038 5
Vanadin, V ‐ ‐ ‐ 0,0061 0,00125 6 0,00072 0,000385 4
Zink, Zn 0,018 0,069 4 0,045 0,0087 7 0,12 0,0005 5
Kvicksilver, Hg <0,0001 <0,0001 4 <0,0001 <0,0001 7 <0,0001 <0,0001 5

Organiskamiljöanalyser 

BTEX
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Bensen ‐ ‐ ‐ <0,0001 <0,0001 6 <0,0001 <0,0001 4
Toluen ‐ ‐ ‐ <0,001 <0,001 6 <0,001 <0,001 4
Etylbensen ‐ ‐ ‐ <0,001 <0,001 6 <0,001 <0,001 4
Xylener ‐ ‐ ‐ <0,001 <0,001 6 <0,001 <0,001 4
TEX, Summa ‐ ‐ ‐ <0,001 <0,001 6 <0,001 <0,001 4
PCB summa 7 st <0,00002 <0,00002 4 <0,00002 <0,00002 7 <0,00002 <0,00002 5
PCB-101 Pentaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-118 Pentaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-138 Hexaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-153 Hexaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-180 Heptaklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-28 Triklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PCB-52 Tetraklorbifenyl <0,000003 <0,000003 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C5-C8 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C8-C10 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C10-C12 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C12-C16 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater >C16-C35 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C8-C10 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C10-C16 <0,01 <0,01 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aromater >C16-C35 <0,002 <0,002 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Aromater s:a C8‐C16 <0,01 <0,01 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Alifater summa >C5-C16 <0,01 <0,01 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Organiska miljöanalyser - 

Polyaromatiska föreningar ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

Acenaften ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Acenaftylen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Naftalen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-L,summa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Antracen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fenantren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fluoranten ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fluoren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Pyren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-M,summa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(a)antracen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(a)pyren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(b)fluoranten ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(k)fluoranten ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Benso(ghi)perylen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Krysen + Trifenylen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Dibens(a,h)antracen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Indeno(1,2,3-cd)pyren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH-H,summa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH,summa cancerogena ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PAH,summa övriga ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

MP4 MP5 MP6

2009‐2020 2017‐2020 2017‐2020
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Bilaga 1 ‐ Vattenkemi

Parameter

Enhet Max Median Antal

Konduktivitet mS/m 105 74,5 38

pH‐värde 8,3 7,8 38

Kalcium mg/l 73 34 38

Hårdhet tyska gr odH 15 9,3 38

Klorid mg/l 200 100 38

Sulfat mg/l 45 30 38

Alkalinitet mg/l 260 210 38

Natrium mg/l 230 81 38

Kalium mg/l 10 3 38

Järn mg/l 1,4 0,27 38

Mangan mg/l 0,43 0,21 38

Ammonium mg/l 0,86 0,4 38

Nitritkväve mg/l 0,022 0,01 17

Nitrit mg/l 0,099 <0,004 38

Nitrat mg/l 2,8 2,1 38

Nitratkväve mg/l 0,62 0,53 17

Turbiditet FNU 1,2 0,49 17

Färg Pt 20 10 17

Kemisk syreförbrukn. COD‐Mn mg/l 6,3 4,9 17

Magnesium mg/l 22 20 17

Aluminium mg/l <0,03 <0,03 17

Ammoniumkväve mg/l 0,31 0,1515 17

Fluorid mg/l 0,52 0,43 17

Fosfatfosfor mg/l <0,01 <0,01 17

Fosfat mg/l 0,06 <0,04 38

2001‐2019

Hushållsbrunn
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Bilaga 3.Utvärdering av hydraulisk konduktivitet i enskilda brunnar

FASTIGHET Totaldjup [m] Djup till berg [m] Vattenmängd [L/h] Användning K [m/s]

JÄDRA 1:17 70 14 900 HUSHÅLL 5,3E‐08

JÄDRA 1:15 99 5 400 HUSHÅLL 1,2E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:30 70 4 300 HUSHÅLL 1,8E‐08

ALBY 1:12 37 5,5 5000 HUSHÅLL 1,1E‐06

ALBY 1:1 60 2,5 4000 HUSHÅLL 3,3E‐07

JÄDRA 1:34 40 2,4 700 OKÄND 1,3E‐07

TIBBLE‐ÖNSTA 4:23 76 6 370 HUSHÅLL 2,0E‐08

JÄDRA 1:57 67 4,2 300 OKÄND 1,9E‐08

JÄDRA 1:53 54 1 300 OKÄND 3,0E‐08

JÄDRA 1:28 54 9 1800 OKÄND 1,7E‐07

JÄDRA 1:6 58 8 420 OKÄND 3,7E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:18 55 1,8 800 OKÄND 7,8E‐08

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7 50 10,2 500 HUSHÅLL 6,3E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:14 78 4 700 HUSHÅLL 3,3E‐08

JÄDRA 1:21 49 4,6 480 OKÄND 5,5E‐08

JÄDRA 1:14 90 6,2 600 OKÄND 2,1E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:32 46 2 910 OKÄND 1,3E‐07

JÄDRA 1:24 50 9,9 3600 OKÄND 4,1E‐07

TIBBLE‐ÖNSTA 4:9 91 1 55 OKÄND 1,9E‐09

JÄDRA 1:37 76 2 600 HUSHÅLL 2,9E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:12 70 2 220 OKÄND 1,3E‐08

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7 78 2 150 IND 7,2E‐09

JÄDRA 1:54 63 1,5 600 OKÄND 4,4E‐08

JÄDRA 1:10 60 0 240 OKÄND 2,0E‐08

JÄDRA 1:13 40 3,2 500 OKÄND 9,4E‐08

JÄDRA 1:6 43 1 250 OKÄND 4,0E‐08

JÄDRA 1:18 90 15 300 OKÄND 1,1E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:13 100 6 200 HUSHÅLL 5,8E‐09

JÄDRA 1:58 71 2 500 HUSHÅLL 3,2E‐08

TIBBLE‐ÖNSTA 4:6 110 1 75 HUSHÅLL 1,9E‐09

TIBBLE‐ÖNSTA 4:29 73 10,2 170 OKÄND 9,6E‐09

TIBBLE‐ÖNSTA 4:27 15 10 1200 HUSHÅLL 2,0E‐06

JÄDRA 1:48 76 0 180 HUSHÅLL 1,1E‐08

JÄDRA 1:11 34 3,1 600 OKÄND 1,5E‐07
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Sammanfattning 
En naturvärdesinventering av Bro bergtäkt samt den omgivande skogen har genomförts först under 

sommaren och hösten 2019 för att sedan kompletteras med en ytterligare inventering våren 2020, detta 

har gjorts inför ansökan om förnyat täkttillstånd. Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk 

standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Det 

inventerade området har delats upp i delområden som beskrevs i text och vars naturvärdesklass 

bedömdes. Inom området identifierades 36 stycken naturvärdesobjekt. Miljön i det nuvarande 

verksamhetsområdet består av en ganska steril miljö med låga naturvärden, bara några få 

naturvärdesobjekt identifierades inom detta område. De objekten som klassades högst var dammarna 

och våtmarken som finns inne i verksamhetsområdet, dessa dammar bedömds som klass två-objekt 

och är lekvatten åt ett flertal groddjur, bland annat större vattensalamander. Inom verksamhetsområdet 

finns ett flertal sandiga upplagshögar och vallar där det växer ruderatväxter som blommar. Den 

sandiga och blomrika miljön är viktig för ett flertal insekter och bedömds därför som klass tre- och 

klass fyra-objekt. Den omkringliggande skogen har tydliga spår av skogsbruk och är ganska ung och 

artfattig. Största delen av skogen bedömds ha låga naturvärden. Mindre delar av skogen består av 

hällmarkstallskog med äldre tallar, dessa områden bedömds ha högre värden. Några värdefulla 

våtmarker identifierades även. Parallellt med naturvärdesinventeringen har två artinventeringar gjorts 

en för groddjur (Löf 2019) och en för fåglar (Lif 2019) resultaten från dessa inventeringar redovisas i 

separata rapporter.  
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Bakgrund 
Sand & Grus AB Jehander avser att ansöka om förnyat täkttillstånd för Bro bergtäkt. Därför har 

Naturföretaget på uppdrag av Sand & Grus AB Jehander gjort en naturvärdesinventering av täkten 

samt den omkringliggande skogen under sommaren och hösten 2019. En komplettering av denna 

inventering gjordes sedan under våren 2020. En heltäckande naturvärdesinventering gjordes inom det 

utökade verksamhetsområdet. Inom influensområdet för grundvattenavsänkning fokuserade 

inventeringen på våtmarker. 

 

Begreppet naturvårdsarter förekommer i rapporten. Enligt ArtDatabankens definition är 

naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter 

som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att 

områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade 

arter, skyddade arter (fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller 

fågeldirektiv), signalarter (indikerar artrikedom), typiska arter (som är lämpliga indikatorer för en 

Natura 2000-naturtyps bevarandestatus), ansvarsarter (arter som har en betydande andel av sin 

population inom ett visst begränsat geografiskt område), samt nyckelarter (arter som bär upp 

artsamhällen).   

Metodik 
Naturvärdesinventering  
Området besöktes flera gånger under fältsäsongen 2019, första besöken var under sommaren, 19 juli 

och 13 augusti. De sista besöken under 2019 var under hösten, 20 och 23 september. När det planerade 

verksamhetsområdet samt influensområdet var färdigberäknade gjordes en kompletterande inventering 

11,12 och 14 maj 2020. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes på fältnivå med 

detaljeringsgrad Medel, och med tilläggen Naturvärdesklass 4 och Detaljerad redovisning av 

artförekomst.  

 

Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden som är av betydelse för biologisk 

mångfald. Det inventerade området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars 

naturvärdesklass bedömdes. Naturvärdesklassen baseras på områdets biotopvärde och artvärde. 

Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och biotopens sällsynthet eller hur hotad den 

är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter samt 

artrikedom. 

 

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse 

för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 
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Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till 

en viss naturvärdesklass. 
 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten. 

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. 

 

Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

 

Datainsamling 
Data samlades in i fält med appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto som bakgrund. 

Polygoner, punkter och linjer ritades in i appen, och synkroniserades direkt in i ArcGIS. Datat kunde 

sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten var ca 5-10 m. 

Koordinatsystemet som användes var Sweref 99 TM.  

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter togs 

en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art fanns i 
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samma delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter registrerades med en koordinat per delområde 

som de förekommer i.  

 

Arter inom artskyddsförordningen 
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.  

 

Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och 

områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets 

karttjänst Skyddad natur.  

 

Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, så ingen artgrupp har 

inventerats detaljerat. Delar av området har inventerats under första delen av maj vilket kan medföra 

att vissa arter har blivit förbisedda då de inte har kommit upp ännu, detta gäller framförallt kärlväxter 

och svampar med ettåriga fruktkroppar. 

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning 
Det inventerade området var cirka 295 ha stort, se Bilaga 1. Det inventerade området består dels av 

den befintliga täkten, samt skogsområdet som omger täkten. Själva täkten är en ganska steril och 

artfattig miljö som består av brythålet, upplagshögar i olika kornfraktioner samt berghällar som är 

avbanade och förberedda för sprängning. Den omkringliggande skogen består till största delen av 

produktionsskog (fig.2) i olika stadium från nyligen upptagna hyggen till medelålders väl gallrad 

barrskog. På hällmarkerna växer tallskog och i svackorna är det granskog som dominerar. En del 

fuktstråk och mindre våtmarker förekommer utspritt över området. Markerna är kalkrika vilket märks 

genom att en del kalindikerande arter har hittats, bland annat hittades stora bestånd av gullpudra som 

är en art som indikerar kalkrik jord. 

 

 
Figur 2. Ung tallskog, med låga naturvärden. 
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Eftersom området består av en stor och sammanhängande skog finns det många olika miljöer som 

gynnar djurlivet. Vanliga däggdjur som räv, rådjur och ekorre sågs under inventeringen, vilket 

indikerar att dessa arter är vanligt förekommande i området. Större sammanhängande skogsområden är 

även viktiga miljöer för flera arter barrskogslevande fåglar. Även om de enskilda ytorna har låga 

naturvärden så gör själva storleken att skogsområdet blir värdefull för ett flertal arter. Området är 

viktigt ur ett landskapsekologiskt sammanhang och kan fungera som spridningsväg för ett flertal arter 

som förflyttar sig genom skogsområden. Området ligger i utkanten av Görvälnkilen som är en av 

Stockholms gröna kilar. De gröna kilarna är stråk av grönområden i Stockholms län som fungerar som 

gröna korridorer och utgör viktiga spridningssamband. De högre naturvärdena i kilen ligger dock 

närmare Lejondalssjön. 

 

Inventeringsområdet berörs inte av några riksintressen, områdesskydd, nyckelbiotoper eller 

naturvärdesobjekt. Däremot finns ett par fornlämningar i den västra delen av inventeringsområdet. 

 

Områdets naturvärden 
Några av de högsta naturvärdena hittades i de permanenta småvatten som har skapats genom 

täktverksamheten. I dessa småvatten har ett flertal arter av groddjur etablerat sig och utnyttjar 

småvattnen som lekområden. Bland annat hittades större vattensalamander i dammarna. I den 

nordvästra delen av inventeringsområdet finns en skog som har svämmats över eftersom vattnet som 

pumpas upp från täktbotten rinner dit, denna skog fungerar som habitat för groddjur. I den 

översvämmade skogen är det även rikligt med död ved då många träd har dött vid översvämningen. 

Den döda veden skapar en miljö som är viktig för många vedlevande arter.   

 

Inom själva täktområdet finns ett flertal upplagshögar och jordvallar med blottad mineraljord som på 

sina platser har en riklig förekomst av blommande ruderatväxter. Dessa typer av miljöer är viktiga för 

ett flertal insekter.  

 

Största delen av den omkringliggande skogen består av en produktionsskog i olika stadium från 

hyggen till lite äldre avverkningsmogna bestånd. Stora delar av den yngre produktionsskogen 

bedömdes ha låga naturvärden då inga naturvårdsarter hittades och de saknade de biotopkvaliteter som 

behövs för att ett område ska klassas som naturvärdesobjekt. 

 

På några av hällmarkerna finns det kvar rester av äldre hällmarkstallskog där beståndet är uppåt 150 

år. Dessa hällmarksmiljöer hyser biotopkvalitéter som gynnar ett flertal arter och bedöms därför som 

värdefulla, då dessa miljöer med äldre solbelysta tallar är viktiga för ett flertal arter. Dessa områden 

bedömdes därför ha höga naturvärden. 

 

I området finns det ett flertal sumpskogar. Dessa skogar är miljöer som gynnar biodiversiteten då 

fuktiga miljöer generellt är viktiga för många arter. Många av sumpskogarna inom 

inventeringsområdet är väldigt unga och är så kraftigt påverkade av skogsbruket att många 

biotopkvaliteter som är förknippade med sumpskogar inte har hunnit utvecklas. Trots detta finns ett 

flertal våtmarker som ändå bedöms som värdefulla miljöer. 

 

Parallellt med naturvärdesinventeringen har en fågelinventering utförts. Och den visar att 

barrskogslevande arter som talltita och tofsmes utnyttjar skogsmarken. En detaljerad redovisning av 

fynden redovisas i en separat rapport (Lif 2020), bara fågelfynd som har påträffats inom ett 

naturvärdesobjekt tas därför inte upp i denna rapport.  
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015, 

signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 

betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen, typiska 

arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 

 

 

 

 

Artnamn 
R

ö
d

li
st

a 
2

0
1

5
 

S
ig

n
al

ar
te

r 

S
k

y
d

d
ad

e 

ar
te

r 

T
y

p
is

k
a 

ar
te

r  

 

 

 

Kommentar 

Kärlväxter      

Blåsippa  X X X Signalart enligt SKS, Fridlyst enligt 9§, 

Typisk art i 9020, 9050. 

Bolmört NT     

Ekbräken    X Typisk art i 9050.  

Fläcknycklar     Fridlyst enligt 8§. 

Grönpyrola     Typisk art i 9010, Signalart enligt SKS. 

Gullpudra     Typisk art i 9080, 7160 Signalart enligt 

SKS. 

Gullviva    X Signalart enligt ÄoB. 

Gökärt    X Typisk art i 9070. 

Hultbräken    X Typisk art i 9050. 

Höskallra  X  X Signalart enligt ÄoB, Typisk art i många 

gräsmarkshabitat. 

Jungfrulin  X  X Signalart enligt ÄoB, Typisk art i många 

gräsmarkshabitat. 

Knagglestarr    X Typisk art i 7230, 6510, 6530.  

Käringtand  X  X Signalart enligt ÄoB, Typisk art i 6210. 

Linnea    X Typisk art i 9010. 

Liljekonvalj   X X Fridlyst enligt 9§. 

Liten blåklocka    X Typisk art i många gräsmarkshabitat. 

Mattlummer   X X Typisk art i 9010. Fridlyst enligt 9§. 

Ormbär  X  X Typisk art i 9050, Signalart enligt SKS. 

Prästkrage  X  X Signalart enligt ÄoB, Typisk art i många 

gräsmarkshabitat.  

Revlummer   X  Fridlyst enligt 9§. 

Rundsileshår    X Typisk art i flera våtmarkshabitat. 

Slankstarr    X Typisk art i 6410.  

Skogslind  X   Signalart enligt SKS. 

Stor blåklocka    X Typisk art i 6270, 6510. 

Svarta vinbär  X   Signalart enligt SKS. Typisk art i 9050. 

Tibast     Signalart enligt SKS. Typisk art i 9050. 

Vildlin  X  X Signalart enligt ÄoB, Typisk art i många 

gräsmarkshabitat.  

Mossor      

Blåmossa  X   Signalart enligt SKS. 

Grön sköldmossa  X  X Fridlyst enligt 8§, Typisk art i 9010  

9750. 

Kransmossa    X Typisk art i 9050. 

Långfliksmossa  X   Signalart enligt SKS. 

Skogshakmossa  X   Signalart enligt SKS. Typisk art i 9750, 

9010 9050, 9080. 
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Stubbspretmossa  X   Signalart enligt SKS. Typisk art i 9020. 

Lavar      

Sotlav     Typisk art i 9010, 9070.  

Svampar      

Blomkålssvamp   X   Signalart enligt SKS. 

Honungsvaxskivling   X   Signalart enligt SKS. 

Tallticka NT X  X Signalart enligt SKS, Typisk art i 9010, 

9060. 

Vintertagging NT X   Signalart enligt SKS. 

Kräldjur      

Brungroda   X  Fynd av rom som inte kunde artbestämmas. 

Brungrodor är vanlig groda eller åkergroda. 

Fridlyst enligt 6§. 

Mindre vattensalamander   X  Fridlyst enligt 6§. 

Större vattensalamander   X  Fridlyst enligt 4§. 

Vanlig padda   X  Fridlyst enligt 6§. 

Vanlig snok   X  Fridlyst enligt 6§. 

Åkergroda   X  Fridlyst enligt 4§. 

Huggorm   X  Fridlyst enligt 6§. 

Fåglar      

Buskskvätta NT  X  Fridlyst enligt 4§. 

Gröngöling   X  Fridlyst enligt 4§Prioriterad art i 

Skogsvårdslagen. 

Gulsparv NT  X  Fridlyst enligt 4§. 

Kricka VU  X  Fridlyst enligt 4§. 

Sävsparv NT  X   

Talltita NT  X  Fridlyst enligt 4§, Prioriterad art i 

Skogsvårdslagen. 

Tofsmes   X X Fridlyst enligt 4§, Typisk art i 9010. 

 

Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

I området har ett flertal fridlysta arter påträffats, fem kärlväxter (fläcknycklar, mattlummer, 

revlummer, blåsippa, liljekonvalj), sex grod- och kräldjur (större vattensalamander, mindre 

vattensalamander, åkergroda, vanlig padda, vanlig snok, huggorm) en mossart (grön sköldmossa) samt 

ett flertal fåglar. 

 

Alla kärlväxterna är vanliga i regionen och de flesta hittades på ett flertal platser inom det inventerade 

skogsområdet. Fläcknycklarna var den enda arten som hittades på ett ställe och växte i ett litet surdråg 

som var för litet för att bli ett eget naturvärdesobjekt. Alla kärlväxterna är bedömda som Livskraftig 

(LC) enligt den svenska rödlistan. 

 

Fynden av groddjur gjordes under en groddjursinventering som gjordes under våren 2019, alla 

groddjuren som påträffades är bedömda som Livskraftig (LC) enligt den svenska rödlistan. För mer 

information om groddjuren hänvisas till inventeringsrapporten för groddjur (Löf 2019).   

 

Fynden av fåglar gjordes under en separat fågelinventering som gjordes under våren 2020. Alla fåglar 

är fridlysta enligt 4§ i artskyddsförordning. Flera arter som påträffades i området är även rödlistade. 

För mer information om fåglarna hänvisas till inventeringsrapporten för fåglar (Lif 2020) 
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Grön sköldmossa (fig. 3) hittades under inventeringen våren 2020 och påträffades i en ung granskog, 

arten har ett starkt skydd genom fridlysning samt att den är upptagen i art- och habitatdirektivet Bilaga 

2 samt Bernkonventionen Bilaga I. Arten var fram till 2005 rödlistad som NT, men är numera bedömd 

som Livskraftig (LC). Den gröna sköldmossan är starkt knuten till murken ved i ett stabilt mikroklimat 

och har ett relativt kort spridningsavstånd och är därför känslig för stora förändringar i sitt närområde. 

Arten är tidigare rapporterad från Lejondalsjöns naturreservat vilket gör det rimligt att misstänka att 

den finns på fler platser i de intilliggande skogarna. Arten har dock enligt rättspraxis på senare år 

spelat en avgörande roll i planprocesser, pga. sitt starka skydd.  

 

 
Figur 3. Fruktkroppar av grön sköldmossa  
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Beskrivning av naturvärdesobjekt 
Inom området identifierades 36 naturvärdesobjekt. För karta över de olika objekten, se Bilaga 1. Här 

nedan beskrivs objekten i text och bild.  

  
Tabell 2. Sammanfattning av objekten och deras naturvärdesklasser.  

Områdesnummer Namn Naturvärdesklass 

1 Sumpskog med död ved 2 

2 Skärning med sand 4 

3 Rudertat marker 3 

4 Vägkanter 4 

5 Tillfällig våtmark 4 

6 Groddjursdammar 2 

7 Hällmarkstallskog 3 

8 Tallskog av blåbärstyp 4 

9 Hällmark 3 

10 Grandominerad barrskog 3 

11 Sumpskog 4 

12 Granskog rikligt med död ved 4 

13 Äldre produktionsskog 4 

14 Produktionsskog med revlummer 4 

15 Sumpskog med revlummer 4 

16 Grandominerad barrskog 3 

17 Fuktstråket i granskogen 3 

18 Klibbalkärr 3 

19 Ung hällmarkstallskog 4 

20 Ruderatmark 3 

21 Bäck och små dammar 3 

22 Björkskog 4 

23 Lundartad skog 2 

24 Sumpskog med skvattram 4 

25 Bäck i tät granskog 3 

26 Ung sumpskog med gullpudra 4 

27 Produktionsskog med grönsköldmossa 4 

28 Döende granskog 4 

29 Liten sumpskog 3 

30 Sumpskog vid en bäck 3 

31 Sumpskog med låga naturvärden 4 

32 Tallsumpskog 4 

33 Tät sumpskog 3 

34 Tallsumpskog med alsocklar 3 

35 Tallsumpskog med revlummer 3 

36 Sumpskog med alsocklar 3 
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1.   Sumpskog med död ved 

Figur 4. Bilden visar vy över våtmarken, i bakgrunden ser man några av de döda träden. 

 

Beskrivning 
Objektet består av ett skogsparti som har svämmats över och på så sätt har det skapats en sumpskog 

med permanent vatten. Eftersom skogen relativt nyligen svämmats över finns det mycket ung död ved. 

Flera träd står fortfarande och är nyligen döda eller döende. Det finns en ganska liten yta med öppet 

vatten, då vegetationen är tät och består främst av kaveldun. Området fungerar som lekvatten för ett 

flertal groddjur och vid fältbesöket i juli noterades yngel från större vattensalamander, vilket visar på 

att området fungerar bra som lekvatten.  

 

Naturvårdsarter 
Större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig padda, obest. brungroda, sävsparv 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då objektet har höga biotopkvaliteter då 

objektet är ett permanent våtmarksområde med mycket död ved. Artvärdet bedöms som Påtagligt på 

grund av förekomsten av större vattensalamander och övriga groddjur. Att objektet är ett lämpligt 

lekvatten för minst fyra arter av groddjur gör att objektet bedöms som ett klass två objekt. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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2. Ruderatmarker 

Figur 5. Bilden visar ruderatmarker. 

 

Beskrivning 
Objektet består av flera delområden med ruderatmark inom själva täktområdet och utgörs av olika 

sandiga och solbelysta miljöer. Här finns några upplagshögar med olika kornfraktioner som är 

solbelysta. Markskiktet består av solbelyst sand och grus som är viktiga för många insekter. I 

fältskiktet växer ett flertal arter av blommande ruderatväxter som tussilago och tistlar. De blommande 

ruderatväxterna är viktiga som pollen- och nektarväxter åt ett antal olika arter av pollinerare.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av förekomsten av biotopkvaliteter 

som solbelyst sand och blommande växter som är viktiga för många insektsarter. Artvärdet bedöms 

som Obetydligt då inga naturvårdsarter påträffades under fältbesöket. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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3. Sandig sydvänd slänt 

Figur 6. Bilden visar den sydvända slänten. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en sydvänd slänt som sluttar ganska skarpt ner mot själva brytgropen. Materialet är 

finkornigt. Det växer ganska stora bestånd av blåeld, gullris, renfana, ryssgubbar och andra 

ruderatarter. Den blottade mineraljorden i söderläge och förekomsten av blommande växter skapar en 

värdefull miljö för ett flertal insektsarter.  

 

Ovanför branten växer ett bestånd av bolmört som är ett rödlistat åkerogräs som dyker upp sporadiskt 

vid markstörning. 

 

Naturvårdsarter 
Bolmört, prästkrage 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3 (svag). Biotopvärdet bedöms som Påtagligt eftersom området hyser höga 

biotopkvaliteter som den sydvända branten och den rikliga förekomsten av nektar- och pollenväxter. 

Artvärdet bedöms som Visst artvärde då det förekommer ett bestånd av en rödlistad art samt att 

området är artrikare än de andra slänterna. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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4. Vägkanter 

Figur 7. Bilden visar vägen och de solbelysta och sandiga vägkanterna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av två artrikare delar längs en väg som omger täkten och det avbanade området. Längs 

vägkanterna finns områden med solbelyst blottad mineraljord samt ett stort inslag av olika blommande 

ruderatväxter som hallon, tistlar, tussilago och blåeld. 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då det är en sandig/grusig miljö med mycket 

ruderatväxter vilket utgör en värdefull miljö för många insekter. Artvärde bedöms som obetydligt då 

inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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5. Tillfällig våtmark 

 
Figur 8. Bilden visar en tillfällig våtmark som har bildats på de avbanade berghällarna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en våtmark som har bildats på de avbanade berghällarna, där svackorna som finns i 

berghällen har fyllts på med vatten och på så sätt skapat ett område med flera mindre dammar. Olika 

tågarter har kommit in och ett flertal trollsländor utnyttjade de tillfälliga dammarna under fältbesöket.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst eftersom små solbelysta våtmarker är en biotop 

som utnyttjas av flera arter. Artvärdet bedöms som Obetydligt då inga naturvårdsarter påträffades 

under fältbesöket. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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6. Groddjursdammar  

Figur 8. Bilden visar en av dammarna i juli. 

 

Beskrivning 
Det finns tre stycken dammar med permanent vatten i området som är ganska lika, två av dammarna 

sitter ihop med en vägtrumma under en väg. Botten är grusig och vattnet ganska klart, i strandkanterna 

växer vass och i det öppna vattnet växer vattenväxter som gäddnate. Dessa små dammar fungerar som 

lekvatten för groddjur, både större och mindre vattensalamander hittades under en 

groddjursinventering som genomfördes våren 2019. Dammarna är permanent vattenfyllda vilket gör 

att större vattensalamanderns yngel kan utvecklas då denna art har en långsam utveckling. 

Dessa småvatten är även viktiga för olika insekter som tex trollsländor, som det noterades ett flertal 

arter av vid fältbesöket. 

 

Naturvårdsarter 
Större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig padda, vanlig snok 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt på grund av att det är ett lekvatten för 

groddjur och även en viktig biotop för insekter. Artvärdet bedöms som Påtagligt på grund av 

förekomsten av större vattensalamander och övriga groddjur. Att objektet är ett lämpligt lekvatten för 

groddjur gör att objektet bedöms som ett klass två-objekt. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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7. Hällmarkstallskog  

Figur 10. Bilden visar ett par av de äldre tallarna som växte på hällmarken. 

 

Beskrivning 
Objektet består flera delområden med en flerskiktad hällmarkstallskog där de äldsta tallar är runt 170-

180 år, ett visst inslag av död ved förekommer inom objektet. Bottenskiktet domineras av renlavar och 

raggmossor. I fältskiktet växer lingonris och ljung. I svackorna växer främst tallvitmossa och ett visst 

inslag av björkar. Blåmossa växer på flera platser och indikerar en viss kontinuitet. Tallticka och 

vintertagging har hittats på några av de gamla tallarna båda är arter som behöver äldre tallar att växa 

på. 

 

Naturvårdsarter 
Tallticka, blåmossa, kricka, talltita, tofsmes, vintertagging 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Biotopvärdet bedöms som Högt på grund av förekomsten av de äldre tallarna, 

öppna hällarna och ett visst inslag av död ved. Artvärdet bedöms som Påtagligt detta på grund av 

förekomsten av ett flertal naturvårdsarter. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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8. Tallskog av blåbärstyp 

Figur 11. Bilden visar den rikliga förekomsten av blåbärsris. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en tallskog i övre medelåldern av blåbärstyp, några granar och björkar förekommer 

inom objektet. I bottenskiktet växer skogsmossor som väggmossa och husmossa. I fältskiktet 

dominerar blåbärsriset, men det finns ett visst inslag av lingon.  

 

Naturvårdsarter 
- 
 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av förekomsten av äldre tallar. 

Artvärdet bedöms som Obetydligt då inga naturvårdsarter påträffades under inventeringen. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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9. Hällmark  

Figur 12. Bilden visar hällmark med tallar och enbuskar. 

 

Beskrivning 
Objektet består av flera delområden med hällmarker där tallar är i övre medelåldern med enstaka 

individet som är äldre, jordtäcket är tunt och det finns många vegetationsfria hällar. Bottenskiktet 

varierar lite men består främst av vanliga arter som man hittar på hällmarker som renlavar, 

kvastmossor och raggmossor. Fältskiktet består av lingonris, ljung, kruståtel och bergsyra. På enstaka 

platser finns ett buskskikt bestående av enar. Ett visst inslag av björk och gran förekommer. 

 

Naturvårdsarter 
Tallticka (bara i ett delområde), gulsparv 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av förekomst av äldre tallar och öppna 

hällar. Artvärdet bedöms som Visst eftersom området är artrikare än omgivningen med flertal moss-

och lavarter som är förknippade med miljön förekommer på hällarna. Det finns även enstaka utspridda 

fynd av naturvårdsarter. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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10. Grandominerad barrskog 

Figur 13. Bilden visar den flerskiktade skogen. 

 

Beskrivning 
Objektet består av flera delområden med grandominerad barrskog, åldersspridningen varierar och 

skogen är flerskiktad, med unga träd upp till enstaka träd runt 100 år. Där det är tunnare jordtäcke 

växer tallar, och granarna växer där det är friskt till fuktigt, det finns ett visst inslag av björkar. 

Bottenskiktet består av vanliga skogsmossor som väggmossa och husmossa. I fältskiktet dominerar 

blåbärsris och kruståtel. Ett visst inslag av örnbräken och piprör förekommer. Död ved förekommer 

som enstaka lågor i olika nedbrytningsstadium. Marken är blockrik. 

 

Naturvårdsarter 
Långfliksmossa, gulsparv, tofsmes 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av att skogen visar på några 

biotopkvaliteter som variation i form av åldersspridning, blockig terräng och död ved. Dock stora delar 

av skogsområdet ungt och påverkat av skogsbruket och många biotopkvalitér har inte hunnit 

utvecklas. Artvärdet bedöms som Visst då området uppvisade högre artrikedom än de omgivande 

skogarna samt många fågelarter utnyttjar området.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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11. Sumpskog  

Figur 14. Bilden visar en uttorkad sumpskog, på våren är det vattenfyllt. 

 

Beskrivning 
Objektet består av två delområden med sumpskog som vid fältbesöket i juli var uttorkade. Vid 

groddjursinventeringen som gjordes under våren hittades romklumpar från obestämd brungroda i 

vattnet. Dock är det osäkert om våtmarken torkade ut innan ynglena hade utvecklats till ungdjur. 

Markskiktet är varierande men domineras av våtmarksarter som olika arter av vitmossa. I fältskiktet 

förekommer olika starrarter, grenrör, skvattram m.m. Trädskiktet domineras av klibbal men det 

förekommer även tallar och björkar.  

 

Naturvårdsarter 
Rundsileshår, obest. brungroda  

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av att området är en sumpskog som 

lockar till sig groddjur. Artvärdet bedöms som Visst då groddjur har utnyttjat området som lekvatten. 

Bedömningen blir ett klass 4-objekt då det är ytterst osäkert om våtmarken klarar av att hålla vatten 

nog länge för att groddjurens yngel ska hinna utvecklas. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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12. Granskog med rikligt med död ved 

Figur 15. Bilden visar beståndet av granar som är angripna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en liten del av en medelålders granskog där ett angrepp förmodligen av 

granbarkborre har skapat mycket död ved. De flesta av de angripna träden är fortfarande stående och 

spår av födosök från olika fåglar syns. Bottenskiktet består av skogsmossor och fältskiktet som är glest 

domineras av piprör och örnbräken. 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av den rikliga förekomsten av död ved. 

Artväret bedöms som Obetydligt då inga naturvårdsarter påträffades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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13. Äldre produktionsskog 

Figur 16. Bilden visar den tvåskiktade skogen med de äldre tallarna och de unga granarna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en tvåskiktad produktionsskog med tallar som är runt 100 år och unga granar. 

Bottenskiktet består mest av olika skogsmossor som husmossa och väggmossa. Fältskiktet är glest och 

består framförallt av blåbärsris. Det är sparsamt med död ved i objektet. 

 
Naturvårdsarter 
Blomkålssvamp 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst på grund av förekomsten av de äldre tallarna. 

Artvärdet bedöms som Obetydligt trots förekomst av signalarten blomkålssvamp, då det är en ganska 

svag signalart och inga andra naturvårdsarter påträffades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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14. Produktionsskog med revlummer 

Figur 17. Bilden visar den unga tallskogen där revlummern växer. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en ung tallskog på frisk mark av blåbärstyp. Bottenskiktet domineras av olika 

skogsmossor som husmossa och väggmossa. I fältskiktet växer det blåbärsris, lingon, ljung, kruståtel, 

piprör och ganska mycket örnbräken. Trädskiktet består av tallar som är runt 40–50 år samt ett visst 

inslag av unga björkar. 

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Obetydligt på grund av det är en ung 

produktionsskog. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig population av 

revlummer. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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15. Sumpskog med revlummer 

Figur 18. Bilden visar en uttorkad sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en ung sumpskog som vid inventeringstillfället var uttorkat. I fältskiktet växte 

lingon och blåbärsris och ett stort bestånd av revlummer. Grenrör växte i de lite fuktigare områdena. 

Trädskiktet bestod av klibbal, tall och björk. Död ved förekom men mest i klenare dimensioner och 

ganska sparsamt. 

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en värdefull 

biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig population av 

revlummer. Objektet bedöms trots allt som ett klass 4-objekt då skogen är ung och kraftigt påverkad 

av skogsbruk. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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16. Grandominerad barrskog 

Figur 19. Bilden visar granskogen. 

 

Beskrivning 
Objektet ligger till största delen i en svacka och domineras av granskog men enstaka tallar 

förekommer här och där. Beståndsåldern är runt 80-100 år och skogen är till största delen enskiktad 

men på några platser har det börjat komma upp unga granplantor. Död ved förekommer sparsamt och i 

den mån det förekommer är det som enstaka lågor.  Fältskiktet domineras av blåbärsris, piprör och 

kruståtel. I bottenskiktet växer vanliga skogsmossor som husmossa och väggmossa. Eftersom skogen 

är lite fuktigare kan man hitta arter som trivs i lite fuktigare miljöer som bräkenmossa.  

 

Naturvårdsarter 
Gökärt, blåsippa, ekbräken 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då det förekommer några biotopkvaliter som 

död ved samt att träden börjar bli äldre. Artvärdet bedöms som Visst, då det förekommer några 

naturvårdsarter, dock förekommer dessa sparsamt och de indikerar inga högre värden. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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17. Fuktstråket i granskogen 

Figur 20. Bilden visar fukstråket med klibbalar 

 

Beskrivning 
Objektet består av ett fuktstråk som går ner mot en större våtmark med alsumpskog. Trädskiktet i 

objektet består av klibbal och granar. I fältskiktet finns arter som älggräs, skogsfräken, vitsippor och 

brännässlor. I bottenskiktet växer mossor som trivs i fuktiga miljöer som hasselmossa och 

skuggstjärnmossa. Växternas sammansättning tyder på att marken är både näringsrik och kalkrik, 

vilket indikeras av bl.a kransmossa och gullpudra.  

Dock är miljön relativ ung och saknar en del biotopkvaliteter som skapas genom ålder, till exempel 

grövre död ved och äldre träd. 

 

Naturvårdsarter 
Hultbräken, gullpudra, ekbräken, kransmossa 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då området är en sumpskog som är en 

värdefull biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst då flera naturvårdsarter förekommer, men 

dessa förekom utspritt i mindre förekomster och ingen av arterna indikerar några högre naturvärden. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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18. Klibbalkärr 

Figur 21. Bilden visar klibbalar med socklar. 

 

Beskrivning 
Objektet består av ett klibbalkärr med socklar. Trädskiktet består av klibbal och björk, men enstaka 

granar förekommer. De flesta träden inom objektet är unga. Fältskiktet är glest då trädskiktet är tätt 

vilket hindrar att solljuset kommer ner. Några av de arter som påträffats är lysingar, olika starrarter 

och björkpyrola. På socklarna växer olika arter av mossor som är förknippade med denna miljö som 

skuggstjärnmossa, fyrfliksmossa m.m. Det finns rikligt med död ved inom objektet men den mesta är 

klen. 

 

Naturvårdsarter 
Stubbspretmossa 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass (svag) 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en 

värdefull biotop för flera arter samt att det finns rikligt med död ved. Artvärdet bedöms som Visst, då 

området är artrikare än omgivningen, det fanns ett flertal olika mossarter på socklarna. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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19. Ung hällmarkstallskog 

Figur 22. Bilden visar en ung öppen hällmark. 

 

Beskrivning 
Objektet består av flera delområden med mycket ung hällmarkstallskog som är kraftigt påverkat av 

skogsbruket. Trädskiktet består framförallt av unga tallar men några enstaka äldre tallar kan 

förekomma. Fältskiktet består av ljung och lingon. Bottenskiktet domineras av renlavar, raggmossor 

och kvastmossor.  

 
Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då öppna hällmarker är miljöer som är viktiga 

för flera arter. Artvärdet bedöms som Obetydligt, då inga naturvårdsarter hittades under inventeringen.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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20. Ruderatmark  

Figur 23. Bilden visar en sydvänd slänt med både gräs och blottad mineraljord. 

 

Beskrivning 
Objektet består av två delområden. Båda områdena består av tippmassor som är blandade så det finns 

både jord, sand och grus. Här förekommer ett flertal ruderatarter som har kommit in med 

tippmassorna. Till exempel växter det flera olika påskliljor och andra trädgårdsväxter i kanterna. 

Kombinationen öppen mineraljord samt ett flertal blommande kärlväxter gör att området är lämpligt 

för många insekter.  

 

Naturvårdsarter 
Bolmört (tidigare fynd), buskskvätta, gullviva 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en miljö med många blommande 

örter samt öppen mineraljord som är en värdefull biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst 

det finns en artrikedom med blommande kärlväxter som förmodligen lockar till sig många insekter. 

Samt den rödlistade bolmörten som är en art beroende av störda ruderatmarker. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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21. Bäck och små dammar 

Figur 24. Bilden visar bäcken. 

 

Beskrivning 
Objektet består av småvatten/diken längs en väg samt den bäck som de rinner ner i. Bäcken silar över 

marken på ena sidan av en liten grusväg och skapar en fuktig miljö med rinnande vatten. I dammarna 

som vattnet i den lilla bäcken kommer ifrån har det tidigare noterats groddjur. Miljön är relativt 

nyskapad och vattnet kommer ifrån den större våtmarken som har skapats genom att vattenmassor har 

pumpats upp från täkten. Vegetationen består av piprör, vitsippor och andra arter som klarar av att leva 

i en fuktig miljö men inte är bundna till det. Trädskiktet består främst av tall och björk. Några 

videbuskar förekommer även. 

 
Naturvårdsarter 
Mindre vattensalamander (tidigare fynd), åkergroda (tidigare fynd) 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då området är en våtmark som är en 

värdefull biotop för flera arter och delar kan fungera som lekvatten för groddjur. Artvärdet bedöms 

som Visst, då groddjur tidigare har rapporterats från området.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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22. Björkskog 

Figur 25. Bilden visar björkskogen med häggbuskarna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en lövskog med björk och hägg. Träden är ganska unga men några av björkarna 

börjar bli lite större. I fältskiktet som är sparsamt då lövträden skuggar marken, växer arter som 

vitsippor och piprör. Enstaka förekomster av död ved finns  

  

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en björkskog som är en värdefull 

biotop för flera arter.  Lövskogar är viktiga födosöks- samt häckningsmiljöer för ett flertal fågelarter. 

Artvärdet bedöms som Obetydligt, då inga naturvårdsarter hittades vid inventeringen. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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23. Lundartad skog 

Figur 26. Bilden visar den lilla dammen som finns inne i lövskogen. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en lundartad skog som omger en bäck samt en liten damm. Den lilla dammen är 

förmodligen en lämplig biotop för groddjur. Trädskiktet består av hägg, björk och klibbal men det 

förekommer även några körsbärsträd. I fältskiktet som är glest finns lundarter som blommar tidigt på 

våren som ormbär, vitsippor och blåsippor. Stor del av marken är uppbökad av vildsvin så stora delar 

av marken saknar vegetation. I bottenskiktet växer mossor som trivs i rikare miljöer med 

jämnfuktighet som skogshakmossa, kransmossa och hasselmossa. Vegetationen skvallrar om att det är 

kalkrik mark. I den delen av objektet som är närmast vägen växer det mer hallonsnår. Ett visst inslag 

av död ved förekommer.  

 

Naturvårdsarter 
Blåsippa, gullviva, hultbräken, liljekonvalj, ormbär, skogshakmossa 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 2 med inslag av klass 3. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då området är en 

fuktig lövskog som är en värdefull biotop för flera arter samt förekomsten av småvatten bidrar till 

biotopvärdet. Artvärdet bedöms som Påtagligt, då objektet ett flertal av naturvårdsarter, men eftersom 

stora delar av bottenskiktet är uppbökad finns det delar som saknar arter i dessa delar är det ett inslag 

av klass 3 men som helhet bedöms objektet som klass 2. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B3. Naturvärdesinventering (utan sekretessbelagt bilaga)

 

37 

 

24. Sumpskog med skvattram 

Figur 27 Bilden visar en sumpskogen och den öppna vattenspelgeln. 

 

Beskrivning 
Objektet består av ett litet sumpskogsområde med både tall och björkar. Vid fältbesöket i maj var det 

ganska rikligt med vatten i objektet, men vattnet torkar förmodligen ut helt eller delvis senare på 

säsongen. I fältskiktet växer sparsamt med skvattram och tuvull, och bottenskiktet domineras av olika 

arter av vitmossor. Objektet är påverkat av skogsbruket och trädskiktet är ungt, 

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en värdefull 

biotop för flera arter, men objektet är påverkat av skogsbruket och trädbeståndet är fortfarande ungt så 

högre naturvärden har inte hunnit utvecklas. Artvärdet bedöms som Obetydligt då inga naturvårdsarter 

hittades under inventeringen. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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25. Bäck i tät granskog 

Figur 28. Bilden visar en murken stubbe. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en mindre del av en uträtad bäck, delar av bäcken är fin. I kanten på bäcken växer 

olika mossarter samt blåsippor och gullpudra vilket tyder på att marken är kalkrik. Rinnande vatten i 

en bäck är en viktig biotopkvalitet, särskilt i en miljö där det inte förekommer så mycket rinnande 

vatten. Kring bäckfåran växer harsyra, piprör och rosmossa. Miljön vid bäcken är fuktig och 

trädskiktet består av en tät granplantering. Det förekommer några murkna lågor, på dessa växer det 

rikligt med grön sköldmossa. 

 

Naturvårdsarter 
Blåsippa, grön sköldmossa, gullpudra 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då det finns en bäck som skapar en fuktig skog 

som är en värdefull biotop för flertal mossarter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en 

livskraftig population av grön sköldmossa.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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26. Ung sumpskog med gullpudra 

Figur 29. Bilden visar ett vattenfyllt körspår med gullpudra. 

 

Beskrivning 
Objektet består av flera delområden där gullpudra och andra kalkgynnade arter växer i fuktigare 

svackor, i miljöer kraftigt påverkade av skogsbruket. Trädskiktet består av gallrad ung björkskog med 

lite ung klibbal och små granar. I fältskiktet växer piprör, olika starrarter, grenrör och skogssäv, alla 

dessa arter är arter som växer i näringsrika och nyligen störda och gärna fuktiga miljöer. Hallon 

förekommer även lite här och där. I de gamla körspåren finns det små vattenspeglar som kommer att 

torka upp under sommaren. I de fuktigaste områdena växer det rikligt med gullpudra, vilket skvallrar 

om att marken är kalkrik. I bottenskiktet hittar man mossor som växer i sumpiga och näringsrika 

miljöer, som spjutmossa.   

 

Naturvårdsarter 
Gullpudra 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Obetydligt, trots att området är en sumpskog är den så 

pass påverkad av skogsbruket att de flesta biotopkvaliteterna saknas. Artvärdet bedöms som Visst, då 

objektet hyser en livskraftig population av naturvårdsarten gullpudra. Objektet bedöms som ett klass 

4-objekt då skogen är ung och kraftigt påverkad av skogsbruk.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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27. Produktionsskog med grönsköldmossa 

Figur 30. Bilden visar en av lågorna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en mycket tät produktionsskog som består av tätt planterade granar. En ensam 

flerstammig skogslind förekommer, annars består trädskiktet av gran. Fältskiktet är ytterst glest och 

består av enstaka grässtrån av piprör och enstaka plantor ekorrbär. Bottenskiktet består av ett flertal 

olika mossarter, främst vanliga skogsmossor. Några arter som är gynnade av lite fuktigare miljöer 

förekommer, som bräkenmossa. Här och där förekommer enstaka gamla lågor från tidigare gallring 

och på några av dessa växer det grön sköldmossa.  

 

Naturvårdsarter 
Grön sköldmossa, revlummer, skogslind 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Obetydligt då området är tät granplantering. Artvärdet 

bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig population av grön sköldmossa. Objektet bedöms 

som ett klass 4-objekt då skogen är ung och kraftigt påverkad av skogsbruk. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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28. Döende granskog 

Figur 31. Bilden visar de angripna granarna. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en liten skogsdunge invid ett hygge där de flesta av träden har dött, förmodligen på 

grund av ett granbarkborreangrepp. Fältskiktet består av piprör och kruståtel, enstaka ärenprisplantor 

förekommer vilket indikerar att området tidigare kan ha varit mer öppet. I bottenskiktet växer vanliga 

skogsmossor. Eftersom så många av träden har dött finns det rikligt med död ved, främst stående.  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då det förekommer rikligt med död ved, vilket 

är en viktig resurs för många arter av insekter och svampar. Artvärdet bedöms som Obetydligt då inga 

naturvårdarter hittades vid fältbesöket. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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29. Liten sumpskog 

Figur 32. Bilden visar en uttorkad sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en liten våtmark med träd på socklar och öppna vattenspeglar. Trädskiktet bsetår av 

tall och björk. Död ved förekommer både som liggande och stående. På socklarna växer olika 

skogsmossor och närmast vattnet växer olika arter av vitmossor.  

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en värdefull 

biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig population av 

revlummer samt att området är lite artrikare än omgivningen. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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30. Sumpskog vid en bäck 

Figur 33. Bilden visar en sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en näringspåverkad sumpskog invid en bäck. Trädskiktet består av björk, hägg 

klibbal och enstaka granar. I fältskiktet växer vitsippor, starrarter, skogssäv, älggräs och 

revsmörblomma, alla dessa arter indikerar att miljön är näringsrik.  I bottenskiktet växer olika 

fuktgynnade mossor som vågig sågmossa, hasselmossa och kransmossa. Buskskiktet består av hallon 

och enstaka svartvinbärsbuskar. 

 

Naturvårdsarter 
Ekbräken, kärrbräken, gröngöling, ormbär, svartvinbär 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en värdefull 

biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst men ligger på gränsen till påtagligt, då flera 

naturvårdsarter förekommer men inga har ett högt signalvärde. Objektet är även påverkat av 

skogsbruket vilket gör att området bedöms som ett klass 3 objekt. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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31. Sumpskog med låga naturvärden 

Figur 34. Bilden visar en uttorkad sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en bäck med omkringliggande sumpskog. Trädskiktet består av ung gran och 

björkskog. Delar är nygallrat och en hel del gallringsrester ligger kvar, vilket skapar mycket klen död 

ved i en fuktig miljö. Fältskiktet består mest av grenrör och skogssäv  

 

Naturvårdsarter 
- 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog vid en bäck och det 

finns ganska mycket klen död ved, som är en värdefull biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som 

Obetydligt då inga naturvårdsarter hittades vid fältbesöket. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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32. Tallsumpskog 

Figur 35. Bilden visar en uttorkad sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en 100-120 år gammal tallskog som växer på enförmodligen utdikad torvmark. 

Marken har fortfarande tydliga karaktärer av myrmark men det märks att det håller på att bli torrare 

och vitmossorna håller på att minska och vanliga skogsmossor börjar ta över. Fältskiktet består av 

skvattram, odon, lingonris och tuvull. I bottenskiktet växer vitmossor, men det förekommer även ett 

stort inslag av vanliga skogsmossor som väggmossa och husmossa, detta visar på att det är en relativt 

torr sumpskog. 

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Visst då området består av en äldre tallskog som ger 

vissa biotopkvaliteter. Artvärdet bedöms som Obetydligt trotts förekomst av revlummer då den enbart 

förekom i en mindre del av objektet.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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33. Tät sumpskog  

Figur 36. Bilden visar sumpskogen. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en sumpskog med ett tätt trädskikt som består av tall, gran och björk. Träden växer 

på tydliga socklar och död ved förekommer rikligt. Fältskiktet är sparsamt då träden växer tätt och lite 

solljus kommer ner på marken. I de torrare delarna av objektet växer lingonris och piprör. I 

bottenskiktet växer vanliga skogsmossor i de torrare delarna medans vitmossor förekommer i de 

fuktigare delarna av objektet. 

 
Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en värdefull 

biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig population av 

revlummer.  

 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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34. Tallsumpskog med alsocklar 

Figur 37. Bilden visar en uttorkad sumpskog. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en våtmark med hög krontäckning och därför är fältskiktet sparsamt utvecklat.  

Trädskiktet som är olikåldrigt domineras av tallar och klibbalar med inslag av både gran och björk. 

Träden växer på utvecklade socklar och bottenskiktet består av vanliga skogsmossor på de torrare 

områdena medans vitmossor och skuggstjärnmossa dominerar i de fuktigare delarna. Stora delar av 

objektet var vattentäkt vid fältbesöket maj 2020. Fältskiktet består av revlummer, skvattram och 

lingon. Det finns rikligt med död ved inom objektet. 

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 4. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då området är en sumpskog som är en 

värdefull biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig 

population av revlummer. Objektet bedöms som ett klass 4-objekt då skogen är ung och kraftigt 

påverkad av skogsbruk. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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35. Tallsumpskog med revlummer 

Figur 38. Bilden visar en liten vattenspegel i ett körspår. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en ca 60 år gammal tallskog, här och där har många små granar kommit upp. I 

fältskiktet växer arter som blåbär, skvattram, tuvull och revlummer. I de fuktiga partierna växer 

vitmossor medans i den torrare delen växer skogsmossor. I de gamla körspåren har det bildats små 

vattenspeglar som förmodligen torkar upp under sommaren.  

 

Naturvårdsarter 
Revlummer 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass (svag) 3. Biotopvärdet bedöms som Visst då området är en sumpskog som är en 

värdefull biotop för flera arter. Artvärdet bedöms som Visst, då objektet hyser en livskraftig 

population av revlummer.  

 

Natura 2000-naturtyp 
- 
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36. Sumpskog med alsocklar 

Figur 39. Bilden visar sumpskog med starr. 

 

Beskrivning 
Objektet består av en skuggad våtmark med hög krontäckning. Trädskiktet består av klibbal, gran och 

björk. Trädskiktet är flerskiktat med stor åldersspridning. Fältskiktet bestå av starrarter som bunkestarr 

och vispstarr. Bottenskiktet består till stor del av vitmossor, där det är lite torrare växer ett stort inslag 

av kransmossa. På alsocklarna växer många olika mossarter. Död ved förekommer både som stående 

och liggande. 

 

Naturvårdsarter 
Granbräken 

 

Naturvärdesbedömning   
Naturvärdesklass 3. Biotopvärdet bedöms som Påtagligt då området är en sumpskog med ett flertal 

biotopkvaliter som död ved och välutvecklade alsocklar. Artvärdet bedöms som Visst, objektet är 

artrikare än omgivningen samt att en naturvårdsart hittades. 

 

Natura 2000-naturtyp 
-  
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Bilaga 1 

 
Figur 17. Obs bakgrundsbilden är några år gammal och visar därför inte hur området ser ut i dag. 
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Figur 18. Obs bakgrundsbilden är några år gammal och visar därför inte hur området ser ut i dag. 
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Figur 19. Obs bakgrundsbilden är några år gammal och visar därför inte hur området ser ut i dag. 
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Sammanfattning 
Naturföretaget har på uppdrag av Sand & Grus AB Jehander genomfört en inventering av groddjur 

inför ansökan om täkttillstånd i Bro bergtäkt. Under inventeringen hittades samtliga för regionen 

förekommande groddjursarter. Större vattensalamander och åkergroda omfattas av § 4 i 

Artskyddsförordningen och mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda omfattas av § 6. 

Samtliga groddjursarter förekommer i de skapta småvatten som finns inom täktområdet. Framförallt 

sumpskogen i den nordvästra delen av täktområdet, dit vattnet som pumpas upp från täkten rinner, är 

en fin lokal för groddjur. En framtida expansion söder- och västerut bedöms inte påverka groddjuren 

negativt. 
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Metodik 
Inventering  
Området inventerades under maj. Området som inventerades var hela det nuvarande täktområdet samt 

våtmarker och diken i täktens närmaste omgivningar. Under NVIn som gjordes senare under 

sommaren (Lundkvist 2019) kontrollerades att inga ytterligare lämpliga grodvatten fanns längre bort 

inom utredningsområdet. Inventeringsdagarna skedde under dagar med gynnsamt väder för groddjur. 

Ett dagsbesök genomfördes den 10/5 och ett nattbesök den 15/5. Samtliga observationer av grodor, 

romklumpar och salamandrar noterades med en art, typ av fynd, GPS-punkt och om möjligt med kön. 

Under nattinventering var det alltid 2 personer som inventerade tillsammans av säkerhetsskäl under 

arbete vid våtmark men även för att hinna inventera ett större område på kortare tid.  

På dagen eftersöktes romklumpar av grodor i hela området genom att systematiskt gå igenom området 

och söka efter vattensamlingar och däri groddjur. Under natten besöktes sedan dessa vattensamlingar 

för att se lekande grodor och höra spelande grodor. Eftersök under natten skedde med pannlampa.  

Salamanderinventeringen utfördes med metodik liknande den rekommenderad av Naturvårdsverket 

gällande inventering och övervakning av större vattensalamander, Triturus cristatus (Malmström m. 

fl., 2005). Metoden som användes var visuell observation med hjälp av lampa. Denna metod används 

främst för att påvisa närvaro av salamandrar. Den är icke-invasiv och oftast behöver inventeraren inte 

heller röra sig i vattenmassan, vilket även förhindrar spridning av möjliga patogener (t.ex. sporer från 

chytridsvamp) mellan våtmarkerna. Eftersom flera vattensamlingar var väldigt små genomsöktes 

strandzonen med pannlampa med stopp efter 2 – 3 m istället för de rekommenderade 5 m. Vid varje 

stopp undersöktes strandzonen under minst 30 s innan inventeraren fortsatte. Inventeringen utfördes 

under den tid på året som främst rekommenderas vid salamanderinventeringar då de leker och är som 

mest aktiva (april – maj), samt den tid på dygnet då salamandrar anses vara mest troliga att noteras.  

Datainsamling 
Data inhämtades i fält med appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto som bakgrund. 

Polygoner, punkter och linjer ritades in i appen, och synkroniserades direkt in i ArcGIS. Datat kan 

sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten är ca 5-10 m. 

Koordinatsystemet som användes var Sweref 99 TM.  

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter togs 

en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art fanns i 

samma delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter registrerades med en koordinat per delområde 

som de förekommer i. 

 

Arter inom Artskyddsförordningen 
Samtliga groddjursarter omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845). 

Större vattensalamander och åkergroda är fridlysta enligt 4§ i Artskyddsförordningen. Det innebär att 

det är förbjudet att skada, döda och fånga vilt levande exemplar. Det är också förbjudet att skada 

artens ägg eller larver, eller ta bort dem från vattnet, samt att skada eller förstöra artens livsmiljöer. 

Åkergroda är även upptagen i EU:s art- och habitatdirektivs bilaga 4. Större vattensalamander är 

upptagen i EU:s art- och habitatdirektivs bilaga 2 och 4. Vanlig groda, vanlig padda och mindre 

vattensalamandern omfattas av 6§ vilken säger att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat 

sätt samla in exemplar, och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  

 

Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken.  
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Osäkerhet i bedömningen 
Tyvärr hade vi inte möjlighet att påbörja inventeringen 

tidigare i april när grodleken framförallt pågår. Men 

trots detta så hade vi gott om grodobservationer och 

enstaka romklumpar. Vår bedömning är att det sena 

inventeringsdatumet för grodor ej påverkar resultatet.  

Resultat 
Samtliga groddjursarter som förekommer i regionen 

observerades inom utredningsområdet (se karta i bilaga 

1). Under nattbesöket observerades större 

vattensalamander i tre olika dammar. Sex individer vid 

sedimentationsdammen i norr, två individer i de 

nordöstra delarna av den vattentäckta sumpskogen i 

nordvästra delen av täktområdet (dit vattnet som 

pumpas upp från täkten rinner) och en individ i 

dammen sydost om sumpskogen (dammen dit vatten 

pumpas till ovanför brytfronten).  

 

Romklumpar från endera vanlig- eller åkergroda 

observerades på två platser inom utredningsområdet. Dels i den södra kanten på den vattentäckta 

sumpskogen dit vattnet som pumpas upp från täkten rinner och dels i den naturliga sumpskog som 

ligger strax öster om täktområdet. På båda platserna låg ca 15 romklumpar. Åkergroda observerades i 

förlängningen av den vattentäckta sumpskogen, men ingen vanlig groda observerades med säkerhet. 

Flera obestämda brungrodor observerades och med största sannolikhet var några av dessa även vanliga 

grodor.   

 

Vanlig padda och mindre vattensalamander observerades i samtliga ovan nämnda småvatten. En snok 

observerades vid sedimentationsdammen i norr. 

Bedömning av bevarandestatus för fridlysta arter 

Mindre vattensalamander är bofast i alla län enligt ArtDatabanken. Den är vanligast i södra 

och mellersta Sverige, och förekommer lite mer sparsamt i Norrland. Den är bedömd som Livskraftig 

(LC) och de skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för 

kategorin Livskraftig (LC) enligt den svenska rödlistan. Arten är vanlig och går att hitta i de flesta 

småvatten. Vi bedömer att arten har en gynnsam bevarandestatus regionalt och nationellt, och att den 

planerade verksamheten inte riskerar att påverka artens bevarandestatus på dessa nivåer. Lokalt är det 

svårare att bedöma nuvarande bevarandestatus då groddjur generellt är underrapporterade till 

Artportalen, men eftersom den generellt går att hitta i de flesta småvatten borde den ha gynnsam 

bevarandestatus även lokalt. Inom täktområdet har den tagit skapta miljöer i anspråk som livsmiljö, 

och gynnas av att vatten pumpas upp till sumpskogen. En förändrad hydrologi och habitatförlust kan 

påverka arten negativt lokalt, men en expansion som sker främst söder- och västerut, som planerat, 

bedöms inte påverka artens bevarandestatus lokalt.  

 

Större vattensalamander förekommer i hela Göta- och Svealand utom på Gotland, dessutom mycket 

sparsamt i Medelpad - södra Ångermanland samt södra Gästrikland. Antalet reproduktiva individer 

överstiger gränsvärdet för rödlistning och arten är klassad som Livskraftig enligt den svenska 

rödlistan. Den större vattensalamandern är känslig för förändrad hydrologi och habitatförlust. Dess 

spridningsförmåga är begränsad och vid isolerade småvatten bör försiktighetsåtgärder vidtas. Det finns 

antagligen ett visst mörkertal för större vattensalamander i Upplands-Bro kommun men den närmaste 

kända populationen finns vid lokalen Kärrängen, Klöv (ca 3,5 km SSW) så det är troligen långt mellan 

populationerna. Vi bedömer att arten har en gynnsam bevarandestatus nationellt, regionalt är det svårt 

att göra en rättvis bedömning eftersom rapporterna är så fåtaliga från regionen och en bedömning av 

Figur 1: Hane av större vattensalamander intill en trumma 

vid den vattentäckta sumpskogen. 
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gynnsam bevarandestatus kan inte motiveras. Lokalt kan en förändrad hydrologi och habitatförlust 

påverka arten negativt, inom täktområdet har den tagit skapta miljöer i anspråk som livsmiljö och 

gynnas av att vatten pumpas upp till sumpskogen. En expansion som sker främst söder- och västerut, 

som planerat, bedöms inte påverka artens bevarandestatus lokalt. 

 

Båda salamanderarterna tillbringar större delen av året på land och då i närliggande strukturer, helst 

död ved, stenblock och stenrösen. Försiktighet bör vidtas så att inte dessa strukturer skadas eller 

försvinner vilket kan påverka arterna negativt. 

 

Bevarandestatus för åkergroda, vanlig groda och vanlig padda bedöms vara gynnsam nationellt och 

regionalt. Lokalt är det den samma som för mindre vattensalamander, att de är underrapporterade men 

vanliga, och bör ha en gynnsam bevarandestatus även lokalt. En förändrad hydrologi och habitatförlust 

kan påverka arterna negativt lokalt, men en expansion som sker främst söder- och västerut, som 

planerat, bedöms inte påverka arternas bevarandestatus lokalt. 

 

Framförallt den skapta vattentäckta sumpskogen är en fin lokal för groddjur. Området är tyvärr 

svårinventerat och endast kantzonen har kunnat genomsökas vilket har visat på en rik groddjursfauna. 

Strax norr om den norra sedimentationsdammen finns en sumpskog som troligen är viktig för större 

vattensalamanders övervintring. 

 

 
Figur 2: Den vattentäckta sumpskogen som skapats av vatten som pumpats upp ur täkten. 

Den tilltänkta expansionen bedöms inte påverka groddjuren negativt. De småvatten där större 

vattensalamander och övriga groddjur förekommer ligger norr om det tilltänkta expansionsområdet 

och om expansionen inte går längre upp än till den vattentäckta sumpskogen finns ingen anledning att 

groddjur kommer påverkas. Groddjuren påverkas snarare positivt av en fortsatt täktverksamhet om 

vatten fortsätter att pumpas upp till sumpskogen och om små dammar fortsätter att finnas och vara 

relativt ostörda. Inom det tilltänkta expansionsområdet observerades inga småvatten där det förekom 

groddjur.  
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Bilaga 1 - Karta 
Karta med artfynden inom täktområdet.
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Sammanfattning 
Sand & Grus AB Jehander avser att ansöka om förnyat täkttillstånd för Bro bergtäkt. Därför har 

Naturföretaget på uppdrag av Sand & Grus AB Jehander gjort en fågelinventering av täkten samt den 

omkringliggande skogen under första halvan av 2020. Två besök för lyssningen efter ugglor 

genomfördes i slutet av mars. Därefter gjordes fyra besök (början april, slutet april, början maj samt 

början juni) för allmän fågelinventering varav de två första besöken hade fokus på hönsfågel och 

hackspettar. Totalt noterades 58 fågelarter, varav 17 är rödlistade och/eller listade i Fågeldirektivets 

bilaga 1. En av arterna är sekretessbelagd och omnämns separat i Bilaga 3. 
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Bakgrund 
Sand & Grus AB Jehander avser att ansöka om förnyat täkttillstånd för Bro bergtäkt. Därför har 

Naturföretaget på uppdrag av Sand & Grus AB Jehander genomfört en fågelinventering av täkten samt 

den omkringliggande skogen under första halvan av 2020 (se karta Bilaga 2). Det inventerade området 

är ca 160 ha.  

Metodik 
Inventering  
Området besöktes två gånger för inventering av ugglor (16/3 och 24/3) samt fyra gånger (8/4, 29/4, 8/5 

samt 2/6)) för inventering av övriga fåglar. Vid ugglebesöken uppsöktes lämpliga platser på vilka man 

lyssnade efter ropande ugglor. Under varje besök lyssnade man minst fem minuter på varje plats både 

innan/vid skymning och under nattmörker. Detta då vissa arter av ugglor ropar mest vid 

skymning/gryning och andra under nattetid. Vid inventeringen av övriga fågelarter (22/4) 

genomsöktes hela inventeringsområdet med start vid gryningen. De två första besöken (8/4 samt 29/4) 

hade fokus på hackspettar och skogshöns men alla övriga fågelarter registrerades också.  

 

  
Figur 1. Definition av begreppet naturvårdsarter. 

 

Datainsamling 
Insamlade fältuppgifter registreras med hjälp av appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto 

som bakgrund. Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS. 

Registrerat data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. som shapefiler. Noggrannheten är ca 

5–10 m. Det koordinatsystem som används är Sweref 99 TM.  

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. 

 

Arter inom Artskyddsförordningen 
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.  

 

 

Naturvårdsarter 

är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med 

höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och 

typiska arter. 

 

Rödlistade arter 

Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. 

 

Signalarter 

Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och 

kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om 

områdets naturvärdeskvalitet. 

 

Skyddade arter 

Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv. 

 

Typiska arter 

Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper. 
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Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken.   

 

Osäkerhet i bedömningen 
Ugglor är svårinventerade i området då det är mycket ”ljudföroreningar”, bl a från maskiner och 

anläggningar som är igång sent inpå kvällarna både i den aktuella täkten och från avfallsanläggningen 

på andra sidan (väster om) väg 269. Därför går det inte att utesluta att det kan finnas ugglor i 

närområdet. Störande ljud kan även begränsa hörbarheten av andra fåglars sång/läten. 

  

Beskrivning av området  
Det inventerade området består dels av den befintliga täkten och dels ett skogsområde som omger 

täkten. Själva täkten består av brythålet, upplagshögar i olika kornfraktioner samt berghällar som är 

avbanade och förberedda för sprängning. I täkten finns även ett antal byggnader samt fasta och rörliga 

maskiner. Den omkringliggande skogen består till största delen av produktionsskog av varierande 

ålder, från nyligen upptagna hyggen till medelålders gallrad barrskog. På hällmarkerna växer tallskog 

och i svackorna är det granskog som dominerar. En del fuktstråk och mindre våtmarker förekommer 

utspritt över området. I nordvästra delen finns ett lite större kärr som uppstått av svämning. Delar av 

hällmarkstallskogen är äldre och har naturlig åldersfördelning och struktur. 

En naturvärdesinventering utfördes under hösten 2019 av Naturföretaget och under 2020 gjordes en 

kompletterande inventering för att täcka hela påverkansområdet av den planerade täkten (Lundkvist 

2020). I den rapporten beskrivs inventeringsområdet mer detaljerat. 

Inventeringsområdet berörs inte av några riksintressen, områdesskydd, nyckelbiotoper eller 

naturvärdesobjekt. 

 

 
Figur 2. Skogsbryn mot hygge med unggranar. Miljö som kan nyttjas för häckning av bla gulsparv och grönfink. 
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Resultat 

Observerade arter 

Totalt noterades 58 arter och de finns presenterade i tabell i Bilaga 1. De mest naturvårdsintressanta 

fågelarterna, de som är rödlistade enligt den svenska rödlistan eller upptagna i bilaga 1 i EU:s 

fågeldirektiv, listas i Tabell 1. På karta i Bilaga 2 framgår var naturvårdsarter som hävdar revir eller 

som möjligen häckar i området noterades.  

Tabell 1. Fågelarter som påträffades i området som antingen är rödlistade (enligt 2020 års rödlista) eller 

upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. Förekommande rödlistekategorier i tabellen är: Starkt hotad (EN), Sårbar 

(VU) samt Nära hotad (NT). Förkortningarna är från de internationella benämningarna för kategorierna 

Endangered (EN), Vulnerable (VU) samt Near Threatened (NT). Observera att ytterligare kategorier finns. 

Artnamn Rödlista, 

2020 

Fågeldirektivet, 

Bilaga 1 

Kommentar 

Kricka VU  En hona vandrade runt (letade boplats?) S om 

kärr i NV. 

Havsörn NT X Förbipasserande, häckar ej i området. 

Trana  X Par tillsammans i lämplig häckmiljö vid de 

tidiga besöken. 

Skrattmås NT  Förbiflygande, från/mot avfallsanläggning. 

Havstrut VU  Förbiflygande, från/mot avfallsanläggning. 

Gråtrut VU  Förbiflygande, från/mot avfallsanläggning. 

Gråkråka NT  Förbiflygande, troligen ej häckande. 

Talltita NT  1-2 revir, barrskog. 

Hussvala VU  Förbiflygande, eventuellt häckning på någon 

byggnad. 

Ärtsångare NT  En sjungande i hyggeskant/ungskog i SV 

Stare VU  Ett ex förbiflygande. Häckning troligen V om 

väg 269. 

Rödvingetrast NT  Ett ex förbiflygande, troligen ej häckande. 

Buskskvätta NT  En sjungande i norra delen vid ett tillfälle. 

Grönfink EN  3-5 revir, skogsbryn 

Gulsparv NT  Flertal revir i anslutning till hyggen och 

ungskog 

Sävsparv NT  En sjungande i kärret i NV 

Skyddad art   Se bilaga 3 

 

Skyddade och fridlysta arter 
Dokumenterad förekomst 
Alla vilda fåglar omfattas av § 4 Artskyddsförordningen, men normalt prioriteras främst arter som är 

upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en stark negativ 

trend. 

 

Följande rödlistade arter noterades inom eller strax utanför inventeringsområdet (se Tabell 1); kricka 

(VU), havsörn (NT), skrattmås (NT) havstrut (VU), gråtrut (VU), gråkråka (NT), talltita (NT), 

hussvala (VU), ärtsångare (NT), stare (VU), rödvingetrast (NT), buskskvätta (NT), grönfink (EN), 
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gulsparv (NT) och sävsparv (NT). Dessutom noterades trana som inte är rödlistad men som finns 

upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 (i vilken även havsörnen finns med). 

 

Närliggande tidigare fynd i Artportalen finns från Albylund (N om inventeringsområdet); mindre 

hackspett (NT) och trädlärka (fågeldirektivets bilaga 1) samt Alsättra skog (SO om 

inventeringsområdet); fiskgjuse, spillkråka (NT) och orre. De tre senare är listade i fågeldirektivets 

bilaga 1. 

Den planerade verksamhetens påverkan på ovan nämnda fåglar (Tabell 1) 

Vid utvidgning av brytområdet kommer framförallt olika skogsmiljöer att försvinna. Det medför en 

viss lokal påverkan på fåglar som lever/häckar i uppvuxen skog, liksom vid normala 

skogsavverkningar. Ett par områden med hyggen och ungskog kommer även att försvinna, miljöer 

som tillfälligt nyttjas av arter (t ex gulsparv) som främst är knutna till äldre jordbruksmiljöer. 

Några av de noterade rödlistade arterna varken häckar inom inventeringsområdet eller nyttjar det 

speciellt för födosök eller rastning; havsörn (NT), skrattmås (NT) havstrut (VU) och gråtrut (VU). 

Kricka (VU), trana (bilaga 1) och sävsparv (NT) finns i området vid kärret i NV, dvs utanför det 

planerade brytområdet, och bör inte påverkas ifall miljön bibehålls. 

Gråkråka (NT), hussvala (VU), stare (VU), rödvingetrast (NT) och buskskvätta (NT) noterades i 

området men det är tveksamt ifall de häckar inom inventeringsområdet i år. Häckning av dessa arter 

kan dock förekomma vissa år. Gråkråka skulle kunna häcka i skogsmiljöerna runt täkten men detta år 

fanns två korphäckningar i skogen och kråkan håller troligen visst avstånd från korphäckningar. 

Hussvala bygger ofta bo på byggnader men kan även häcka vid klippbranter. En bergtäkt där 

klippbranter skapas kan bidra med lämpliga häckningsmiljöer för hussvala. Stare är hålhäckare och 

kan möjligen häcka i skogskanten mot väg 269, där enstaka lämpliga aspar finns. Troligare är att den 

närmast häckar vid jordbruksmark väster om väg 269. Endast en förbiflygande rödvingetrast noterades 

vid ett tillfälle, vilket är förvånansvärt lite. Arten skulle mycket väl kunna häcka i skogarna kring 

täkten. Buskskvätta noterades sjunga vid ett tillfälle norr om kärret i NV. Arten häckar främst på ängs- 

och hedmarker, kalhyggen och glest bevuxna myrar. Inom inventeringsområdet är det troligast att den 

skulle häcka på nyupptagna hyggen. Den planerade verksamheten har sannolikt mycket begränsad 

påverkan på dessa arter. 

Ärtsångare (NT), grönfink (EN) och gulsparv (NT) förekommer i området främst på/i hyggen och 

planteringar/ungskog eller i anslutning till dessa (skogskanter). En koncentration av fynden gjordes i 

SV delen av inventeringsområdet (utanför både det planerade verksamhets- som brytområdet, se bilaga 

2). En del hyggen/planteringar/skogskanter (med fynd av gulsparv och grönfink) finns inom det 

planerade brytområdet och när/om dessa försvinner kan det möjligen ha viss lokal påverkan på dessa 

arter. Alla tre arterna är ännu förhållandevis vanliga och de miljöer som riskerar att försvinna med den 

planerade utvidgningen är inte på något sätt optimala eller unika (finns gott om liknande miljöer i 

landskapet omkring) för de tre arterna. Grönfinken är klassad som starkt hotad i rödlistan från 2020 

(var ej rödlistad 2015) då den har minskat kraftigt, ca 60%, de senaste tio åren. Minskningen beror till 

största del på en sjukdom (orsakad av en flagellat) som drabbat arten. 

Talltita (NT) noterades vid två platser inom inventeringsområdet, varav det ena är långt ner i söder (på 

gränsen av det planerade verksamhetsområdet) och det andra på gränsen till brytområdet (väster om 

befintliga täkthålet). Talltitan föredrar större sammanhängande barrskogar, och finns såväl i tallskog 

som granskog och i lövblandad barrskog. Skogens struktur är viktig, den ska helst vara flerskiktad 

med riklig underväxt av mindre granar, björk och andra lövträd och buskar. Tillgång på murknande 

högstubbar är särskilt viktig, eftersom talltitan helst själv hackar ut sitt bohål (Artfakta). Skogarna 

kring täkten är tydligt påverkade av modernt skogsbruk (undantaget de äldre hällmarkstallskogarna) 

och inte direkt optimala för talltita. Planerad verksamhet kan ha viss påverkan på talltita men den är 

troligen obetydlig. 
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Förslag på åtgärder för att minska påverkan på fågellivet 

Prioriterade åtgärder 

Förslag på åtgärder för en skyddad art behandlas i Bilaga 3 (separat dokument). 

 

Kärret i NV är en bra miljö för flera fågelarter (bla noterades trana, sävsparv och kricka vid 

inventeringen) samt groddjur och bör bibehållas i möjligaste mån.  

 

Vid förekomst av bon av hussvala får dessa inte rivas. De häckar oftast på byggnader, men kan även 

häcka på klippväggar. Var vaksamma på ifall de bygger på klippväggar. 

 

Önskvärda åtgärder 

Flera jordbruksarter såsom buskskvätta, gulsparv och ängspiplärka har missgynnats av att det äldre 

småbrutna jordbrukslandskapet blivit alltmer ovanligt och fragmenterat. Som alternativ till de 

ursprungliga miljöerna verkar nyupptagna hyggen fungera som häckningsmiljö under några år, för att 

sedan överges när ungskogen kommit upp. Man kan fördröja snabb igenväxning av hyggen 

(förslagsvis i verksamhetsområdet utanför brytområdet) genom röjning och samtidigt försöka skapa 

buskrika brynmiljöer i skogskanten mot hyggen vilket gynnar ovan nämnda arter. Även grönfink kan 

gynnas av det. 

 

De flesta hackspettsarter vill ha gammal skog och framförallt tillgång till död ved. För att skapa mer 

död ved och därigenom gynna hackspettar kan man ringbarka träd, skapa högstubbar och även lämna 

kvar befintliga döende träd. Fler hackspettar kommer skapa fler bohål i trädstammar, vilket gynnar 

även andra hålhäckande fåglar som mesar, stare, göktyta, svartvit flugsnappare och skogsduva. 

 

Skogar som kan sparas inom verksamhetsområdet bör man låta utveckla naturliga strukturer som 

flerskiktighet, varierad träslagssammansättning och rik förekomst av död ved (såväl stående som 

liggande). Mer naturliga skogar gynnar flertalet skogslevande fåglar. 

 

Avverka helst inte i närheten av ormvråksboet som finns i sydöstra delen av inventeringsområdet. 

Boet kan användas under flera år av arten och kan även nyttjas av andra arter (t ex andra rovfåglar och 

vissa ugglor). 

 

Generellt är det bra att undvika avverkning av skog under fåglars häckningssäsong (från senvinter till 

sommar). 

 

Källor 
Litteratur 
ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av 

vilda fåglar. 
Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Lundkvist, S. 2020. Naturvärdesinventering av Bro bergtäkt, Upplands-Bro kommun. Naturföretaget. 

 

Databaser 
ArtDatabanken.  Uttag ur Artportalen och Obsdatabasen (2020-06-22 samt 2018-06-12) 

ArtDatabanken. www.artfakta.artdatabanken.se (2020-06-22) 

Artskyddsförordning (SFS 2007:845). http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/ Biologisk-

mangfald/Artskydd/Fridlysning-/Fridlysta-arter/ 
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Bilaga 1. Tabell med samtliga noterade fåglar 

 

Tabell 2. Samtliga 58 fågelarter som påträffades under inventeringen. 

Art 
Häckande. 
Antal revir 

Möjlig 
häckning 

Noterad, 
ej 

häckande 
Rödlistad 

2020 
Fågeldir, 
Bilaga 1 Kommentar 

Blåmes 4-6           

Bofink 15-20           

Buskskvätta   x    NT    Sång vid ett tillfälle 

Dubbeltrast 2-3           

Enkelbeckasin   x       
Fuktig del av 
plantering i S 

Gransångare 3-4           

Gråhäger     x       

Gråkråka   x   NT    
Noterad, men inga 
häckningskriterier 

Gråtrut     x VU     

Grönfink 3-5           

Gröngöling   x       
Häckar troligen V om 
väg 269 

Grönsiska 3-5           

Gulsparv 10-12      NT   Hyggen/planteringar 

Gärdsmyg 2-3           

Havstrut     x  VU     

Havsörn     x  NT x   

Hussvala   x    VU    
Hämpling 2-3           

Järnsparv 3-4           

Kaja     x       

Koltrast 5-7           

Korp 2           

Kricka   x   VU    
Hona på marken i 
skog S om kärr i NV 

Kungsfågel 8-10           

Ladusvala   x         

Lövsångare 15-20           

Mindre 
korsnäbb   x       

Häckar tidigt på året, 
före inventeringen 

Morkulla 2-3           

Nötskrika 1-2           

Nötväcka 2           

Ormvråk 1          Boträd i SO 

Ringduva 5-7           

Rödhake 8-10           

Rödvingetrast    x  NT   
Endast ett noterat  ex 
förbiflygande 

Skogssnäppa 1-2           

Skrattmås     x  NT   Förbiflygande. 

Stare    x   VU   
Förbiflygande vid ett 
tillfälle. 

Steglits 1           

Stenknäck   x       
Ett sjungande ex vid 
ett tillfälle 
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Art 
Häckande. 
Antal revir 

Möjlig 
häckning 

Noterad, 
ej 

häckande 
Rödlistad 

2020 
Fågeldir, 
Bilaga 1 Kommentar 

Stenskvätta 2-3           

Stjärtmes   x       Hördes vid ett tillfälle 

Större 
hackspett 2           

Svarthätta 2-4           

Svartmes 2-3           

Sånglärka     x     
Sjungande över åker 
V om väg 269. 

Sävsparv  1     NT    I kärret i NV 

Talgoxe 6-8           

Talltita 1-2      NT     

Taltrast 4-5           

Tamduva   x       
Noterad i N delen av 
brytområdet. 

Tofsmes 4-6           

Tofsvipa     x       

Trana   x     x  Vid kärret i NV 

Trädkrypare 2-3           

Trädpiplärka 10-12           

Ärtsångare 1      NT     

Ängspiplärka 1           

Skyddad art 1         Se Bilaga 3. 
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Bilaga 2. Karta med naturvårdsintressanta fåglar 

 

Figur 3. Häckande eller möjligen häckande fågelarter som är rödlistade eller med i Fågeldirektivets bilaga 1. 
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Bilaga 3.3 till Naturvärdesinventering innehåller uppgifter om arter som enligt Artdatabankens 

riktlinjer inte bör offentliggöras. Begäran om att erhålla uppgifter ur bilagan kan göras till 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som prövar begäran enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Information om Artdatabankens riktlinjer finns att läsa här: https://www.artdatabanken.se/var-

verksamhet/fynddata/skyddsklassade-arter/  
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Sammanfattning 

Sand & Grus AB Jehander planerar ansöka om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verk-

samhet i den befintliga bergtäkten i Bro, Upplands-Bro kommun. Den planerade verksam-

heten omfattar även asfalttillverkning, betongtillverkning och återvinning av olika typer 

av rena inerta massor. I samband med detta ska bolaget utföra en bullerutredning för att 

utreda ljudbidraget från den planerade verksamheten till närliggande bostadshus. I före-

liggande rapport redovisas ljudberäkningar för den planerade verksamheten vid anlägg-

ningen. Beräkningarna utförs med de beräkningsmetoder som rekommenderas av Natur-

vårdsverket. 

Beräkningarna baseras på ljuddata uppmätt på liknande arbetsmoment och är utförd för 

maximal drift inom verksamhetsområdet, vilket innebär att alla arbetsmoment är i drift 

samtidigt. 

Riktvärden för den planerade verksamheten hämtas från Naturvårdsverket Rapport 6538 

”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”. För bostäder i Näshagen vid Le-

jondalssjön har hänsyn tagits till riktvärden enligt nuvarande tillstånd. Resultatet för den 

sökta verksamheten redovisas sammanfattningsvis nedan: 

Externt industribuller 

Dag kl. 06-18: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, innehålls i samtliga be-

räkningspunkter. Även riktvärdet utomhus för ekvivalent ljudnivå vid fritidsbebyggelse vid 

Lejondalssjön enligt nuvarande tillstånd 45 dBA innehålls.  

Kväll kl. 18-22: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 45 dBA, innehålls i samtliga 

beräkningspunkter. Även riktvärdet utomhus för ekvivalent ljudnivå vid fritidsbebyggelse 

vid Lejondalssjön enligt nuvarande tillstånd 40 dBA innehålls. 

Natt kl. 22-06: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 40 dBA, samt maximal ljudnivå, 

55 dBA, innehålls i samtliga beräkningspunkter.  Även riktvärdet utomhus för ekvivalent 

ljudnivå vid fritidsbebyggelse vid Lejondalssjön enligt nuvarande tillstånd 35 dBA inne-

hålls. 

Trafikbuller 

Den tillkommande tunga trafiken på 200 st. fordon till och från verksamhetsområdet ger 

en försumbar ökning av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå.  

Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas därutöver till under 65 dBA och underskrider 

således med marginal åtgärdsnivån, dygnsekvivalent ljudnivå 65 dBA, enligt Trafikverkets 

åtgärdsprogram.  
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1 Inledning 
Sand & Grus AB Jehander planerar ansöka om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verk-

samhet i den befintliga bergtäkten i Bro i Upplands-Bro kommun. Den planerade verksam-

heten omfattar även asfalttillverkning, betongtillverkning och återvinning av olika typer 

av rena inerta massor. I samband med detta ska bolaget utföra en bullerutredning för att 

utreda ljudbidraget från den planerade verksamheten till närliggande bostadshus. I före-

liggande rapport redovisas ljudberäkningar för den planerade verksamheten vid anlägg-

ningen. Beräkningarna utförs med de beräkningsmetoder som rekommenderas av Natur-

vårdsverket. 

2 Beskrivning av akustiska storheter 
I rapporten används två olika akustiska storheter för att beskriva ljud, ekvivalent ljudnivå 

och momentan maximal ljudnivå med tidsvägning FAST. Dessa motsvarar vad som nor-

malt används för riktvärden gällande ljud från externt industribuller, byggbuller och tra-

fikbuller. I Figur 1 ges en beskrivning av de två olika storheterna, skillnaden är viktig att 

beakta när det gäller bedömning av beräkningsresultaten. 

 
Figur 1. Beskrivning av de akustiska storheterna ekvivalent ljudnivå samt momentan maximal ljud-
nivå med tidsvägning FAST. Den ekvivalenta ljudnivån för tidsperioden motsvarar 40 dBA och den 
momentana maximala ljudnivån 55 dBA. 

Den ekvivalenta ljudnivån är det logaritmiska medelvärdet (även kallat energimedelvärde) 

av ljudnivån över en tidsperiod t.ex. 10 minuter. För trafikbuller motsvarar den ekviva-

lenta ljudnivån ett dygn, vilket kallas för dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala momen-

tana ljudnivån är den högsta momentana ljudnivån under samma tidsperiod, för denna 

storhet finns det för de flesta verksamheter endast riktvärden nattetid. För trafikbuller 

finns dock även riktvärden på maximal ljudnivå under dag och kväll. För en täkt kan den 

ekvivalenta ljudnivån orsakas av den kontinuerliga driften av en kross och den maximala 
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momentana ljudnivån när krossen lastas eller då bergmaterial tippas. Tidsvägning FAST 

har att göra med hur snabbt en ljudmätare registrerar ljudnivån, FAST innebär att ljudni-

vån registreras under 1/8 sekund.  

3 Bedömningsgrunder 
3.1 Externt industribuller 

3.1.1 Begränsningar och villkor enligt nuvarande tillstånd 
Normal arbetstid ska vara helgfri måndag – fredag kl 06-18 för täkt- och återvinningsverk-

samheten och 04-22 för asfaltstillverkningen. Borrning, sprängning samt arbete med skut-

hammare får dock endast ske helgfri måndag-fredag kl 07-18 med uppehåll under vecka 

27 t.o.m 32.  

Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bo-

städer inte överskrider följande riktvärden: 

50 dB(A) dagtid (kl 07-18), 

45 dB(A) lördag, sön- och helgdagar dagtid (kl 07-18), 

45 dB(A) kväll (kl 18-22) och 

40 dB(A) natt (kl 22-07) 

För fritidsbebyggelse vid Lejondalsjön ska följande värden gälla: 

45 dB(A) dagtid (kl 07-18), 

40 dB(A) lördag, sön- och helgdagar dagtid (kl 07-18), 

40 dB(A) kväll (kl 18-22) och 

35 dB(A) natt (kl 22-07) 

Om hörbara toner eller impulsljud förekommer, ska de angivna värdena för ekvivalent 

ljudnivå sänkas med 5 dB(A)-enheter. Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får inte över-

stiga 55 dB(A) vid bostäder. 
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3.1.2 Planerad verksamhet  
För externt industribuller jämförs beräknade ljudnivåer mot Naturvårdsverkets rekom-

menderade riktvärden utomhus, Naturvårdsverket Rapport 6538 ”Vägledning om indu-

stri- och annat verksamhetsbuller” (April 2015) enligt utdrag i Tabell 1. 

Tabell 1. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden utomhus från industri/verksamhet, som 
frifältsvärde. 

 Dag 
06-18 

Kväll 18-22 samt lör-, sön- 
och helgdag 06-18 

Natt 
22-06 

LAeq LAeq LAFmax 

Utgångspunkt för olägenhetsbedöm-
ning vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler 
50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning gäller även: 

 Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen. 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens bul-

ler karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, loss-

ning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkom-

ponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

Utöver bedömning mot Naturvårdsverkets vägledning görs även bedömning enligt nedan:  

 Beräknade ljudnivåer jämförs även med riktvärden enligt villkor i nuvarande till-

stånd för bebyggelsen vid Lejondalssjön. De riktvärdena är lägre än de i Natur-

vårdsverkets nu gällande vägledning, se avsnitt 3.1.1. 

3.2 Trafikbuller 

Enligt Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 

6538 nämns följande gällande trafik till och från ett verksamhetsområde: 

”För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som 

huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bul-

lersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exem-

pelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för 

en betydande del av bullerstörningarna.” 

I fallet med Jehanders planerade bergtäkt bedöms transporterna till och från verksam-

hetsområdet ej stå för en betydande del av verksamhetens buller. Enligt naturvårdsver-

kets vägledning ska som huvudprincip riktvärden för trafik då vara vägledande. 

Gällande väg 269 är Trafikverket, i egenskap av väghållare, ansvarig för vägtrafikbullret. 

Vägen klassificeras idag som befintlig miljö. Därmed tillämpas inte riktvärden för nybygg-

nad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur enligt Infrastrukturpropositionen 

1996/9753. För vägtrafikbuller i befintlig miljö har Trafikverket ett åtgärdsprogram för 

bullerskyddsåtgärder, TDOK 2016:0246. Åtgärdsnivåer enligt Trafikverkets åtgärdspro-

gram sammanfattas i Tabell 2. Här ska noteras att det är Trafikverket som väghållare som 

är ansvarig för eventuella åtgärder. 
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Tabell 2. ”TDOK 2016:0246” – Åtgärdsnivåer längs befintlig infrastruktur. 

Lokal typ eller områdestyp Högsta trafikbullernivå (dBA) 

LAeq LAFmax 

Inomhus 40 55 (nattetid) 1) 

Utomhus 
Vid fasad 

På uteplats 

 
65 

 
- 

1)Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22). 

4 Underlag 
Följande underlag har använts i utredningen: 

 Digitalt kartmaterial, inklusive höjddata 
 Genomgång med Jehander och Heidelbergcement om drift och övriga förutsätt-

ningar. 
 Exempel på placering av de olika arbetsmomenten inom verksamhetsområdet er-

hållet av Jehander. 
 Ljuddata från Akustikkonsultens databas med liknande arbetsmoment och ar-

betsmaskiner. 
 Trafikflödessiffror från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. 

5 Verksamhetsbeskrivning 
Jehanders verksamhetsområde ligger i Bro, Upplands-Bro kommun.  Närmaste bostäder, 

enligt Lantmäteriets fastighetskarta, ligger på avstånd om cirka 150-1000 m i olika rikt-

ningar från verksamhetsområdets gräns. Andra bullerkällor i området är framförallt trafik 

på väg 269 samt Ragn-Sells anläggning sydväst om verksamhetsområdet. Det pågår även 

en tillståndsprocess för anläggande av en schaktmassedeponi väster om Jehanders berg-

täkt, direkt väster om väg 269. 

En översikt över det planerade verksamhetsområdet ges i Figur 2.  
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Figur 2. Översikt över verksamhetsområdet (markerat med Rödstreckad linje) och område för 
schaktmassedeponi (markerat med Blå linje) 

Verksamheten för den planerade verksamheten beskrivs i översiktligt i avsnitt 5.1. I av-

snitt 6 redovisas detaljerad information om antagna bullerkällor samt drifttider.  

5.1 Planerad verksamhet 

Den sökta verksamheten omfattas enligt information sammanfattningsvis av: 

 Intransport och uttransporter 

 Krossning och siktning av bergmaterial till olika fraktioner. 

 Bergborrning och skutknackning  

 Utlastning av krossat material. 

 Tillverkning av asfalt och fabriksbetong inkl. transporter 

6 Bullerkällor och drift 
6.1 Planerad verksamhet 

Information om respektive bullerkälla med antagen drifttid anges i Tabell 3. Placering av 

respektive bullerkälla ges översiktligt i Figur 3 och är för ett värsta fall när borriggen står i 

västra delen av brytområdet. I Figur 4 visas terrängmodellen med placering av buller-

skyddsvall vid bullerkällor. 

 

 

 

 

 

Schaktmassedepodi 
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Tabell 3. Information om bullerkällor och drifttider för den sökta verksamheten. 

 

Källa/Typ 

Drift (Antal källor) 

Kommentar Dag 
(06-18) 

Kväll 
(18-22) 

Natt 
(22-06) 

Förkross 1 st. 1 st. - Krossning av bergmaterial.  

Efterkross 2 st. 1 st. - Krossning av bergmaterial.  

VSI 2 st. 1 st. - Krossning av bergmaterial. 

Sikt 4 st 2 st. - Sortering av krossat material. 

Tvättsikt 1 st - - Sortering av krossat material. 

Lastmaskin 2 st. 1 st. - Materialhantering täkt 

Dumper 2 st. 1 st. - Tippar material i förkross 

Lastmaskin 4 st. 2 st. - Hantering av krossat material samt bergmaterial. 

Borrigg 1 st. - - Borrning av spränghål 

Skutknack 1 st. - - 
Hantering av större sten vid behov (hydraulham-
mare). 

Asfaltverk 1 st 1 st. 1 st. Trumma, fläktar ilastning material. 

Lastmaskin 1 st. 1 st. - Materialhantering asfaltverk 

Lastmaskin 2 st. - - Materialhantering återvinning 

Lastbilar 
Efterbehandling 

60 st. - - 
Tippning av bergmaterial. 10s per flak. 
Totalt antas vid full drift 60 lastbilar ankomma till ef-
terbehandlingen dagtid.  

Lastbilar 
Utlastning 

142 st. 20 st. - 
Lastning av sorterat material. 2 minuter per flak. 
Totalt antas vid full drift 142 lastbilar ankomma till 
täkten dagtid 

Lastbilar 
Asfaltverk 

32 st. 10 st. 1 st. 
Totalt antas vid full drift 32 lastbilar ankomma till as-
faltverket dagtid 

Lastbilar 
Betong 

51 st. 10 st. - 
Totalt antas vid full drift 51 lastbilar ankomma till be-
tongfabriken dagtid  

Lastbilar åter-
vinning 

7 st. - - 
Totalt antas vid full drift 7 lastbilar ankomma till be-
tongfabriken dagtid 

Betongfabrik 1 st 1 st. - Inklusive tillhörande spolanläggning 
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Figur 3. Planerad verksamhet - Översikt bullerkällor för ett värsta fall. 

  
Figur 4. Planerad verksamhet - Terrängmodell för fullt utbruten bergtäkt och föreslagna skyddsåt-
gärder 
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7 Beräkningsförutsättningar 
7.1 Byggbuller och externt industribuller 

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPlan version 8.1 med beräkningsmodellen 
Environmental noise from industrial plants, General prediction method, 1982, Danish 
Acoustical Laboratory, Report no. 32). Denna beräkningsmodell anvisas av Naturvårdsver-
ket för beräkning av externt industribuller t.ex. från täktverksamhet och kan även använ-
das för beräkning av byggbuller.  
 
Beräkningsmodellen simulerar ett medvindsfall, d.v.s. då det blåser från källan mot alla 
redovisade mottagarpunkter, i enlighet med kraven i gällande mätmetod för ljud vid bo-
stad (ljudimmission), Naturvårdsverkets Meddelande 6/1984. Även övriga meteorologiska 
parametrar i beräkningsmodellen uppfyller kraven i mätmetoden. Den vädersituation 
som beräkningsmodellen simulerar kan alltså anses motsvara ett värsta, sällan förekom-
mande, ljudutbredningsfall. 
 
Bullerkällornas placering och driftinformation har antagits enligt avsnitt 6.1. Bullerkäl-
lorna har placerats inom, av Jehander, anvisade arbetsområden. Antagna beräknings-
punkter A-P redovisas i Figur 5. 
 
Antagna ljuddata har tagits från Akustikkonsultens databas med motsvarande arbetsmo-
ment och arbetsmaskiner, bl.a. baserad på mätningar vid ett stort antal liknande verksam-
heter i Sverige. 
 
Beräkningarna utförs som punktberäkningar på respektive våningsplan för bostäderna. 
Även ljudkartor har beräknats för höjden 2 m över mark. 

Beräkningsmodellen anger beräkningsosäkerheten till ±1-3 dBA. Osäkerheten ökar nor-
malt med avståndet från bullerkällorna och är också beroende på t.ex. topografin i områ-
det samt skärmning. Utöver ovan angiven osäkerhet finns även en osäkerhet i antagna 
ljudeffektnivåer, som kan skilja mot de verkliga bullerkällorna.  

Bullerkällorna samt beräkningspunkterna placeras i en terrängmodell uppbyggd med di-
gitalt höjddata erhållet av Jehander och laserdata från Metria. Terrängmodellen för sökta 
verksamheten redovisas som exempel i Figur 6. 
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Figur 5. Kartbild med beräkningspunkterna markerade. 

 
Figur 6. Terrängmodell i slutskedet av den sökta verksamheten utifrån höjddata erhållen av Jehan-
der. 
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7.1.1 Bullerskyddsåtgärder 

7.1.1.1 Produktionsanläggningen 
För den sökta verksamheten har en bullerskyddsvall med material, höjd +59 m, lagts in i 
beräkningsmodellen som skärmning av produktionsanläggningen västerut. Placering av 
bullerskyddsvallen redovisas i Figur 4 och har placerats inom verksamhetsområdet i sam-
råd med Jehander, för att fungera i faktisk drift och samtidigt ge god skärmning av buller 
från produktionsanläggningen. För att innehålla dagens villkor vid Näshagen för den sökta 
verksamheten har även lokal skärmning österut antagits på efterkrossarna. 
 

7.1.1.2 Borrigg 
Redovisad beräkning är för ett värsta fall som sker när borriggen står på toppen av bryt-

fronten i den västra sidan av bergtäkten. I beräkningen har det antagits en lokal skärmning 

på borriggen i riktning västerut mot närliggande bostäder. För att säkerställa att borriggen 

inte kan orsaka överskridanden tillsammans med övrig verksamhet bör skärmningen ske 

för hela brytningen västerut. Det går lika bra att använda sig utav en bullerdämpad bor-

rigg. För borrning av östra brytområdet behövs inga bullerskyddsåtgärder utföras på bor-

riggen. 

7.2 Trafikbuller 

Beräkningar av trafikbuller har utförts i programmet SoundPlan version 8.1 enligt den 

samnordiska beräkningsmodellen, reviderad 1996, (Naturvårdsverkets rapport 4653). Be-

räknad ekvivalent ljudnivå avser dygnsekvivalent ljudnivå. Beräknad maximal ljudnivå av-

ser 5:e högsta passagen medeltimme dag/kväll/natt.  

I nuläget går det 100 st. tunga fordon tur och retur från bergtäkten per dygn. Dessa fordon 

är inkluderade i trafiken för nuläge. Av dessa går 10% går norrut från bergtäktenen och 90 

% fortsätter söderut mot E18. 

För den sökta verksamheten planeras transporterna ökas med 200 tunga fordon, jämfört 

med nuläget. Således antas 300 tunga fordon tur och retur till bergtäkten. Av dessa går 

10% går norrut från bergtäkten och 90 % fortsätter söderut mot E18.  

Därutöver görs beräkningar inklusive den tillkommande trafiken från den planerade 

schaktmassedeponin. 

I Tabell 4 redovisas de trafikflödessiffror som använts för beräkningarna och i Figur 7 an-

tagna vägar samt beräkningspunkter. Beräkningar utförs för sex beräkningspunkter A-F. 

Trafikdata har hämtats från http://vtf.trafikverket.se och motsvarar trafikmätningar 2017 

för väg 269, 2019 för E18 och antagen trafiksiffra på Håbo-Tibblevägen. Ingen uppräkning 

av trafiksiffrorna har gjorts, men de bedöms som representativa. 
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Figur 7. Beräkningspunkter och vägar för trafikbullerberäkningen 

Tabell 4. Trafikflödessiffror för vägar. 

Väg Fordon/ÅDT Andel tung trafik Skyltad hast. (km/h) 

Nuläge 

E18 väster om avfart 31700 12 % 110 

E18 öster om avfart 37900 12 % 110 
Väg 269 norr om infart till täkt 3150 11 % 80 

Väg 269 söder om infart till täkt 5100 18 % 80 

Håbo-Tibblevägen 1000 5 % 70 

Planerad verksamhet 

E18 väster om avfart 31878 12 % 110 

E18 öster om avfart 38078 12 % 110 

Väg 269 norr om infart till täkt 3190 12 % 80 

Väg 269 söder om infart till täkt 5456 23 % 80 

Håbo-Tibblevägen 1000 5 % 70 

Planerad verksamhet inkl NCC planerade verksamhet 

E18 väster om avfart 31943 12 % 110 

E18 öster om avfart 38143 12 % 110 

Väg 269 norr om infart till täkt 3205 13 % 80 

Väg 269 söder om infart till täkt 5586 25 % 80 

Håbo-Tibblevägen 1000 5 % 70 

 

  

Gräns för trafiksiffror på 

södra och norra delen av 

väg 269 

Håbo-Tibblevägen 
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8 Beräkningsresultat 
8.1 Externt industribuller 

Utifrån angivna beräkningsförutsättningar i avsnitt 7.1 samt bullerkällor beskrivna i avsnitt 

6.1 har ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer, med tidsvägning FAST, beräknats. 

Maximala ljudnivåer har beräknats för tidsperiod natt, då det inte finns några riktvärden 

för maximala ljudnivåer för dag- eller kvällstid. De beräknade ljudnivåerna är frifältsvär-

den vid fasad, vilka direkt kan jämföras mot riktvärdena. 

Beräkningar har utförts för maximal drift för tidsperiod dag kl. 06-18, kväll kl. 18-22 och 

natt kl. 22-06 med driftinformation enligt Tabell 3. Resultatet presenteras dels som punkt-

beräkningar i Tabell 5 och dels som ljudutbredningskartor enligt förteckning i Tabell 6. 

Ljudutbredningskartor ska främst ses som en illustrativ presentation av resultatet och det 

är punktberäkningen som ger det exakta resultatet i respektive beräkningspunkt. 

En översikt över antagna beräkningspunkter ges i avsnitt 7.1 och Figur 5.  

8.1.1 Planerad verksamhet 
Beräkningsresultat för den planerade verksamhetens och drift motsvarande ett värsta fall 

ges i Tabell 5 som ekvivalent och maximal (FAST) ljudnivå i dBA utomhus vid våningsplan 

BV och 1. Resultatet motsvarar maximal drift för tidsperiod dag kl. 06-18, kväll kl. 18-22 

respektive natt kl. 22-06. 
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Tabell 5. Beräkningsresultat planerad verksamhet 

Beräk-
nings-
punkt 

Våning 

Ekvivalent ljudnivå i dBA 
Maximal ljudnivå (FAST) 

i dBA 

Dag 
Kl. 06-18 

Kväll 
Kl. 18-22 

Natt 
Kl. 22-06 

Natt 
Kl. 22-06 

Bo-
stads-

hus  

Fri-
tids-
hus 

Bo-
stads-

hus 

Fri-
tids-
hus 

Bo-
stads-

hus 

Fri-
tids-
hus 

A1) BV 45  - 43  - 34  - 41 

B BV 46  - 43  - 34  - 41 

C BV 40  - 37  - 29  - 33 

D BV 45  - 42  - 36  - 40 

E BV 47  - 44  - 36  - 41 

F BV 40  - 37  - 30  - 33 

G BV 37  - 35  - 31  - 33 

H BV  - 41  - 39  - 32 33 

I BV  - 43  - 40  - 33 34 

J BV  - 35  - 33  - 27 35 

K BV  - 38  - 35  - 27 31 

L BV  - 38  - 35  - 31 35 

M BV  - 36  - 34  - 29 30 

N BV  - 35  - 32  - 24 29 

O BV 38  - 34  - 25  - 40 

O 1 39  - 35  - 26  - 41 

P BV 44  - 38  - 30  - 48 

P 1 47  - 43  - 36  - 48 

      Riktvärde enligt 
NV:s vägledning 

50 50 45 45 40 40 55 

Riktvärde enligt 
nuvarande till-

stånd för fritids-
bebyggelse vid 
Lejondalssjön 

 45  40  35 55 

Innehålls JA/NEJ JA JA JA JA JA JA JA 
1) Beräkningspunkt A motsvarar scoutstuga och är ingen bostad. 

8.1.2 Kommentarer till resultaten 
När det gäller externt industribuller är beräkningarna utförda för ett sällan förekom-

mande ljudutbredningsfall och det är troligt att den faktiska ljudnivån blir lägre än den 

beräknade under stora delar av året, framförallt på längre avstånd. Därutöver antas i be-

räkningarna att samtliga planerade bullerkällor är i drift samtidigt, vilket bedöms vara ett 

sällan förekommande maximalt driftfall. Utöver detta har de ansatta ljudnivåerna för re-

spektive bullerkälla antagits utifrån mätningar på liknande arbetsmoment och kan skilja 

mot verklig drift, normalt är dock överenstämmelsen god. 
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Tabell 6. Ljudutbredningskartor industribuller beskrivning. 

Bilaga Beskrivning 

  

A01 Ekvivalent ljudnivå utomhus i dBA 2 m över mark, Dag - kl. 06.00-18.00 

A02 Ekvivalent ljudnivå utomhus i dBA 2 m över mark, Kväll - kl. 19.00-22.00 

A03 Ekvivalent ljudnivå utomhus i dBA 2 m över mark, Natt - kl. 22.00-06.00 

A04 Maximal ljudnivå utomhus i dBA 2 m över mark, Natt - kl. 22.00-06.00 

 

Av resultatet framgår att riktvärdena innehålls för samtliga beräkningspunkter och tids-

perioder. Resultatet förutsätter de bullerskyddsåtgärder som antagits i beräkningarna; 

vilka beskrivs i avsnitt 7.1.1. 

8.2 Trafikbuller 

Utifrån angivna beräkningsförutsättningar i avsnitt 7.2 med trafikflödessiffror enligt Tabell 

4 har dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer, med tidsvägning FAST, beräknats. De 

beräknade ljudnivåerna är frifältsvärden vid fasad. 

Tabell 7. Beräkningsresultat som dygnsekvivalent och maximal (FAST) ljudnivå i dBA utomhus vid 
våningsplan BV och 1. Den maximala ljudnivån motsvarar 5:e högsta passagen medeltimme 
dag/kväll kl. 06-22.  

Beräk-
ningspunkt 

Våning 

Nuläge Planerad verksamhet Planerad verksamhet 
inkl NCC 

Dygns-
ekviva-

lent 
ljudnivå 

i dBA 

Maxi-
mal 

ljudnivå 
i dBA 

Dygns-
ekviva-

lent ljud-
nivå i dBA 

Maximal 
ljudnivå i 

dBA 

Dygns-
ekviva-

lent ljud-
nivå i 
dBA 

Maximal 
ljudnivå i 

dBA 

A BV 51 62 51 63 51 63 

B BV 51 59 51 59 51 59 

C1) BV 56 66 57 67 57 67 

D BV 42 54 42 54 43 54 

E BV 55 62 56 63 56 63 

E 1 56 62 57 62 57 63 

F BV 60 68 60 68 60 68 
1) Beräkningspunkt C motsvarar scoutstuga och är ingen bostad. 

Beräkningsresultatet visar att den tillkommande tunga trafiken ger en försumbar ökning 

av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå.  

Beräkningarna visar även att den tillkommande trafiken inte orsakar överskridande av 

Trafikverkets åtgärdsnivå utomhus, åtgärdsnivån dygnsekvivalent ljudnivå 65 dBA under-

skrids med marginal. Bedömningen är även att den tillkommande trafiken inte föranleder 

en klassificering av vägen som väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Därmed ska 

riktvärden för nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur enligt Infra-

strukturpropositionen 1996/9753 ej heller tillämpas för den tillkommande trafiken. 
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9 Kumulativ påverkan 
Bedömning av kumulativt ljud görs för två identifierade närliggande verksamheter; Ragn-

Sells, sydväst om Jehander, och NCCs planerade schaktmassedeponi, väster om Jehander. 

Bedömningen görs både för externt industribuller och för trafikbuller orsakat av tunga 

transporter på väg 269. 

För Ragn-Sells verksamhet fanns ingen bullerutredning att tillgå, därvid har det inte gått 

att fastställa det exakta kumulativa bidraget från denna verksamhet. Avståndet mellan 

Ragn-Sells verksamhetsområde och Jehanders planerade verksamhetsområde är relativt 

stort. Det bedöms heller inte finnas några bostäder som kan komma att påverkas av ku-

mulativt ljud från båda verksamheterna samtidigt, så att riktvärden på externt industri-

buller kan komma att överskridas. Därvid bedöms en minimal kumulativ påverkan på när-

liggande bostäder när det gäller externt industribuller.  

För NCC:s planerade schaktmassedeponi ligger verksamhetsområdet närmare Jehanders 

planerade verksamhetsområde. Bland annat Käppalaförbundets tänkta slamupplag, som 

är en del av NCC:s planerade verksamhet, kan ge visst kumulativ inverkan på bostäder 

norr om de båda verksamhetsområdena. Hur stor påverkan blir beror på omfattningen av 

NCC:s planerade verksamhet, denna omfattning är dock inte fastställd och därvid kan 

ingen exakt bedömning göras. Det som är fastställt är att verksamheten kommer ge en 

ökning av den tunga trafiken på väg 269. Trafikökningen är dock liten, enligt uppgift cirka 

145 fordon/dygn, vilket gör att den kumulativ inverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivån 

endast kommer påverkas marginellt, mindre än 1 dB jämfört med Jehanders sökta verk-

samhet. 

10 Slutsatser 
Utförda ljudberäkningar visar att den sökta verksamheten innehåller riktvärden enligt Na-

turvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, sökt tillstånd, för 

samtliga tidsperioder. Beräkningsresultatet och bedömningen inkluderar hela den plane-

rade verksamheten; täktverksamhet, asfaltsverk och betongfabrik. Beräkningarna är ut-

förda för drift motsvarande ett värsta fall. 

Med givna bullerskyddsåtgärder kan noteras att fritidshus vid Näshagen även innehåller 

riktvärden för fritidshus enligt nuvarande tillstånd. I enlighet med nu gällande vägledning 

för externt industribuller, sökt tillstånd, ska dock ingen särskild hänsyn tas till fritidshus 

vid villkorsreglering av ljud.  

Den tillkommande tunga trafiken på 200 st. fordon till och från verksamhetsområdet ger 

en försumbar ökning av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå.  

Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas därutöver till under 65 dBA och underskrider 

således med marginal åtgärdsnivån, dygnsekvivalent ljudnivå 65 dBA, enligt Trafikverkets 

åtgärdsprogram.  
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1. Uppdragsgivare 
Sand & Grus AB Jehander 

2. Uppdrag 
Att inventera bebyggelse, anläggningar och verksamheter inom de fastigheter som kan 
förväntas bli berörda av utökad bergtäktsverksamhet vid fastigheten Håbo Häradsallmänning 
s:1 och Bro-Önsta 2:10.  

Inventeringen syftar till att identifiera förekomsten av byggnader, anläggningar och 
verksamheter som är känsliga för störningar genom i första hand vibrationer och 
luftstötvågor. 

I uppdraget ingår att upprätta riskanalys enligt Svenska Standarder SS 4604866:2011 och 
SS 02 52 10, att ange riktvärden för markvibrationer och luftstötvågor samt att ange 
rekommendationer för att minimera risken för kast från sprängning. 

Utredningen innebär även att prognostisera vibrationer, luftstötvågor och kast som kan 
uppkomma vid närliggande byggnader och anläggningar vid sprängning i täkten. 

3. Underlag 
• Inventering utförd under mars och april månad 2020 

• Uppgifter om planerad brytning, ritningar och fastighetskarta från Jehander. 

• Resultat av tidigare mätningar vid täkten under åren 2010-2020 

• Svensk Standard SS 4604866:2011: Vibration och stöt – Riktvärden för 
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader 

• Svensk Standard SS 02 52 10: Vibration och stöt – Sprängningsinducerade 
luftstötvågor – Riktvärden för byggnader 

• Jordartskartan, SGU 
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4. Allmänt 
Denna utredning, omfattande markvibrationer, luftstötvågor och kastrisker från planerade 
sprängningar, baseras på tillgängligt underlag för täkten samt på de moderna 
brytningsmetoder som generellt tillämpas vid bergtäktsverksamhet. 

Det planerade verksamhetsområdet omfattar cirka 180 ha varav brytområdet utgör cirka 90 
ha. Årsproduktionen beräknas att maximalt uppgå till cirka 1,3 milj ton/år fram till 2050.  

5. Riskanalys 
5.1. Inventering 
Den inventering som ligger till grund för riskanalysen omfattar ett område med cirka 1000 
meters radie räknat från täktens brytområdesgräns. 

På översiktskartan i bilaga 1 redovisas inventeringsområde och den bebyggelse som kan 
komma att beröras av den planerade täktverksamheten.  

I bilaga 2 redovisas de fastigheter som har inventerats. De inventerade objekten har numrerats 
löpande. Riskanalysen baseras på en utvändig okulärbesiktning/inventering. Det vill säga, en 
bedömning av dimensionerande material, grundläggning och undergrunden för respektive 
byggnad. I vissa fall har fastighetsägare lämnat kompletterande uppgifter vid besöket.  

I bilaga 3 visas en sammanställning av inventeringsobjekten och beräknade tillåtna 
vibrationsnivåer (toppvärden i vertikal mätriktning). Alla redovisade avstånd är räknade från 
gränsen för brytområdet till närmaste bostadshus. 

5.1.1. Brunnar 
De flesta fastigheter har enskilda brunnar. Dessa redovisas inte i utredningen då de inte 
bedöms vara dimensionerande ur vibrationssynpunkt.   

5.1.2. Vibrationskänslig verksamhet och utrustning 
Ingen känslig utrustning eller verksamhet har påträffats inom sådant avstånd att det blir 
dimensionerande ur vibrationssynpunkt.  

Kontakt har tagits med RagnSells, objekt 57, 58, 60- 70 samt Austin Powder, ansvariga för 
sprängmedelslagret, objekt S 80. 

5.1.3. Teknikbyggnader 
Transformatorer och pumpanläggning finns inom inventeringsområdet, men ingen av dessa 
har påträffats inom ett sådant avstånd att det är dimensionerande ur vibrationssynpunkt. 

5.1.4. Ledningar 
Ledningar i mark har inte inventerats eftersom de inte bedöms vara känsliga mot vibrationer. 
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Enligt uppgift från Vattenfall Eldistribution finns ingen elnätsanläggning inom området för 
planerad täktverksamhet. De 77 kV ledningar som finns i området är belägna på ett närmast 
avstånd på ca 1 km från det planerade täktområdet. 

5.2. SGU:s jordartskarta 
 

 

    

Figur 5.2. Utdrag ur SGU:s jordartskarta som påvisar undergrunden i området 
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5.4. Tillåtna vibrationer och luftstötvågor 
Riskanalysen är utförd efter de rekommendationer som anges i Svensk Standard 
SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 
byggnader samt Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade 
luftstötvågor – Riktvärden för byggnader. 

I riskanalysen beräknas riktvärden för vibrationer och luftstötvågor, vilka är satta så att skador 
inte ska uppstå på byggnader. Standarderna behandlar alla slags sprängningsarbeten såsom 
bergtäkter, gruvor och anläggningsarbeten.  

Värdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på den som vistas 
i byggnader. 

5.4.1. Vibrationer 
I vibrationsstandarden tas hänsyn till byggnaders undergrund (markslag), grundläggningstyp, 
vibrationskänslighet i konstruktion och byggnadsmaterial, avstånd från sprängplats, typ av 
verksamhet, varaktighet och hur ofta sprängning sker. 

Riktvärden för vibrationsnivåer byggnader anges i rapporten i form av så kallade v350-värden 
och gäller vid avstånd 350 m eller längre från salvorna. Vid kortare avstånd ska tillåten 
vibrationsnivå justeras enligt Svensk Standard SS 4604866:2011. De närmast belägna 
bostadshusen ligger väster om planerad täkt på Sätra Gård (Ragn-Sells kursgård) på ett 
avstånd av ca 350 m från brytområdet. Öster om brytområdet ligger området Näshagen och 
där ligger de närmaste husen på ett avstånd av ca 700 m från det planerade brytområdet.  

De angivna tillåtna vibrationsnivåerna gäller i vertikal mätriktning.  

5.4.2. Luftstötvågor 
Vid beräkning av tillåtna luftstötvågor har anvisningarna i Svensk Standard SS 02 52 10 
tillämpats. Samtliga byggnader, såväl industri-, ekonomi- som bostadsbebyggelse, har åsatts 
ett generellt värde på 450 Pascal i reflektionstryck.  
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6. Omgivningspåverkan 
6.1. Allmänt 
Sprängningsarbetena ska planeras och genomföras på sådant sätt att närliggande bebyggelse 
inte skadas genom markvibrationer, luftstötvågor eller stenkast. Arbetena ska bedrivas enligt 
gällande lagar, föreskrifter och anvisningar. Som exempel kan nämnas AFS 2007:1 & 2019:2 
Sprängarbete och AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete. 

6.2. Markvibrationer 
Bedömningen av markvibrationernas utbredning från sprängningsverksamhet i det planerade 
nya brytområdet i täkten på Håbo Häradsallmänning s:1 och Bro-Önsta 2:10 baseras på 
rådande markförhållanden, sprängtekniska förutsättningar samt på empiriskt framtagna 
samband från ett mycket stort antal utförda vibrationsmätningar och analyser vid bergtäkter. 

I detta fall har vi även tidigare mätningar från åren 2010-2020 att analysera. 

Störst betydelse för vibrationens storlek har avståndet samt den så kallade samverkande 
laddningen (den maximala mängden sprängämne som detonerar vid exakt samma tidpunkt, 
vanligtvis laddningsmängden i ett borrhål). Andra faktorer såsom geologi, kopplingsfaktor 
tändplan etc. har också betydelse för vibrationerna. Dessa kan variera i någon omfattning 
mellan salvorna, vilket innebär att det finns en viss spridning i vibrationerna mellan olika 
sprängsalvor.  

De vibrationsnivåer som har beräknats i figur 6.1, bygger på data från olika svenska 
bergtäkter i normalsvensk berggrund, och ska ses som ungefärliga. Värdena som anges i 
figuren är de som högst förväntas kunna uppstå vid omgivande bostadsbebyggelse. 
Medelvibrationsnivåerna vid sprängningarna förväntas följaktligen vara betydligt lägre.  

Pallhöjderna i bergtäkten planeras att vara upp till ca 25 m. Beräkningarna utgår från att 
borrhålsdiametern Ø 89 mm kommer att användas. Den ur vibrationssynpunkt samverkande 
laddningen (Qs) bygger på att exploatören konstruerar tändplaner som medger unika 
intervalltider för varje borrhål. 

Bostadsbebyggelsen kring den planerade täkten ligger som närmast mot väster ca 350 m 
(objekt 58) och i öster området Näshagen som närmast ca 700 m från brytområdet. 

Resonemanget bygger på ett antaget riktvärde1 vid bostadshus på 4 mm/s, vilket används som 
praxis i täkttillstånd i Sverige. Resultatet av utredningen är att man i delar av täkten kommer 
behöva reducera samverkande laddningen qs för att inte riskera överskridande (se figur 6.2), 
störst är åtgärderna mot väst, (Sätra Gård). Samverkande laddningen qs kan reduceras 
exempelvis genom att minska håldiametern, minska pallhöjden eller genom att dela upp 
laddningen i borrhålet, så kallad däckladdning. 

 
1 Ett vanligt begränsningsvärde är att 4 mm/s ska innehållas i 90 % av fallen och att 6 mm/s aldrig får 
överskridas. 
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Figur 6.1. Prognostiserad maximal vibrationsnivå vid laddning enligt figur 6.2. Antagen 
maximal laddning (qs) 190 kg. Maximal förväntad vibrationsnivå visas med blå isolinjer.  



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B5 Riskanalys för täkt av berg

 

Datum: 2020-07-08  
Rapportnummer: 2034 7756 R 001 

Handläggare: Veronica Drewsen  
 

 

 

7 (15)  

 
Nitro Consult AB Kvartsgatan 15, 749 40 Enköping Tel 0171-44 18 30 

enkoping@nitroconsult.se 
Org nr 556131-5770  

 nitroconsult.se  
 

Offentlig 

 

Figur 6.2. Prognostiserad maximal laddning qs för att innehålla värdet 4 mm/s vid 
omgivande objekt. Den tjocka blå linjen markerar brytområdesgränsen. I grönt område är det 
möjligt med 25 m pall, gult 20 m, orange 15 m, rött 10 m. 

6.3. Luftstötvågor 
Luftstötvågens utbredning och intensitet kan, från ett sprängningstillfälle till ett annat, visa 
stora variationer vid samma mätplats beroende av många olika faktorer. Störst inverkan har 
avstånd, laddningens storlek, sprängämnets inneslutningsfaktor, topografiska förhållanden, 
vindriktning och vindstyrka, luftlagrens skiktning (temperaturinversion och molnbas) samt 
markytans reflektions- och absorptionsförmåga. 

Figur 6.3 visar maximal beräknad luftstötvåg som funktion av samverkande laddning och 
avstånd. Figuren bygger på sammanställningar från ett stort antal mätningar av 
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luftstötvågstryck vid svenska bergtäkter. I diagrammet har linjer plottats som representerar en 
pallhöjd på 25 m vid användande av Ø 89 mm borrhål. Den samverkande laddningsmängden 
blir då ca 190 kg. Max-linjen (heldragen) representerar 98 % sannolikhet, det vill säga att det 
är 98 % sannolikhet att luftstötsvågstrycket kommer att vara lägre än detta. Förväntat 
medelvärde visas med streckad linje. 

 

Figur 6.3  Luftstötvågsprognos (reflektionstryck) vid pallhöjd 25 m med Ø 89 mm borrhål. 
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Figur 6.4 Prognostiserad maximala luftstötvågstryck (reflektionstryck i Pa) vid laddning 
enligt laddkarta. 

Sambanden förutsätter givetvis att exploatören planerar och utför sprängningsarbetena för att 
hålla luftstötvågen på en låg nivå, vilket innebär inmätning av pallfront och hålavvikelse, väl 
utförd förladdning etc.  

Sammantaget kan det konstateras att förväntade luftstöttryck inte uppgår till skadliga nivåer 
för bebyggelsen jämfört med maximal tillåten nivå 450 Pa enligt Svensk Standard.  

6.4. Kastrisker 
Den planerade utökningen av Brotäkten kommer att placeras förhållandevis långt från 
omgivande byggnader, men däremot komma närmre trafikerade vägar.  Detta ställer krav på 
kontroll och säkerhet avseende kastrisker. Antingen genom att stänga av områden vid 
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sprängning eller genom att vidta åtgärder för att minska kastlängder och risker. Ett sätt att 
minska risken är till exempel justera borrning enligt tabell 6.4.1 

6.4.1. Säkerhetszon 
För att sprängning utan täckning ska kunna ske på ett säkert sätt måste en säkerhetszon 
upprättas. Inom säkerhetszonen får inga människor eller byggnader befinna sig vid 
sprängning. Det är även lämpligt att i största möjliga mån undvika att övriga objekt som kan 
skadas av stenkast finns inom säkerhetszonens område. Säkerhetszonen är konstruerad så att 
ingen sten i normala fall ska kasta längre än halva zonens utsträckning. 

Planen för sprängningsarbetena är att använda max 89 mm borrhål och bulksprängämne. Ett 
lämpligt säkerhetsområde för denna typ av sprängning är 400 m framåt och 240 m bakåt (se 
tabell 6.4.1). 

Förutsättningen för att tabellen ska gälla är ett kontrollerat sprängningsförfarande med 
normala säkerhetsåtgärder avseende förladdning (ska här vara större än försättning), tändföljd, 
bergrensning, borrhålsprecision (borrhålen mäts in och stuffen scannas), laddning av salvans 
första rad etc. 

Tabell 6.4.1 Skyddsavstånd för normal sprängning   

Håldiameter/ 

Laddiameter  

  

 Skyddsavstånd Skyddsavstånd 

tum mm framåt (m) bakåt (m) 

2 51 300 170 

2 1/2 64 340 200 

2 3/4 70 360 210 

3 76 380 220 

3 1/2 89 400 240 

 

6.4.2. Säkerhetszonens utformning 
Framför salvan är det kast från pallfronten som ger de största kastlängderna, denna typ av kast 
kan kasta i en ganska bred utbredningsriktning (120˚) men de längsta går mer eller mindre 
rakt fram (inom ca 90˚). Kasten bakåt beror istället på så kallad ”kratereffekt” vilken innebär 
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kast från pallens överyta och kan gå i vilken riktning som helst. Detta innebär att vi kan rita 
upp skyddszonens utformning enlig figur 6.4.2. 

 

 

 

Figur 6.4.2 Säkerhetszonens utformning. Den runda cirkeln gäller kratereffekt (det vill säga 
för bakåtkast) medan det utökade området i framåtriktningen gäller kasten från pallkant. 

6.4.3. Skyddsavstånd framåt 
Eftersom det är opraktiskt att utföra omfattande skyddsåtgärder framför salvan är det lämpligt 
att alltid rikta den från omgivande bebyggelse eller aktiviteter, vid Brotäkten innebär det att 
salvorna bör riktas bort från väg 269 när man kommer inom skyddsavståndet (se även figur 
6.4.5). 

6.4.4. Skyddsavstånd bakåt: 
Är avståndet bakåt kortare än ca 240 m (se tabell 6.4.1) bör extra säkerhetsåtgärder 
genomföras. Dels måste förladdningen alltid vara längre än försättningen och dels måste 
förladdningslängden vara anpassad till skyddsavståndet. Rekommendationer för minsta 
förladdningslängder finns i tabell 6.4.4. 

De rekommendationer som görs i tabell 6.4.4 ska ses som vägledande. Geologiska, 
strukturgeologiska, topografiska etc, förutsättningar, kan ibland innebära att extra 
skyddsåtgärder behöver vidtas. Den som har yttersta ansvaret för själva sprängningen måste 
alltid göra en egen riskbedömning och vid behov komplettera åtgärderna innan sprängningen 
genomförs.  

Ökad förladdningslängd kan vid behov kompletteras med lättare täckningsåtgärder 
exempelvis splitterskyddande filt. 
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Tabellen går bara ner till 120 m, orsaken till detta är att på mycket korta avstånd 
rekommenderar vi täckning (sk. tyngdtäckning) istället (normalt från 150 m). Detta dels för 
att man aldrig helt kan utesluta kast men också för att det rent ekonomiskt är problematiskt 
med för stor förladdning (ger dålig fragmentering). 

Man ska också observera att man vid tung täckning inte kan använda fulladdade 
produktionshål utan måste antingen minska laddiametern eller upprätthålla en stor förladdning 
(se exempelvis AFS 2007:1).  

Tabell 6.4.4, förslag på minsta förladdning beroende på håldiameter och säkerhetsavstånd. 

 Minsta förladdningslängd (m) 
Säkerhetsavstånd 

bakåt (m) 89mm 76mm 70mm 
240 ”normal” ”normal” ”normal” 
220 2,4 ”normal” ”normal” 
200 2,6 2,1 ”normal” 
180 2,7 2,2 2 
160 2,9 2,3 2,1 
140 3,1 2,5 2,2 
120 3,3 2,7 2,4 

   
 
6.4.5. Åtgärder vid Brotäkten 
Väster om täkten finns väg 269, som närmast ca 200 m från brytområdet.  

För trafiksäkerhetens del är det viktigt att rikta sprängningarna från vägen, när man väl 
kommit inom skyddsavståndet i enlighet med tabell 6.4.1 och figur 6.4.5, samt att följa de 
rekommendationer som görs i tabell 6.4.4.  



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B5 Riskanalys för täkt av berg

 

Datum: 2020-07-08  
Rapportnummer: 2034 7756 R 001 

Handläggare: Veronica Drewsen  
 

 

 

13 (15)  

 
Nitro Consult AB Kvartsgatan 15, 749 40 Enköping Tel 0171-44 18 30 

enkoping@nitroconsult.se 
Org nr 556131-5770  

 nitroconsult.se  
 

Offentlig 

 

Figur 6.4.5. Åtgärder för att undvika risker för kast, röda pilar visar föreslagen skjutriktning. 
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6.4.6. Skutsprängning 
Större skut får sprängas om de täcks väl. Mindre skut som kan hanteras med lastmaskin ska 
flyttas till en plats som är säker ur kastsynpunkt innan de sprängs. I övrigt utförs all 
skuthantering genom knackning med hydraulhammare. 

7. Slutsatser omgivningspåverkan. 
Enligt utredningen kommer sprängningsarbetena att kunna utföras utan att omgivande 
bostadsbebyggelse utsätts för höga vibrationsnivåer om åtgärderna i kapitel 6 följs.  

Luftstötvågorna från sprängningarna beräknas kunna hållas på en låg nivå utan att påverka 
omgivande bebyggelse.  

I täktens västra delar måste kastrisken speciellt beaktas med hänsyn till närheten till väg 269. 
Salvorna kommer att behöva riktas från dessa objekt och säkerhetsåtgärder kommer att 
behöva utföras enligt kapitel 6.4.  

Utredningen visar sammantaget att det inte finns några hinder för att bedriva utökad 
bergtäktsverksamhet i Brotäkten så länge de rekommendationer som gjorts i rapporten följs. 

 

8. Förslag till kontrollprogram 
8.1. Information och bevakning 
I kontrollprogrammet för brytningen bör rutiner för information till omkringboende i samband 
med sprängning ingå. Även rutiner för bevakning, signalering och posters placering. 
Sprängning ska alltid ske på en i förväg meddelad och överenskommen tid. Fördelaktigt är 
om de fastighetsägare, som så önskar, även kan få förvarning i form av SMS eller mail. 

8.2. Dokumentation 
Utförda vibrations- och luftstötvågsmätningar ska redovisas i en sammanställning där även 
relevanta salvdata, utdrag ur sprängjournaler såsom samverkande laddningsmängd, avstånd 
till mätpunkter etc. ska ingå. Sprängjournaler tillsammans med tändplaner, 
borrhålsinmätningar och salvornas läge i plan ska förvaras och vara tillgängliga på 
arbetsplatsen. Denna dokumentation kan med fördel utföras i ett web-baserat system typ 
www.ncvib.com. 

8.3. Vibrations- och luftstötvågsmätningar 
I samband med att ett kontrollprogram upprättas bör man välja ut några av de närmast belägna 
bostadshusen runt täkten för kontroll av markvibrationer och luftstötvågor. 

Mätning utföres idag kontinuerligt i 2 mätpunkter och vi föreslår att även fortsättningsvis 
mäta i samma punkter. Sedan föreslås komplettering med mätning i väster. 

Förslagsvis används följande objekt som referenspunkter: 
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Objekt 17 Bondmorans väg 22 

Objekt 49 Bondmorans väg 40 

Objekt 68 Önsta 1, Sätra Gård 

Vid dessa hus bör samtliga sprängsalvor mätas. Utöver dessa kan det bli aktuellt med 
mätningar på andra bostadshus vid vissa salvor för kontroll av vibrations- och 
luftstötvågsnivåer.  

System för mätning och registrering ska uppfylla krav i Svensk Standard SS 4604866:2011 

Även om vibrationsrestriktionerna enbart är begränsande i vertikal mätriktning så 
rekommenderas att vibrationsmätningarna utförs triaxiellt, det vill säga i samtliga tre 
mätriktningar (vertikal samt de två horisontella). Detta för att få fullständig information om 
vibrationernas utbredning, vilket kan vara till stor nytta inför framtida salvplanering eller 
eventuella vibrationsutredningar.  

8.4. Besiktning 
Ur ett rent skadeperspektiv finns ingen bostadsbebyggelse på så nära avstånd att risk för skada 
föreligger om sprängningen utförs enligt rekommendationerna i denna rapport. En 
trygghetsskapande åtgärd för såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare kan dock vara att 
utföra en statusbesiktning av de fastigheter närmast den planerade täktverksamheten innan 
denna startar.  

Jehander har för avsikt att statusbesiktiga ett antal fastigheter i Albylund, Lugnet, Näshagen 
och Sätra Gård i samband med ett nytt tillstånd. 
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Karta – del Näshagen – norra  
Bondmorans väg & Drängvägen 
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Karta – del Näshagen – mellersta  
Bondmorans väg, Soldathustruns väg, Pigvägen & Stora Näshagensvägen 
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Karta – del Näshagen – södra  
Bondmorans väg & Stora Näshagensvägen 
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Karta – del Sätra Gård 
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Karta – del Ragnsells objekt 69 (hela området) 
Euromaster objekt 70 
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1.1. Bondmorans Väg 10  
Adress Bondmorans Väg 10   
Undergrund Berg  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial   
Fasad Trä  
Objektsnummer 1  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning: 14 mm/s  
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1.2. Bondmorans Väg 9 
Adress Bondmorans Väg 9  
Undergrund Morän/Sand  
Grundläggning Plintar   
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 2  
Rökkanaler Murad RK  
   
v350 sprängning: 7 mm/s  
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1.3. Bondmorans väg 11 
Adress Bondmorans Väg 11   
Undergrund Morän/Berg   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 3  
Rökkanaler Murad RK  
   
v350 sprängning: 9/12 mm/s  
   
   
   

 

        

        

 
 
 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B5 Riskanalys för täkt av berg

 

            Dokumentnummer: 2034 7756 R 001 Bilaga 2 

   

             

 Datum: 2020-05-29 

   
 

  

 
Nitro Consult AB Kvartsgatan 15, 749 40 Enköping Tel 0171-44 18 30 Org nr 556131-5770  
 

 
enkoping@nitroconsult.se nitroconsult.se 4 / 82 

 

 

1.4. Bondmorans Väg 12 
Adress Bondmorans Väg 12   
Undergrund Berg  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial   
Fasad Trä  
Objektsnummer 4  
Rökkanaler   
   
v350 sprängning: 14 mm/s  
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1.5. Bondmorans Väg 13  
Adress Bondmorans Väg 13 

Rivet 
 

Undergrund Berg/Morän  
Grundläggning   
Dimensionerande byggnadsmaterial   
Fasad   
Objektsnummer 5  
Rökkanaler   
   
v350 sprängning:  mm/s  
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1.6. Bondmorans Väg 14 
Adress Bondmorans Väg 14  
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar på mark  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 6  
Rökkanaler Plåtklädd skorsten  
   
v350 sprängning: 8 mm/s  
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1.7. Bondmorans Väg 16  
Adress Bondmorans Väg 16  
Undergrund Lera  
Grundläggning Torpargrund/plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel?  
Fasad Trä  
Objektsnummer 7  
Rökkanaler Plåtinklädd (Tegel under?)   
   
v350 sprängning: 7 mm/s  
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1.8. Drängvägen 10  
Adress KIMSTA NORRGÅRDEN 

113 
 

Undergrund Berg  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 8   
Rökkanaler Murstock av tegel  
   
v350 sprängning: 12 mm/s  
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1.9. Drängvägen 8 
Adress Drängvägen 8  
Undergrund Morän  
Grundläggning Platta?  
Dimensionerande byggnadsmaterial Puts  
Fasad Puts  
Objektsnummer 9  
Rökkanaler Murstock av tegel  
   
V350 sprängning: 7 mm/s  
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1.10. Transformatorstation 
Adress Drängvägen 5   
Undergrund   
Grundläggning   
Dimensionerande byggnadsmaterial   
Fasad   
Objektsnummer 10  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning: 20 m/s2  
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1.11. Drängvägen 3 
Adress Drängvägen 3  
Undergrund Morän/ Lera?  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Cementskivor  
Objektsnummer 11  
Rökkanaler Plåt  
   
V350 sprängning: 8 mm/s  
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1.12. Drängvägen 5 
Adress Drängvägen 5   
Undergrund Morän/Lera?  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Kalksandsten (skorsten)  
Fasad Trä  
Objektsnummer 12  
Rökkanaler Murad rökkanal  
   
V350 sprängning: 4 mm/s  
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1.13. Drängvägen 7  
Adress Drängvägen 7   
Undergrund Lera/Morän  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Kalksandsten (skorsten)  
Fasad Trä  
Objektsnummer 13  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning: 4 mm/s  
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1.14. Drängvägen 9  
Adress Drängvägen 9   
Undergrund Lera/Berg  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 14  
Rökkanaler Murad Rökkanal  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.15. Bondmorans väg 18  
Adress Bondmorans väg 18   
Undergrund Lera  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Kalksandsten (skorsten)  
Fasad Trä  
Objektsnummer 15  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  4 mm/s  
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1.16. Bondmorans väg 20  
Adress Bondmorans väg 20   
Undergrund Lera  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 16  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.17. Bondmorans väg 22  
Adress Bondmorans väg 22   
Undergrund Lera  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 17  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.18. Soldathustruns Väg 12  
Adress Soldathustruns väg 12    
Undergrund Lera/Morän  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 18  
Rökkanaler Murstock av tegel  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B5 Riskanalys för täkt av berg

 

            Dokumentnummer: 2034 7756 R 001 Bilaga 2 

   

             

 Datum: 2020-05-29 

   
 

  

 
Nitro Consult AB Kvartsgatan 15, 749 40 Enköping Tel 0171-44 18 30 Org nr 556131-5770  
 

 
enkoping@nitroconsult.se nitroconsult.se 19 / 82 

 

 

1.19. Bondmorans väg 24  
Adress Bondmorans väg 24   
Undergrund Sand  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 19  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.20. Soldathustruns väg 16  
Adress Soldathustruns väg 16    
Undergrund Sand  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 20  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.21. Bondmorans väg 21  
Adress Bondmorans väg 21   
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 21  
Rökkanaler Murstock av tegel  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.22. Soldathustruns väg 10 
Adress Soldathustruns väg 10    
Undergrund Lera/Morän  
Grundläggning Torpargrund/Natursten  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 22  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.23. Soldathustruns väg 9  
Adress Soldathustruns väg 9    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 23  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.24. Soldathustruns väg 8  
Adress Soldathustruns väg 8   
Undergrund Lera  
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 24  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.25. Soldathustruns väg 7  
Adress Soldathustruns väg 7    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 25  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.26. Soldathustruns väg 6   
Adress Soldathustruns väg 6    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 26  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.27. Soldathustruns väg 4   
Adress Soldathustruns väg 4    
Undergrund Morän  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 27  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  9 mm/s  
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1.28. Soldathustruns väg 2   
Adress Soldathustruns väg 2    
Undergrund Morän/Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 28  
Rökkanaler Murad?  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.29. Soldathustruns väg 2   
Adress Soldathustruns väg 2    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 29  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.30. Stora Näshagsvägen  
Adress Stora Näshagsvägen    
Undergrund Lera   
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 30  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.31. Stora Näshagsvägen 62 
Adress Stora Näshagsvägen 62    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar (Torpargrund)  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 31  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.32. Stora Näshagsvägen 64  
Adress Stora Näshagsvägen 64   
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 32  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.33. Pigvägen 5  
Adress Pigvägen 5    
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar/Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 33  
Rökkanaler Tegel  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.34. Pigvägen 3   
Adress Pigvägen 3   
Undergrund Lera   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel?  
Fasad Trä  
Objektsnummer 34  
Rökkanaler Plåtinklädda  
   
V350 sprängning:  7 mm/s  
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1.35. Pigvägen 1 
Adress Pigvägen 1   
Undergrund Lera   
Grundläggning Plintar   
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 35  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  9 mm/s  
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1.36. Pigvägen 3   
Adress Pigvägen 3   
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 36  
Rökkanaler Murad   
   
V350 sprängning:  7 Mm/s  
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1.37. Pigvägen 4   
Adress Pigvägen 4   
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 37  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.38. Transformatorstation 
Adress Transformatorstation   
Undergrund   
Grundläggning   
Dimensionerande byggnadsmaterial   
Fasad   
Objektsnummer 38  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  20 m/s2  
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1.39. Bondmorans väg 30  
Adress Bondmorans väg 20   
Undergrund Morän   
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Eternit  
Objektsnummer 39  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  9 mm/s  
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1.40. Bondmorans väg 25  
Adress Bondmorans väg 25   
Undergrund Lera  
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Kalksandsten (Skorsten)  
Fasad Trä  
Objektsnummer 40  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  4 mm/s  
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1.41. Bondmorans väg 28  
Adress Bondmorans väg 28   
Undergrund Morän   
Grundläggning Murad?  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 41  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  9 mm/s  
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1.42. Bondmorans väg 23  
Adress Bondmorans väg 23   
Undergrund Lera   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Kalksandsten (skorsten)  
Fasad Trä  
Objektsnummer 42  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  4 mm/s  
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1.43. Bondmorans väg 26  
Adress Bondmorans väg 26   
Undergrund Berg   
Grundläggning Soutteräng   
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 43  
Rökkanaler Murad rökkanal   
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.44. Bondmorans väg 32  
Adress Bondmorans väg 32   
Undergrund Berg   
Grundläggning Murat/Soutteräng  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 44  
Rökkanaler Murad?  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.45. Bondmorans väg 34  
Adress Bondmorans väg 34   
Undergrund Berg   
Grundläggning Torpargrund/platta?   
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 45  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  14 mm/s  
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1.46. Bondmorans väg 36  
Adress Bondmorans väg 36   
Undergrund Berg   
Grundläggning Plintar   
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 46  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  14 mm/s  
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1.47. Bondmorans väg 38  
Adress Bondmorans väg 38   
Undergrund Berg  
Grundläggning Murad  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 47  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.48. Bondmorans väg 29  
Adress Bondmorans väg 29   
Undergrund Berg   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 48  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.49. Bondmorans väg 40  
Adress Bondmorans väg 40   
Undergrund Berg   
Grundläggning Murad/souterräng  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Tegel  
Objektsnummer 49  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.50. Bondmorans väg 31  
Adress Bondmorans väg 31   
Undergrund Berg   
Grundläggning Plint/Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 50  
Rökkanaler Tegel?/Plåtinklädd  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.51. Bondmorans väg 33  
Adress Bondmorans väg 33   
Undergrund Berg   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 51  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  14 mm/s  
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1.52. Bondmorans väg 35  
Adress Bondmorans väg 35   
Undergrund Berg   
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 52  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  14 mm/s  
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1.53. Bondmorans väg 42  
Adress Bondmorans väg 42   
Undergrund Berg   
Grundläggning Murad  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 53  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.54. Bondmorans väg 37 
Adress Bondmorans väg 37   
Undergrund Berg/Morän   
Grundläggning Plintar  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä  
Fasad Trä  
Objektsnummer 54  
Rökkanaler Plåtskorsten  
   
V350 sprängning:  11 mm/s  
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1.55. Bondmorans väg 39  
Adress Bondmorans väg 39   
Undergrund Berg   
Grundläggning Torpargrund  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 55  
Rökkanaler Murad  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.56. Bondmorans väg 41  
Adress Bondmorans väg 41   
Undergrund Berg   
Grundläggning Torpargrund?  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Trä  
Objektsnummer 56  
Rökkanaler Murad RK  
   
V350 sprängning:  12 mm/s  
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1.57. Hammarby Fjäll Grindstugan 2 
Adress Hammarby Fjäll Grindstugan 2   

Enligt uppgift rivet  
Undergrund   
Grundläggning  
Dimensionerande byggnadsmaterial  
Fasad  
Objektsnummer  
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:   
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1.58. Hammarby Fjäll Grindstugan 1 
 
Adress Hammarby Fjäll Grindstugan 1  

Enligt uppgift rivet  
Undergrund   
Grundläggning  
Dimensionerande byggnadsmaterial  
Fasad  
Objektsnummer  
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:   
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1.59. Transformatorstation Sätra Gård 
Adress Hammarby Fjäll Grindstugan   

Teknikbyggnad  
Undergrund Lera 
Grundläggning Platta 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 59 
  
  
V350 sprängning:  35 mm/s 
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1.60. Huvudbyggnad Sätra Gård 
Adress Huvudbyggnad Sätra Gård  

Konf + utställning.   
Undergrund Lera 
Grundläggning Platta 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 60 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.61. Loge Sätra Gård 
Adress Loge   
Undergrund Lera 
Grundläggning Platta 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 61 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.62. Glasbruket I Bro  
Adress Glasbruket   
Undergrund Lera  
Grundläggning  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 62 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.63. Sätra Arbetarbostaden 1  
Adress Sätra Arbetarbostaden 1 

Kornboden logi   
Undergrund  Lera 
Grundläggning Torpargrund 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 63 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.64. Önsta 2  
Adress Önsta 2   
Undergrund Berg 
Grundläggning Natursten 
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel 
Fasad Trä 
Objektsnummer 64 
Rökkanaler Murad 
  
V350 sprängning:  12 mm/s 
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1.65. Önsta 2 Uthus  
Adress Önsta 2 uthus   
Undergrund Berg 
Grundläggning Natursten 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 65 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  14 mm/s  
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1.66. Önsta 2 Garage  
Adress Önsta 2 Garage  
Undergrund Berg 
Grundläggning Platta 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 66 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  14 mm/s 
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1.67. Tre Hovar Logi  
Adress Tre hovar Logi (Sätra Gård) 
Undergrund Morän 
Grundläggning Torpargrund? 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 67 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  11 mm/s 
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1.68. Sätra Gård CDL Logi  
Adress Sätra Gård CDL Logi   
Undergrund Berg 
Grundläggning Natursten 
Dimensionerande byggnadsmaterial Puts 
Fasad Puts 
Objektsnummer 68 
Rökkanaler Murad 
  
V350 sprängning:  9 mm/s 
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1.69. Håtunavägen 1 RAGN SELLS  
Adress Håtunavägen 1   
Undergrund  Berg/Lera/Morän 
Grundläggning Varierande 
Dimensionerande byggnadsmaterial Varierande 
Fasad Varierande 
Objektsnummer 69  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.70. Håtunavägen 1 Euromaster  
Adress Håtunavägen 1   
Undergrund Lera   
Grundläggning Platta på mark  
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel  
Fasad Tegel / Plåt  
Objektsnummer 70  
Rökkanaler   
   
V350 sprängning:  8 mm/s  
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1.71. Gasstation 
Adress Håtunavägen   
Undergrund Lera/Morän 
Grundläggning Betong 
Dimensionerande byggnadsmaterial  
  
Objektsnummer 71 
  
  
V350 sprängning:  10 mm/s 
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1.72. Romberga Gård 1  
Adress Romberga Gård 1  
Undergrund Berg/Morän 
Grundläggning  
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä? 
Fasad Trä? 
Objektsnummer 72 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  9 mm/s 
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1.73. Mast 
Adress Mast   
Undergrund Morän 
Grundläggning Betong 
Dimensionerande byggnadsmaterial  
  
Objektsnummer 73 
  
  
V350 sprängning:  13 mm/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B5 Riskanalys för täkt av berg

 

            Dokumentnummer: 2034 7756 R 001 Bilaga 2 

   

             

 Datum: 2020-05-29 

   
 

  

 
Nitro Consult AB Kvartsgatan 15, 749 40 Enköping Tel 0171-44 18 30 Org nr 556131-5770  
 

 
enkoping@nitroconsult.se nitroconsult.se 76 / 82 

 

 

 

1.74.  Norrboda Gård 1 
Adress Norrboda Gård 1 
Undergrund Berg/Lera 
Grundläggning Natursten 
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel 
Fasad Trä 
Objektsnummer 74 
Rökkanaler Murad 
  
V350 sprängning:  7 mm/s 
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1.75.  Norrboda Gård 1 
Adress Norrboda Gård 1 Uthus 
Undergrund Lera 
Grundläggning Plintar 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 75 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.76. Norrboda Gård 1 
Adress Norrboda Gård 1 Gäststuga 
Undergrund Lera 
Grundläggning Murad källare 
Dimensionerande byggnadsmaterial Tegel 
Fasad Trä 
Objektsnummer 76 
Rökkanaler Murad 
  
V350 sprängning:  7 mm/s 
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1.77. Norrboda Gård 1 Stall  
Adress Norrboda Gård 1   
Undergrund Morän 
Grundläggning Platta 
Dimensionerande byggnadsmaterial Puts 
Fasad Trä/puts 
Objektsnummer 77 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  8 mm/s 
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1.78. Norrboda Gård 1 Uthus 
Adress Norrboda Gård 1 Loge 
Undergrund Morän 
Grundläggning Plintar 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 78 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  13 mm/s 
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1.79. Norrboda Gård 1 Maskinhall  
Adress Norrboda Gård 1 Maskinhall  
Undergrund Berg 
Grundläggning Plintar 
Dimensionerande byggnadsmaterial Trä 
Fasad Trä 
Objektsnummer 79 
Rökkanaler  
  
V350 sprängning:  17 mm/s 
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1.80. Norrboda Gård 1 (FÖRRÅD AUSTIN ) 
Adress Norrboda Gård 1 (Containeruppställning)  
Undergrund Berg 
Grundläggning Betong 
Dimensionerande byggnadsmaterial Plåt 
  
Objektsnummer 80 
  
  
V350 sprängning:   
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SAMMANSTÄLLNING - TILLÅTNA VIBRATIONSNIVÅER  
 

Obj. 
Nr. Adress Byggnadstyp 

Minsta 
avstånd 
cirka (m) 

Max 
tillåten 
vibrations
nivå 

Undergrund 
enligt SGU 

1 Bondmorans Väg 10  Bostadshus 1100 14 mm/s Berg 
2 Bondmorans väg 9  Fritidshus 1000 7 mm/s Morän/sand 
3 Bondmorans väg 11 Fritidshus 972 9/12 mm/s Morän/Berg 
4 Bondmorans väg 12  Fritidshus 975 14 mm/s Berg 
5 Bondmorans väg 13  Rivet hus 930 - Morän/Berg 
6 Bondmorans väg 14  Fritidshus  890 8 mm/s Lera 
7 Bondmorans väg 16  Fritidshus 860 7 mm/s Lera 
8 Drängvägen 10  Fritidshus 905 12 mm/s Berg 
9 Drängvägen 8  Fritidshus 930 7 mm/s Morän 

10 Drängvägen 5 Transformator 980 20 m/s2  
11 Drängvägen 3  Fritidshus 940 8 mm/s Morän/Lera? 
12 Drängvägen 5  Fritidshus 915 4 mm/s Morän/Lera 
13 Drängvägen 7  Fritidshus 870 4 mm/s Lera/Morän 
14 Drängvägen 9  Fritidshus 860 7 mm/s Lera/berg 
15 Bondmorans väg 18  Fritidshus 835 4 mm/s Lera 
16 Bondmorans väg 20  Fritidshus 810 8 mm/s Lera 
17 Bondmorans väg 22  Fritidshus 780 7 mm/s Lera 
18 Soldathustruns väg 12 Fritidshus 795 7 mm/s Lera/Morän 
19 Bondmorans väg 24  Fritidshus 750 8 mm/s Sand 
20 Soldathustruns väg 16  Fritidshus 740 8 mm/s Sand 
21 Bondmorans väg 21  Fritidshus 780 7 mm/s Lera 
22 Soldathustruns väg 10  Fritidshus 828 7 mm/s Lera/Morän 
23 Soldathustruns väg 9  Fritidshus 820 7 mm/s Lera 
24 Soldathustruns väg 8  Fritidshus 860 8 mm/s Lera 
25 Soldathustruns väg 7  Fritidshus 850 8 mm/s Lera 
26 Soldathustruns väg 6  Fritidshus 890 7 mm/s Lera 
27 Soldathustruns väg 4  Fritidshus 910 9 mm/s Morän 
28 Soldathustruns väg 2  Fritidshus 965 7 mm/s Morän/Lera 
29 Soldathustruns väg 1 Fritidshus 955 7 mm/s Lera 
30 Stora Näshagsvägen 60 Fritidshus 945 7 mm/s Lera 
31 Stora Näshagsvägen 62  Fritidshus 920 7 mm/s Lera 
32 Stora Näshagsvägen 64  Fritidshus 895 7 mm/s Lera 
33 Pigvägen 5 Fritidshus 860 7 mm/s Lera 
34 Pigvägen 3  Fritidshus 873 7 mm/s Lera 
35 Pigvägen 1  Fritidshus 911 9 mm/s Lera 
36 Pigvägen 2 Fritidshus 870 7 mm/s Lera 
37 Pigvägen 4  Fritidshus 823 8 mm/s Lera 
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Obj. 
Nr Adress  Byggnadstyp 

Minsta 
avstånd 
cirka (m) 

Max 
tillåten 

vibrations
nivå 

Undergrund 
enligt SGU 

38 Bondmorans väg Transformator 842 20 m/s2 - 
39 Bondmorans väg 30  Fritidshus 779 9 mm/s Morän 
40 Bondmorans väg 25 Fritidshus 810 4 mm/s Lera 
41 Bondmorans väg 28  Fritidshus 754 9 mm/s Morän 
42 Bondmorans väg 23  Fritidshus 795 4 mm/s Lera 
43 Bondmorans väg 26 Fritidshus 725 12 mm/s Berg  
44 Bondmorans väg 32  Fritidshus 778 12 mm/s Berg  
45 Bondmorans väg 34  Fritidshus 814 14 mm/s Berg  
46 Bondmorans väg 36  Fritidshus 832 14 mm/s Berg  
47 Bondmorans väg 38  Fritidshus 850 12 mm/s  Berg  
48 Bondmorans väg 29  Fritidshus 933 12 mm/s Berg  
49 Bondmorans väg 40  Bostadshus 895 12 mm/s Berg  
50 Bondmorans väg 31 Fritidshus 950 12 mm/s Berg  
51 Bondmorans väg 33  Fritidshus 960 14 mm/s Berg  
52 Bondmorans väg 35  Fritidshus 940 14 mm/s Berg  
53 Bondmorans väg 42  Fritidshus 910 12 mm/s Berg  
54 Bondmorans väg 37  Fritidshus 915 11 mm/s Berg/Morän  
55 Bondmorans väg 39  Fritidshus 953 12 mm/s Berg  
56 Bondmorans väg 41  Fritidshus 942 12 mm/s  Berg 
57 Hammarby Fjäll Grindstugan 2  Rivet 172   
58 Hammarby Fjäll Grindstugan 1 Rivet 172   
59 Pumpstation   268 35 mm/s Lera 
60 Sätra Gård Huvudbyggnad Konferensanl.  396 8 mm/s Lera 
61 Sätra Gård Loge Industri  455 8 mm/s Lera 
62 Glasbruket i Bro  Industri 459 8 mm/s Lera 
63 Sätra Arbetarbostaden 1 Logi 492 8 mm/s Lera 
64 Önsta 2  Bostadshus 594 12 mm/s Berg  
65 Önsta 2 Uthus Uthus 609 14 mm/s Berg  
66 Önsta 2 Garage Garage 593 14 mm/s Berg  
67 Tre Hovar Logi  Logi 400 11 mm/s Morän 
68 Sätra Gård CDL Logi  Logi 355 9 mm/s Berg  
69 Håtunavägen 1 Ragn Sells  Industri 740 8 mm/s Berg/Lera/Mor 
70 Håtunavägen 1 Euromaster Industri 650 8 mm/s Lera 
71 Gasstation Industri 1100 10 mm/s Lera/Morän 
72 Romberga Gård 1 Bostad 1600 9 mm/s Berg/Morän 
73 Mast Industri 1300 13 mm/s Morän  
74 Norrboda Gård 1 Bostad 1400 7 mm/s Berg/Lera 
75 Norrboda Gård 1  Uthus 1400 8 mm/s Lera 
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Obj. 
Nr Adress Byggnadstyp 

Minsta 
avstånd 
cirka (m) 

Max 
tillåten 

vibrations
nivå 

Undergrund 
enligt SGU 

76 Norrboda Gård 1  Bostad 1350 7 mm/s Lera 
77 Norrboda Gård 1 Stall  Uthus 1300 8 mm/s Morän  
78 Norrboda Gård 1 Uthus Uthus 1200 13 mm/s Morän  
79 Norrboda Gård 1 Maskinhall  Uthus 1200 17 mm/s Berg  
80 Norrboda Gård (Austin Förråd) Industri 1200 17 mm/s Berg  
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1 SAMMANFATTNING 

Sand & Grus Jehander AB har bedrivit verksamhet inom produktion av byggmaterial sedan 1874 och 

är idag en stor aktör i branschen. Gällande tillstånd för bergtäktverksamhet är från 2008-05-28 (MPD 

Stockholm). 2009-11-05 överläts tillståndet från Svevia AB till Jehander. Det gällande tillståndet 

sträcker sig till 20281. Nu avser verksamheten att utöka sitt tillstånd och en ansökan med MKB håller 

på att tas fram. I samband med samrådet för ansökan har Trafikverkets yttrande den 11 maj 2020 

(Bilaga 1) föranlett denna fördjupade trafikutredning.  

 

 

Figur 1 Översiktskarta med trafikplats 148, Bro samt täktens läge markerat med röd ring (Källa Lantmäteriet) 

 

För att besvara de frågeställningar och synpunkter från samrådets inkomna yttranden och specifikt 

Trafikverket ställt i sitt yttrande har WSP anlitats för att genomföra en begränsad trafikutredning för 

den trafik som täkten genererar i förhållande till det statliga vägnätet, såväl för väg E18 i trafikplats 

nummer 148, Bro, med rampanslutningar samt anslutande väg 269 som leder norrut mot Bro-täkten. 

En kort redogörelse för andra eventuella planer inkluderas i denna utredning med 

korsningsanslutningen vid Jehanders täkt som huvudinriktning i analyserna av närliggande planerna.  

Idag har väg 269, Håtunavägen, ett trafikflöde på strax över 5 000 fordon per dygn och en andel om 

17 % av dessa är tunga fordon. Det har skett trafikolyckor på sträckan, men inga som kan anses direkt 

kopplade till täktens verksamhet. Idag är sträckan övervakad med kameror, automatisk 

hastighetskontroll (ATK), och medelhastigheten är nära den högsta tillåtna om 80 km/tim.  

Vid utökad verksamhet till täkten är det relevant att in- och utfarter med grusbilar inte stör 

framkomligheten på den allmänna vägen 269 och inte heller belastar trafikplats 148, Bro, så störning 

sker på ramper eller upp på väg E18. Täkten ligger en bra bit från väg E18 och antalet bilar per dygn 

är bara en bråkdel av den totala trafikmängden i trafikplats 148. Några störningar i framkomligheten 

har inte kunnat påvisas genom modellkörningar i VISSIM med anledning av den tillkommande trafiken 

för täktens verksamhet. Dock finns tendenser att själva trafikplatsen inte klarar den prognostiserade 

trafikvolymen för år 2050 utan åtgärder som exempelvis droppe eller cirkulationsplats vid anslutningen 

från ramper till väg 269. 

                                                      
1 Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd 2008-05-28 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Avsnitt 3 i denna utredning beskriver ett antal verksamheter och anläggningar som angränsar till 

täkten. Dessa tas hänsyn till på grund av att verksamheterna kan komma att dela anslutningspunkt 

(täktens primära anslutning). Den trafikalstring som de planerade verksamheterna kan komma att 

tillföra anses vara så pass låg att kapaciteten på väg 269 inte kommer att vara en risk, vilket 

Trafikverket bekräftat i sitt samrådsyttrande. Se bilaga 1. 

De anläggningar och verksamheter som beskrivs i avsnitt 3 ingår inte i den andel tillkommande trafik 

som beskrivs i avsnitt 5 då det skulle bli missvisande att inkludera andra verksamheters genererade 

trafik i den trafik som bergtäkten står för.  

Trafiksäkerhetsfrågan längs med väg 269 åligger väghållande myndighet och kommun att utreda. Den 

trafiksäkerhetsrisk som föreligger denna utredning gäller anslutningspunkten till Jehanders täkt, vilka 

också utreds i utredningen. 

Utredningen avgränsas även till att utreda täktens påverkan på trafikflödet i trafikplats 148, Bro då det 

från Trafikverkets samrådsyttrande krävts en redogörelse för hur mycket täktverksamhetens 

transporter kan komma att påverka flödet i trafikplatsen. 

2 DAGENS TRAFIKSITUATION 

TRAFIKREGLER MM 

Väg 269 är en allmän väg (statlig väghållning), i mer vardagligt tal en länsväg, som går mellan Bro och 

Håtuna. Vägen har ett trafikflöde på omkring 5 100 fordon per dygn. Av dessa utgör drygt 900 lastbilar, 

en andel av cirka 17 %, vilket är ett något högre värde än för andra länsvägar.  

Väg 269 är huvudled genom beslut i LTF (01FS 2000:181) och har högsta tillåten hastighet om 80 

km/tim genom Vägverkets föreskrifter VVFS 2009:300 som trädde ikraft den 16 november 2009. Före 

detta beslut var vägens högsta tillåtna hastighet 90 km/tim och sänktes således i samband med 

hastighetsöversyn och principbeslutet att vägar utan mötesseparering inte ska ha högre hastighet än 

80 km/tim, om ÅDT över stiger 4 000 fordon/dygn.  

Det högsta flödet trafik på vägen sker under eftermiddagen, runt klockan 16:00. Figur 2 nedan visar 

med de blå staplarna antalet fordon per timme på väg 269 och de röda markeringarna visar på 

medelhastigheten hur den fluktuerar under mätdygnets timme. Vid kontroll av flertalet mätdagar är 

detta ett normalt utseende och WSP finner inga större skillnader på trafikflöden under olika årstider. 

Nedan vald mätdag är den senaste som Trafikverket har i sina officiella mätningar på webben, den så 

kallade Vägtrafikflödeskartan, klickbar karta, TIKK.  

Noterbart från diagrammet är att det enbart är under nattens sista timmar, från klockan 02–04 som 

medelhastigheten är högre än den högsta tillåtna. Medelhastigheten för hela dygnet ligger på 80–83 

km/tim för personbilar och 72–77 km/tim för den tunga trafiken vilket får anses vara en relativt god 

hastighetsanpassning för vägens tillåtna och den standard som vägen har i plan och profil. Sträckan 

förbi täktverksamheten är försedd med automatisk hastighetskontroll (ATK) vilket också kan bidra till 

att medelvärdet på hastigheten är nära den högsta tillåtna och inte ligger över denna.  
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Figur 2 Typiskt mätdygn för väg 269, den 1–2 november 2017. Påvisar fordonsflöde per timme med blå staplar samt 

medelhastighet med rött. (Källa Trafikverket, TIKK) 

 

ANSLUTNINGAR TILL VERKSAMHETEN 

Täkten är belägen på fastigheten Upplands-Bro Håbo Häradsallmänning S:1, vilken är mycket stor till 

yta och omfattar hela 22 157 834 kvadratmeter, med en mer lämplig måttangivelse 2 216 hektar, röd 

markering i Figur 3. Den utökade verksamheten planeras till största del att sträcka sig inom fastigheten 

Upplands-Bro Bro-Önsta 2:10, orange markering, vilken är en av de två delarna av fastigheten och 

skattas till cirka 240 hektar. Genom fastigheternas storlekar är det synnerligen uppenbart att 

fastigheten kan behöva flera anslutningar till allmänna vägnätet.  

Figur 3 Översikt över de två berörda fastigheternas storlekar (Källa: Lantmäteriet) 
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Täktverksamheten är tillståndspliktig och bedrivs enligt gällande regelverk och fattade beslut. Inom 

täktverksamhetens område förekommer personalutrymmen, såsom kontor och uppehållsutrymmen. 

Inom verksamheten anordnas även uppställningsplatser för fordon för att kunna uppfylla regler 

gällande kör- och vilotider. 

 

Figur 4 Översiktskarta för Bro-täkten samt befintliga anslutningar till verksamheten från väg 269 (Karta Lantmäteriet) 

Den huvudsakliga anslutningen till täkten är idag av typen enkel trevägskorsning. Idag finns vägvisning 

med vägmärke F5, vägvisare, med texten ”Bergtäkt” i denna norra anslutning. Denna vägvisare står 

dock bakom apparatskåpet för ATK och är placerad lågt i förhållande till rekommendationerna för 

montering av dessa lokaliseringsmärken. 

Inne på fastigheten, utanför vägområdet, har verksamheten själv satt upp reklamskyltar, dessa torde 

öka synbarheten för infarten under dagsljusförhållanden, men om dessa har tillstånd av Länsstyrelsen 

att uppföras i enlighet med bestämmelserna i Väglagen (SFS 1971:948) är inte kontrollerat i denna 

utredning. 

Siktförhållandena i korsningen har studerats i samtliga riktningar utifrån bildmaterial. Korsningen ligger 

i mitten av en svag kurva på väg 269, kurvan bedöms dock inte påverka i den utsträckning att 

siktsträckorna för trafikanter på vägen eller från täkten är begränsade eller farliga. Vägområdet och 

marken direkt utanför vägområdet är dessutom fritt från vegetation, vilket förbättrar förutsättningarna 

för goda siktförhållanden. Sammantaget bedöms alltså siktförhållanden som tillfredsställande.  

Det finns idag även en skogsväg/ägoväg åt väster, mitt för anslutningen till täktverksamheten, som är 

försedd med grind. Det är på denna plats som NCC har för avsikt att uppföra en utfart från den 

planerade deponin för inert avfall och återvinningsverksamhet. Enligt de utredningar (Se avsnitt 3 och 

delavsnittet ”Inert deponi, NCC” nedan) som WSP tagit del av så är det enbart utfart som är aktuell på 

denna plats. 
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Figur 5 - Översikt av anslutningar. Ortofoto: Lantmäteriet 

Ungefär 950 meter söderut från den primära infarten finns idag en mindre anslutning som är försedd 

med grind och nyttjas inte idag, i översiktskartan ovan anvisad som södra anslutningen.  

TRAFIKSÄKERHET 

En kontroll av olycksdata i området har gjorts via beställning ur Transportstyrelsens olycksdatabas 

STRADA. Numer får vi som arbetar med trafiksäkerhet inte tillgång till att göra egna uttag och därför 

blir informationen mycket bristfällig och det kan även vara olyckor som inte levereras som underlag. 

Denna information är vad Transportstyrelsen kan lämna ut från denna vägsträcka.  

På sträckan av väg 269, mellan trafikplats 148, Bro, med rampanslutningar till väg E18 till 2 km norr 

om Bro-täktens anslutning har det rapporterats 13 stycken olyckor med 19 skadade personer 

inblandade den senaste tioårsperioden. Ingen dödsolycka har skett under perioden. Under denna 

tidsperiod har den högsta tillåtna hastigheten varit 80 km/tim.  
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Antal olyckor efter olyckstyp och svårhetsgrad 

Olyckstyp 

Allvarlig olycka 

(ISS 9-) 

Måttlig olycka 

(ISS 4-8) 

Lindrig 

olycka (ISS 

1-3) 

Totalt per 

olyckstyp 

C (cykel/moped-motorfordon) 
 

2 
 

2 

K (korsande-motorfordon) 
  

2 2 

M (möte-motorfordon) 2 
 

1 3 

S (singel-motorfordon) 
  

1 1 

U (upphinnande-motorfordon) 
 

2 1 3 

W2 (älg) 
  

2 2 

Totalsumma 2 4 7 13 

 
Antal personer efter olyckstyp och skadegrad 

Olyckstyp 

Allvarligt 

skadad (ISS 9-) 

Måttligt  

skadad (ISS 4-8) 

Lindrigt  

skadad (ISS 1-3) 

Totalt per 

olyckstyp  

C (cykel/moped-motorfordon) 
 

2 
 

2 

K (korsande-motorfordon) 
  

3 3 

M (möte-motorfordon) 2 1 1 4 

S (singel-motorfordon) 
  

1 1 

U (upphinnande-motorfordon) 
 

2 5 7 

W2 (älg) 
  

2 2 

Totalsumma 2 5 12 19 

 

Var olyckorna har skett kan ge en fingervisning om var det finns svårtolkade avsnitt för fordonsförare. 

Tyvärr har vi inte erhållit någon mer detaljerad eller finupplöst karta än nedanstående Figur 6. Det kan 

ändå tolkas ut från kartbilden att en mötesolycka har skett norr om infarten till bergtäkten* och den 

andra strax norr om rampanslutningen till väg E18, dessa är märkta med M i kartan nedan. De två 

svåra upphinnandeolyckorna (U) har skett ungefär vid infarten till fjärrvärmeanläggningen Högbytorp, 

dock kan vi inte få fram ur det aggregerade uttaget var olyckan hänt och när, om det är före eller efter 

ombyggnationen av själva korsningen. Älgolyckan (W) har skett i höjd med den södra anslutningen, 

vid fornborgen som finns på östra sidan. Idag finns viltstängsel längs med vägsträckan. 
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Figur 6 Kartutsnitt från STRADA, olycksdatabasen, var olyckorna har skett längs med väg 269 de senaste 10 åren. (Källa: 

Transportstyrelsen) 

* Underlagskartan i Figur 6 benämns bergtäkten som grustäkt. ( 

TRAFIKFLÖDEN FRÅN VERKSAMHETEN 

I nuläget sker det årligen 24 000 fordonsrörelser (det vill säga in och ut sammanslaget) från täkten, 

med ett dagssnitt om ungefär 100 fordonsrörelser in och ut per dag. För den sökta verksamheten 

bedöms antalet fordonsrörelser årligen bli cirka 73 900 in och cirka 73 900 ut. I snitt per dag kommer 

antalet fordonsrörelser bli ungefär 300 in och 300 ut. Personbilstrafiken för anställda till och från 

bergtäkten är inte inräknade i dessa flöden, då dessa utgör en liten del av den normala trafiken på väg 

269 och därför ingår i angivet trafikflöde för väg 269 både i nulägesflöden och prognostiserade flöden. 

De flöden som anges ovan beräknas ske när täkten uppnår full produktionsvolym. Troligtvis kommer 

produktionsvolymen öka stegvis under tillståndsperioden, vilket innebär att maxtimmen i ett 

nulägesperspektiv bör ses som ett ”worst case”-scenario då den bygger på att produktionsvolymen 

utnyttjas fullt ut.  

Nollalternativet för transporter till täkten skulle innebära att det verksamhetstillstånd som gäller fram till 

2028 kommer motsvara ett ”nuläge”. Efter år 2028 när tillståndet upphör behövs enligt domen en 

återställning av bergtäkten, vilken beräknas generera cirka 40 transporter per arbetsdag fram till att 

efterbehandlingen är färdigställd. 

Totalt sett, oavsett nuläge, utvecklad verksamhet eller nollalternativ är trafikflödena till täkten relativt 

låga. Den nuvarande trevägskorsningen bedöms inte få några kapacitetsbrister.  

KOLLEKTIVTRAFIK 

I nuläget finns ingen förbindelse till kollektivtrafik att nyttja. Närmaste kollektivtrafikförbindelse är i Bro 

tätort, vilket är mer än 4 kilometer bort. Översiktsplanen för Upplands bro kommun har heller inte 

angett väg 269 och dess norra förlängning som ett utvecklingsstråk för kollektivtrafik. Däremot föreslås 
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en gång- och cykelförbindelse längs med väg 269 från Bro tätort till Erikssund2, vilket också tas i 

hänsyn i denna utredning. 

Det är Upplands Bro kommun i samråd med trafikhuvudmannen (Stockholms lokaltrafik, SL) som 

ansvarar för en eventuell utveckling av kollektivtrafiknät längs väg 269.  

 

3 TIDIGARE OCH PÅGÅENDE UTREDNINGAR 

Bro kommuns översiktsplan från 20103 pekar ut området norr om E18 som utvecklingsområde för 

verksamheter, där täkten är inkluderad.  

I närheten av täkten finns ett flertal verksamheter som ansökt om utökad verksamhet och ny 

etablering, vilka redovisas nedan. De närmast angränsande verksamheterna kan ses i Figur 7. Utöver 

de nedan redovisade planerna bör det i korthet redogöras för två planer som är eller har varit aktuella i 

närområdet till Jehanders täkt. Den tidigare planerade täkten (Swerock) drygt 3,5 kilometer nordväst 

om Jehanders täkt har under sommaren 2020 fått avslag i miljööverdomstolen, en förutsättning i 

denna utredning är därför att Swerocks planerade täkt ej kommer att etableras. Detaljplanen för 

fjärrvärmeverksamhet i Högbytorp, drygt 2,5 kilometer söder om Jehanders täkt är genomförd och har 

tillsetts med en ny korsningslösning. Se avsnitt 7 Förslag till utformning – anslutningar. 

Det finns även planer på etablering av bostäder direkt söder om E18, trafikplats 148. Gemensamt för 

dessa planer är att trafikalstringen berör väg 269, trafikplats Bro och E18.  

 

Figur 7 - Närmast angränsande verksamheter 

 

                                                      
2Upplands-bro kommun, Översiktsplan för Upplands-bro kommun, Antagen 2011-12-15. 

https://www.upplands-bro.se/download/18.5a6aa90d15c778858289691d/1497165226161/oversiktsplan-2010.pdf 

3 https://www.upplands-bro.se/download/18.5a6aa90d15c778858289691d/1497165226161/oversiktsplan-2010.pdf 
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DETALJPLAN KLÖVBERGA 

Detaljplanen avser ett område direkt sydväst om trafikplats 148 och ligger cirka 2 kilometer söderut 

från täkten. Trafikflöden och kapacitet i vägsystemet, för såväl de kommunala som statliga vägarna, 

runt detaljplaneområdet har utförligt redovisats i trafikutredning4 (Ramböll 2016-02-26) som hör till ny 

detaljplan för Klövberga5. Planen är i nuläget vilande samrådshandling vilket innebär att planen inte 

kommer att aktualiseras inom den närmaste tiden.  

Trafiksiffror redovisas i ovanstående rapport på väg 840, Håtunavägen, samt väg 269 efter trafikplats 

Bro norrut samt E18 utifrån en trafikalstringsmodell för det tilltänkta området. I utredningen presenteras 

två separata alstringsflöden, en med fördelning 80/20 procents biltrafik/kollektivtrafikandel och den 

andra 90/10. Alstringen för scenariot 90/10 enligt Figur 8. 

 

Figur 8 Trafikmängder enligt alstringsmodell. Bild hämtad från trafikutredning till detaljplan Klövberga, Ramböll (2016) 

 

Trafikflöden för väg 840 bedömdes vid utredningens framtagande (2014) bli som mest 6 500 fordon 

per dygn. Utredningen föreslår att en cirkulationsplats byggs på södra sidan om trafikplats 148, Bro för 

att öka trafiksäkerhet, framkomlighet och bättre överblickbarhet. Samma lösning föreslås även för 

norra rampanslutningen till väg E18 från i trafikplats Bro.  

Trafikutredningen till detaljplanen föreslår att en cirkulationsplats byggs i södra delen av planområdet, 

som då förbinder rampanslutningarna till väg E18 istället för nuvarande korsningar. Detta förslag 

bygger på en kapacitetsanalys genomförd med hjälp av beräkningsverktyget för belastningsgrader i 

korsningar mm Capcal, med prognosår 2030. Med en cirkulationsplats blir framkomligheten mycket 

god.  

                                                      
4 https://www.upplands-bro.se/download/18.3548ae0015c0d11c68f54bdf/1495099581581/dp-1506-klovberga-trafikutredning.pdf 

5 https://www.upplands-bro.se/download/18.3548ae0015c0d11c68f54ba7/1495099163874/dp-1506-klovberga-planbeskrivning-

samrad.pdf 
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Figur 9 Resultat från kapacitetsberäkning. Bild hämtad från trafikutredning till detaljplan klövberga, Ramböll (2014) 

 

Vidare sammanfattas trafikanalyserna i trafikutredningen och visar att det finns tillräcklig kapacitet i det 

föreslagna cirkulationsplatsalternativet för de dimensionerande trafikflödena vid en framtida utbyggnad 

av området i Klövberga. Utredningen lyfter också att vissa uppgraderingar och kompletteringar görs i 

det angränsande trafiksystemet.  

INERT DEPONI, NCC 

NCC planerar att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet med syftet att kunna 

hantera överskottsmassor från bygg- och anläggningsprojekt i regionen.6 

Enligt samrådsredogörelsen inför tillståndsansökan kommer trafiken utgöras av intern trafik med 

diverse arbetsfordon och extern trafik med tunga transporter av de material som ska gå i deponi. I 

samrådsredogörelsen har dessa transporter beräknats genom ett medelvärde för hur mycket 

transportfordonen kan lasta (25 ton) och under normalårshantering av massor (300 000 ton) fördelat 

på 250 arbetsdagar. Med dessa förutsättningar antas verksamheten generera 96 fordonsrörelser per 

dygn. Beräknat för maxår (400 000 ton) antas verksamheten generera 128 fordonsrörelser per dygn.  

I samrådsunderlaget har trafikflöden för väg 269 beskrivits för att belysa verksamhetens alstring av 

den tunga trafiken och anger att totaltrafiken på väg 269 har 12 000–16 000 i ÅDT 

(årsmedeldygnstrafik) varav tung trafik 800–1 200, utifrån dessa medeltal kommer verksamheten öka 

den tunga trafiken med 5–10 %.  

WSP menar att denna uppgift om trafikflöde är misstolkad från NVDB och utgör en felskrivning 

i samrådsunderlaget. Det höga flödet motsvarar trafikmängden för väg E18 vid trafikplats 148, 

Bro och inte väg 269 som har ett flödesintervall på 4 001 - 8 000 fordon.  

                                                      
6 NCC. Ny inert deponi i Bro, Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Bergab 

AB 2020. 
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I samrådsunderlaget ges en översiktlig bild för hur verksamheten kommer att hantera in och utflödena 

av extern trafik. Se Figur 10. 

  

Figur 10 - Översiktlig lösning för in och utflöden av extern trafik till NCC:s planerade verksamhet. Bild tagen från: NCC. Ny inert 

deponi i Bro, Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Bergab AB (2020). 

 

MELLANLAGER AV RÖTSLAM, KÄPPALAFÖRBUNDET 

Käppalaförbundet avser att göra en etablering inom det område som NCC:s deponi planeras (Figur 10 

ovan, rosa markering). Anmälan avser att etablera ett mellanlager för själva kunna hantera 

slamprodukter7, det så kallade Käppalaverket. Anmälan godkändes av kommunen 2017 som sedan 

överklagades till Länsstyrelsen i juli 2019 vilka avslog överklagan. Beslutet har nu överklagats till mark- 

och miljödomstolen.  

Anmälan beskriver hur trafiken till mellanlagret ska hanteras och vilken förväntad trafikalstring som 

verksamheten kommer generera. Infartsvägen planeras att byggas om till en 6,5 meter bred 

asfaltsbelagd vägkropp som dimensioneras efter gällande trafik, geologi och klimatzon. Verksamheten 

bedöms alstra cirka tre till fyra transporter om dagen under vardagar 06:00-23:00 och under 

sammanlagt fyra månader. Totalt bedöms cirka 290 transporter gå till och från lagret under de fyra 

månader per år som Käppalaverket är i bruk.  

En översiktlig lösning till infartsvägen återfinns i Käppalaförbundets anmälan. 

PLANERAD ELFÖRBINDELSE OCH LEDNINGSÅTGÄRDER, 
SVENSKA KRAFTNÄT 

Svenska kraftnät planerar att ersätta den nuvarande elförbindelsen med 220 kV-ledning som sträcker 

sig mellan stationerna Hamra och Överby, elförbindelsen ersätts med en 400 kV-elförbindelse som är 

luftledning8.  

                                                      
7 Anmälan om etablering av mellanlager av slam från Revaq-certifierade Käppalaverket på fastigheten Håbo Häradsallmänning 

1:1, Käppalaförbundet (2016-04-21) 

8 Planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan Hamra och Överby. Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. 

miljöbalken om ett utbyggnadsförslag för planerad 400 kV ledning samt ledningsåtgärder mellan station Hamra i Enköpings 
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Samrådsunderlagets syfte är att beskriva ett utbyggnadsförslag enligt ovan och redogöra för de miljö-, 

kulturmiljö- och samhällsintressen som berörs av projektet, samt hur en utbyggnad kan påverka 

människors hälsa.  

Kraftledningarna korsar ett flertal mindre vägar, men för de berörda vägarna bedöms påverkan 

sammantaget bli liten. Byggskedet inklusive rivning av befintligt nät sker i etapper och bedöms vara 

cirka 3–4 år.  

4 SAMLAD BEDÖMNING ANDRA PLANER 

DETALJPLAN KLÖVBERGA 

De föreslagna ändringarna i vägsystemet som är av intresse för trafikutredningen till Jehanders 

bergtäkt norr om E18 är följande: 

→ Nya cirkulationsplatser vid trafikplats 148 Bro 

→ Fler anslutningar till väg 840 som ökar trafikflödet vid trafikplats Bro. 

→ Det totala trafikflödet som alstras av planen är betydande för det generella trafikflödet vid 

trafikplats 148, Bro. 

Kommentar: De planerade cirkulationsplatserna skulle ge en positiv effekt genom att WSP i 

simuleringar kan se att trafikflödet i ramper kommer att öka och påvisar köbildningar vid dagens 

väjningsplikter för prognostiserad trafik 2050, dock kommer den ökade trafiken från annat håll än 

täktverksamheten som är en mindre del, max 1 % av det totala flödet av trafikmängden. 

INERT DEPONI, NCC 

Ur trafiksynpunkt är följande poänger från samrådsunderlag intressanta för Jehanders bergtäkt: 

→ Trafiken till deponin planeras vara ”enkelriktad” med enbart utfart i korsningspunkten vid 

Jehanders bergtäkt. 

→ Det totala trafikflödet som alstras av verksamheten är lågt. 

Kommentar: Utfartsalternativet innebär att antal svängrörelser i korsningspunkten inte blir lika många 

och dessutom två färre riskfyllda svängrörelser, vilket är positivt för korsningen i sin helhet. Om samma 

trafikstyrning skulle gälla även för transporter till Käppalaverket så kommer belastningen delas på två 

korsningar, vilket är positivt ur kapacitetssynpunkt. 

MELLANLAGER AV RÖTSLAM, KÄPPALAFÖRBUNDET  

Den planerade mellanlagringen av rötslam och dess trafiklösningar kan komma att få betydelse för 

korsningen och den primära infartsvägen till Jehanders bergtäkt då: 

→ Anslutningsvägen ansluter till samma korsning.  

→ Utformningsförslaget som presenteras innehåller inte några lösningar för korsningen i sin 

helhet utan snarare bredd och ungefärlig sträckning. 

→ Förslaget överensstämmer inte med det förslag till korsningslösning som NCC har sitt 

samrådsunderlag för inert deponi.  

                                                      
kommun, Uppsala län och station Överby i Sollentuna kommun, Stockholms län. Svenska kraftnät, 2020. 
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→ Det totala trafikflödet som alstras av verksamheten är lågt. 

Kommentar: Den utökade verksamheten kan innebära en ökad belastning på väg 269 och korsningen 

vid bergtäkten. Det ökade trafikflödet kan också påverka trafikplats 148, Bro, dock marginellt då 

trafikflödet är lågt. WSP anser att samverkan bör ske mellan Käppalaförbundet och NCC för att 

redogöra en gemensam lösning kring användandet av den planerade utfartsvägen i höjd med 

Jehanders bergtäkt. 

PLANERAD ELFÖRBINDELSE OCH LEDNINGSÅTGÄRDER, 
SVENSKA KRAFTNÄT 

Ur trafiksynpunkt är följande delar från samrådsunderlaget intressanta för Jehanders bergtäkt: 

→ Trafik under byggtiden kan delvis komma att öka flödet av tung trafik på väg 269 

Kommentar: Troligtvis kommer byggtrafiken inte ha sådan inverkan på det totala flödet att problem 

skulle uppstå. I övrigt finns inga konkurrerande delar med hänsyn till bergtäktens utökade 

verksamhetstillstånd. 

5 TRAFIKFLÖDEN  

MODELLVAL 

Lutrans 

Macromodellen Lutrans är en anpassad version av Sampers, Trafikverkets efterfrågemodell för 

Regionala resor som tar hänsyn till mer lokala variationer och med ett mer lokalt fokus än Sampers. 

Lutrans beräknar antalet resor mellan 2 872 unika trafikzoner i Mälardalen fördelat på färdmedel (Bil 

som förare, Bil som passagerare, Kollektivt, Gång, Cykel). 

VISSIM 

VISSIM är en modell för simulering av trafik på mikronivå. Mikronivå innebär bl.a. att det enskilda 

fordonets beteende beaktas. Det går att simulera för olika trafikflöden och beteenden. I VISSIM går det 

att mäta olika effekter bl.a. restider, hastigheter, antal fordon som måste stanna, fördröjningar, mm. De 

olika lösningarna kan simuleras med samma trafik, dvs de olika trafiklösningarna jämförs på ”lika 

villkor”, vilket inte går att uppnå med mätningar i fält. 

RUFS 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (Region Stockholm). RUFS 2050 är en strategisk 

plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga 

utmaningar och stärka regionens potential. Sedan hösten 2019 gäller RUFS 2050 även som regional 

utvecklingsstrategi, RUS. Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för 

genomförandet av den. 

TRAFIKFLÖDEN 2018 - NULÄGE 

Alla trafikflöden och svängandelar, för nuläge 2018 och prognosår 2050, är från regionens Lutrans-

modell. I modellen finns framtida exploatering enligt RUFS med, RUFS omfattar hela 

Mälardalsregionen där trafikplats 148, Bro, ingår.  

Lutrans-modellen som använt har kalibrerats för bland annat trafikflödena norr om Järfälla. WSP har 

gjort vissa justeringar för trafikplats Bro, detta för att överensstämma med Trafikverkets mätningar från 

2017. Väg 269 är sammankopplad med väg E18 på andra, mer gena ställen, som hellre används av 

trafikanterna i verkligheten och detta kräver lite handpåläggning i modellkörningen för att rätta till. De 
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värden som WSP använt i mikrosimuleringen med VISSIM, för att utvärdera restiden i trafikplats Bro 

framgår nedan i Figur 11 och Figur 12. Modelleringarna visar, likväl som mätvärden från avsnitt att det 

högsta trafikflödet är under eftermiddagen, därav kommer bara eftermiddagarnas trafikflöden 

användas i simuleringarna. 

Dessa värden har använts i analyserna i mikrosimuleringen med VISSIM, för att utvärdera restiden i 

trafikplats Bro. Figurerna läses som kompassriktningar med val av färdriktning där väg E18 går i öst-

västlig riktning och väg 269 och väg 840, Håtunavägen, i nord-sydlig. Rent administrativt byter 

länsvägen numrering vid trafikplats 148, Bro. 

 

 

Figur 11 Trafikflödet 2018 under förmiddagens maxtimme 

utan utökad verksamhet 

 

Figur 12 Trafikflödet 2018 under eftermiddagens maxtimme 

med utökad verksamhet. 

 

TRAFIKFLÖDE 2050 - PROGNOS 

För att även kunna visa på vad som händer i trafikplatsen i värsta fall har prognosvärden för år 2050 

använts. Om tillståndet beviljas kommer täktverksamheten att vara aktiv fram till år 2050.  Således har 

prognosåret valts för att påvisa effekten även med ett högre trafikflöde som råder 2050 i trafikplatsen. 

Trafikflödena nedan har använts i analyserna som gjorts i mikrosimuleringsmodellen VISSIM, för att 

utvärdera restiden i trafikplats Bro. Alla prognosvärden är förenade med en viss osäkerhet. Man bör 

inte tolka ut det exakta antalet från prognoserna men vi visar de exakta siffrorna då det är dessa som 

har använts i modelleringen. 

Förutom de prognostiserade trafikflödena, har den trafik från Jehander lagts till för att tydliggöra 

skillnaden i framkomlighet (genom restidsanalyser) i trafikplats 148, Bro.   

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga B6 trafikutredning

 
 

 

 

 

Trafikutredning • Tillhörande tillståndsansökan och MKB för utökad verksamhet i Bro täkt | 18 

 

Figur 13 Trafikflödet 2050 under eftermiddagens maxtimme 

enligt RUFS trafikprognos, inklusive Jehanders utökade 

verksamhet.  

 

Figur 14 Trafikflödet 2050 under eftermiddagens maxtimme 

enligt RUFS trafikprognos, exklusive Jehanders utökade 

verksamhet. 

6 SIMULERING TRAFIKPLATS BRO 

En mikromodell över trafikplats Bro har byggts upp i programvaran VISSIM för att utvärdera effekten 

av trafiken till och från bergtäkten, se Figur 15 nedan. 

 

Figur 15 Översikt över den uppbyggda VISSIM-modellen för Trafikplats Bro. 

 

Fyra olika scenarier har modellerats i VISSIM, (se Figur 16 nedan). Samtliga scenarier har körts 20 

gånger var med olika slumpfrön. Resultaten för varje scenario är medelvärden från dessa 20 

körningar. 
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Figur 16 Visar vilka scenarier som körts i VISSIM. 

RESULTAT 

Restider genom Trafikplats Bro 

För att utvärdera effekten av den extra trafiken till Jehanders bergtäkt har restiden i modellen mätts. 

På så sätt går det att jämföra restiden för det fall då ingen extra trafik är inlagd jämfört med det fall då 

extra trafik till bergtäkten finns med. I Figur 17 nedan visas en översiktsbild över vart restiden mätts i 

modellen samt hur de olika körriktningarna är benämnda. 

 

Figur 17 Översikt av de fyra olika körriktningarna i trafikplats Bro (representerade med siffror). Rödmarkerat visar vart 

restidsmätningar startar och slutar. 

 

Resultaten för restiderna presenteras i Figur 18 och Figur 19 nedan. 
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Figur 18 Restider för eftermiddagens maxtimme 2018 för alla mätsträckor i sekunder. 

 

Figur 19 Restider för eftermiddagens maxtimme 2018 för alla mätsträckor jämförda mot varandra. 

 

Som det syns i Figur 18 och Figur 19 är det inga större skillnader att tala om, som högst var det en 

skillnad på 3 sekunder i en körriktning. Skillnaderna är så små att de är mer av slumpmässig karaktär 

än att det går att dra några allmänna slutsatser av fördröjd framkomlighet. 

För extremfallet som representeras av år 2050 är det generellt samma resultat för de olika 

mätsträckorna, se Figur 20 och Figur 21 nedan, förutom för sträcka 4–3, från Enköping och söderut 

mot Bro i trafikplatsen, vilket inte är relevant alls för täktverksamheten. 
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Figur 20 Restider för eftermiddagens maxtimme 2050 för alla mätsträckor i sekunder. 

 

Figur 21 Restider för eftermiddagens maxtimme 2050 för alla mätsträckor jämförda mot varandra. 

 

Det är en mätsträcka som har något högre värden, nämligen från E18 söderut mot väg Håtunavägen 

söderut. I sig påverkar inte denna svängrörelse trafik till och från Bergtäkten, däremot ger det 

följdeffekter även på svängrörelsen norrut då utrymmet för vänstersvängfält begränsas av köande 

fordon vid väjningsplikten.  Detta problem finns även utan ökad trafik till bergtäkten. 

Generellt är restidskillnaderna i hela trafikplatsen med och utan trafik till och från bergtäkten mycket 

små, de är på sekundnivå. Se Figur 22 nedan. 

 

 

Figur 22 Restid i sekunder per fordon i hela modellen. 

Mätsträcka (från-till) Utan trafik till Jehanders Med trafik till Jehanders Skillnad

1-2 85 86 1

1-3 48 48 0

1-4 46 46 0

2-1 75 80 5

2-3 85 89 4

2-4 50 50 0

3-2 42 42 0

3-1 50 51 1

3-4 77 78 1

4-1 76 84 8

4-2 41 41 0

4-3 151 191 40

Restid 2018 EM [s]
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Trafikflödet till och från bergtäkten är endast en bråkdel av den totala trafiken i trafikplats Bro. 

 

Figur 23 antal fordon i modellen för de olika alternativen. 

 

ÖVRIGA IAKTTAGELSER 

Förutom restiderna som analyserats i modellen har det även iakttagits att belastningen i trafikplatsen i 

framtiden kan resultera i viss köuppbyggnad i både norra (se Figur 24) och södra (se Figur 25) delarna 

av trafikplatsen.  

 

Figur 24 Översikt över köuppbyggnad i norra delen av Trafikplats Bro. 

 

Detta beror på att det är flera konfliktpunkter som regleras med väjningsplikt och när flödena blir 

tillräckligt stora blir det även längre väntetid för de trafikflöden som behöver väja. Denna 

köuppbyggnad sker även utan något extra flöde till Jehanders bergtäkt. Det vill säga köbildningen 

beror på trafikplatsens utformning och det generella trafikflödet. Således är förslagen med 

cirkulationsplatser tänkbara för framtidstrafiken, som omnämns i detaljplanen för Klövberga i avsnitt 3. 
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Figur 25 Översikt över köuppbyggnad i södra delen av Trafikplats Bro. 

7 FÖRSLAG TILL UTFORMNING ANSLUTNING 

Detaljplanen för Högbytorp syftade till att utveckla och effektivisera fjärrvärmeverksamheten som 

förser nordvästra delarna av Storstockholm med fjärrvärme. Påverkan på trafiken i området utreddes i 

planbeskrivningen9. Den planerade verksamheten bedömdes generera 20 000 lastbilar enkel väg per 

år. I samband med förslaget genomförde Trafikverket en förstudie, där behovet av en ny 

korsningslösning uppdagades, då lastbilar kunde komma att köa ut på väg 269. Korsningen är således 

beslutad genom fastställande av vägplan med dagens regelverk.  

För att ge väg 269 ett homogent intryck till trafikanterna, en känsla av att känna igen sig, är det viktigt 

att i kommande korsningsutformningar se över vad som redan finns. Strax söder om Bro-täkten ligger 

anläggningen för kraftvärme- och biogas, Högbytorp, som relativt nyligen byggt en ny korsning för att 

ansluta verksamheten till den statliga vägen av ovan nämnda skäl. Den är en så kallad korsningstyp C, 

med separat vänstersvängfält på primärvägen samt målade refuger med vägmärken uppsatta för att 

förtydliga utformningen. Någon fysisk avgränsning för refugerna finns inte. Denna utformning får vara 

den vägledande för förslagen till korsningsutformning för täktverksamheten om det i framtiden blir 

aktuellt med utbyggnad av den nuvarande korsningen.  

Figur 26 Korsning till anläggningen i Högbytorp (Ortofoto: Lantmäteriet)  

                                                      
9 file://ams.corp.pbwan.net/DavWWWRoot/projects/10306354/Document/1_Underlag/1101%20Planbeskrivning.pdf 
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PRIMÄR INFART TILL BERGTÄKTEN 

För att applicera den redan befintliga korsningsutformningen även på den primära infarten till 

täktverksamheten kan en utformning utredas enligt skissförslag i Figur 27.  

I utformningsråden som Trafikverket ger ut, VGU 2020, finns rekommendationer att två 

trevägskorsningar är säkrare än en fyrvägskorsning. På denna plats finns dock redan anslutningar 

som fyrvägskorsning och om samrådsunderlaget för NCC:s deponi är korrekt kommer inga fordon att 

svänga till väster från väg 269 utan enbart utfarter kommer ske (infarten föreslås längre norrut på 

redan befintlig anslutning). Då kan en fyrvägskorsning övervägas även ur trafiksäkerhetssynpunkt, då 

läget är det mest optimala för siktsträckor. Deponins anslutning behöver dock förbättras avsevärt och 

med detta behöver ansökningar till Trafikverket äga rum.  

WSP bedömer att målade refuger och en breddad korsning in mot täktverksamheten bör kunna göras 

inom det befintliga vägområdet. Några vänstersvängfält torde inte behöva anläggas, då den främsta 

trafikriktningen till och från täkten är mellan väg E18 och in till täkten. Däremot behöver utrymme 

säkerställas för att tunga fordon både ska kunna köra in- och ut från täkten utan att konkurrera om 

utrymmet med varandra, så eventuella stopp på väg 269 kan undvikas.  

Gul markering i skissen motsvarar en möjlighet att förlägga en gång- och cykelväg längs med väg 269, 

där det idag är nyligen utförda markarbeten för ledningsärenden.  

 

Figur 27 Förslagsskiss ny korsningslösning för primära, norra infarten till täkten, med NCC:s utfart inritad som fyrvägskorsning. 

(Ortofoto Lantmäteriet) 
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8 SLUTSATSER 

Slutsatsen från modelleringen är att trafiken till och från Jehanders bergtäkt inte påverkar 

trafiksituationen i Trafikplats Bro i större omfattning. Den alstrade trafiken under maxtimmen till och 

från bergtäkten motsvarar endast 1 % av den totala trafiken i trafikplatsen vilket innebär att trafiken 

från bergtäkten inte har någon betydande effekt på trafiksituationen i trafikplatsen för flödena i scenario 

2018. Skillnaderna under detta scenario var mer av slumpmässig karaktär. 

Under det antagna extremfallet med prognosflöden för år 2050 var det främst små restidskillnader för 

de olika körriktningarna förutom vid vissa tillfällen för på rampen från E18 söderut mot väg 

Håtunavägen söderut som i sin tur ger en marginell störning på trafiken norrut, (se Figur 17).  

Resultaten från modelleringen visar främst att det finns risk för köbildning och lägre framkomlighet vid 

avfarterna på E18, se Figur 24 och Figur 25. Detta beror på utformningen i trafikplatsen då avfarterna 

har väjningsplikt mot flödena på väg 269. Vid högre flöden kan det bli problematiskt. Denna 

trafiksituation beror inte på trafiken till och från Jehanders bergtäkt utan detta problem finns oavsett i 

trafikplatsen vid högre flöden. Cirkulationsplatser i dessa punkter skulle troligen förbättra 

trafiksituationen betydligt och finns med som förslag i detaljplan för Klövberga. 

Då 2050-flödena grundar sig i en prognos, som självklart har osäkerheter i sig, är det troligt att 

trafikflödena kan komma att skilja sig år 2050 från vad som prognostiserats idag. Hela området i 

Stockholm är svårt att prognostisera vad gäller trafik, då större ändringar kommer att ske i hela 

vägnätet bland annat i samband med Förbifart Stockholm. Med så stora förändringar i vägnätet 

kommer resvanor förändras betydligt och behöver därför tas om hand i särskilda 

resvaneundersökningar, vilket Trafikverket gör. Dock har WSP valt att prognostisera med höga siffror, 

exempelvis trafikflöden som motsvarar maximalt utnyttjat verksamhetstillstånd i täkten, just för att 

kunna få fram ett värsta tänkbart scenario för framtidens trafikflöde i trafikplats 148, Bro.  

Angående Trafikverkets synpunkter om att verksamheten inte ska leda till olägenheter så som smuts 

på körbanan och bländning av övrig trafik på väg 269 så har Jehander meddelat att de delar den 

uppfattningen och kommer att vidta interna åtgärder och rutiner för detta.  

Andelen trafik på väg 269 som alstras av täktverksamheten är i förhållande till det totala trafikflödet på 

väg 269, liten. Således bedöms den övergripande trafiksäkerheten längs väg 269 inte försämras som 

en följd av den utökade täktverksamheten. 

9 BILAGA 

TRAFIKVERKETS YTTRANDE 11 MAJ 2020 
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Structor Miljöbyrån   

Att: Jenny Lindgren  

Solnavägen 4  

133 65 Stockholm  

 

jenny.lindgren@structor.se 

 

 

Kopia till: 

Upplands-Bro kommun 
Länsstyrelsen 
Diariet 

Samråd för utökad täktverksamhet på fastigheterna 
Håbo Häradsallmänning S:1 och Bro-Önsta 2:10, 
Upplands-Bro kommun 

 

Trafikverket Region Stockholm har fått en remiss angående samråd om tillstånd enligt 
miljöbalken för en täktverksamhet som antas medföra betydande miljöpåverkan. Bolaget 
Jehander vill fortsätta bedriva samt utöka sin täktverksamhet på fastigheterna Håbo 
Häradsallmänning och Bro-Önsta 2:10. Verksamheten innefattar brytning, förädling och 
försäljning av berg samt mottagning, mellanlagring och återvinning av rivnings-, jord-, 
schaktmassor och skogsavfall. Verksamhetsutövaren tillverkar och återvinner även asfalt 
och betong. Täktverksamheten innebär också bortledande av inläckande grundvatten och 
dagvatten från täkten samt uttag av grundvatten för användning i verksamheten.  

Utöver utökning av verksamheten planeras det för personalutrymmen i den norra delen 
av verksamhetsområdet. Trafikverket anser att utformning och funktion av dessa bör 
klargöras, samt vilka kollektivtrafikmöjligheter det finns för personal att sig till och från 
sitt arbete. 

 

Trafik 

Trafikverket bedömer att en trafikutredning måste genomföras för ett större geografiskt 
område kring verksamheten, vilken ska beakta närliggande verksamheters trafikalstring 
samt inverkan på väg 269, trafikplats Bro och E18. 

Enligt remitterat material förväntas antalet transporter till och från verksamheten 
fördubblas och verksamhetsutövaren bedömer att antal fordon i snitt per dag kommer att 
uppgå till 200 stycken vid framtida drift. Detta innebär med andra ord en genomsnittlig 
ökning med 100 fordon per dag, av vilka merparten utgörs av tunga fordon. Trafiken på 
väg 269 uppgår till ca 5100 fordon per genomsnittsdygn (ÅDT 2017).  

Trafikverket förutsätter att den utökade verksamheten inte kommer att leda till några 
olägenheter, så som nedsmutsning av väg eller bländning av trafikanter på väg 269. Vid 
anslutningen till verksamheten ska hjultvättar eller andra lösningar anordnas för att 
förhindra damm och nedskräpning på väg 269. Trafikverket noterar också att det 
utökade verksamhetsområdet kommer att placeras längs med väg 269. Därför vill 
Trafikverket tydliggöra att det råder ett utökat byggnadsfritt avstånd på väg 269 om 30 
meter från vägområdet (bakkant dike). Byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning som 
kan inverka menligt på trafiksäkerheten får inte uppföras inom detta område. 

Verksamheten är lokaliserad längs samma vägavsnitt som Ragn-Sells 
kretsloppsanläggning i Högbytorp, Högbytorps kraftvärmeverk samt en ny deponi för 
inert avfall och återvinningsverksamhet som NCC ansökt om tillstånd för. Samtliga fyra 
verksamheter kommer att generera en ökning av tung trafik på väg 269. Avfarten från 
Stockholm mot väg 269 är idag inte optimal för tunga transporter som exempelvis måste 
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korsa vägen efter en väjningsplikt. Det måste även säkerställas att den utökade 
verksamheten inte medför köbildning på väg 269. En tänkbar lösning är ett 
svängmagasin som har anlagts vid anslutningen till Ragn-Sells verksamhet på samma 
väg. Detta gör att en trafikutredning måste tas fram för att beräkna huruvida avfarterna 
från E18 vid Trafikplats Bro klarar kapaciteten från och till dessa verksamheter. 

 

Anslutning 

Sikten vid befintlig anslutning till verksamheten är god och Trafikverket bedömer till 
följd av detta att anslutningen inte kommer att få några kapacitetsproblem. Vid den 
föreslagna platsen för en andra anslutning till verksamheten finns det redan en befintlig 
anslutning som idag är försedd med grind. Att öka med tung trafik på den platsen är inte 
lämpligt då det finns räcken på båda sidor av vägen samt att sikten är begränsad i 
södergående riktning. Trafikverket är restriktiva med antalet anslutningar och tillåter 
oftast inte fler än en anslutning till en fastighet.  

Enligt 39 § väglagen erfordras väghållningsmyndighetens tillstånd för ny anslutning eller 
förändring av befintlig anslutning till allmän väg. Ansökan om tillstånd för anslutning till 
allmän väg kan göras på Trafikverkets hemsida: 
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-
allman-vag/ 

 

Avvattning 

Trafikverket noterar att planerad verksamhets vattenhanteringssystem kommer att 
utredas och beskrivas i den tekniska beskrivningen samt i MKB. Det framgår även att 
avvattning från verksamheten kommer mynna ut i dikeskanten av väg 269. Trafikverket 
godtar inte att dagvatten leds från andra aktörer till statliga vägars diken, då de inte är 
dimensionerade för detta. 

 

 

För Trafikverket Region Stockholm  

 

Albin Videll 

Samhällsplanerare 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Bergmästaregatan 2  
791 30 Falun  
Besök: Bergmästaregatan 2  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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Anläggning Bergtäkt Bro 

Sand & Grus AB Jehander 
 

2019-09-11 

 

  

 

 

 
 

 

 

Detta handlingsprogram beskriver vår säkerhetspolicy och översiktligt om mål och inriktning för vårt 

systematiska säkerhetsarbete. Handlingsprogrammet är upprättat i enlighet med lagen (1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).
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1 Namn och adressuppgifter  
 

Anläggningsnamn och adress 

Bergtäkt Bro 

Sand & Grus AB Jehander  

Hammarfjällsvägen 1 

197 92 Bro 

 

Ansvarig driftledare 

Anders Holmer 

Telefon 070-220 15 60 

 

Produktionschef/Brandskyddsansvarig 

Niclas Pettersson 

Telefon 08-625 63 56 

 

Kontaktperson för hantering av brandfarlig vara 

Anders Holmer 

Telefon 070-220 15 60 

 

Kontaktperson för explosiv vara 

Håkan Lorentzon 

Telefon 070-354 70 78 

  

2 Inledning 
Enligt Sevesoreglerna ska det finnas ett handlingsprogram för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Vårt handlingsprogram visar ledningens roll, ansvar och åtaganden och anger 

inriktningen för hur vår organisation och vårt verksamhetssystem utformas för att hantering av explosiva och 

andra farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Handlingsprogrammet innehåller övergripande mål, policy och 

allmänna handlingsprinciper och utgör grunden för vårt systematiska säkerhetsarbete.  

 

3 Omfattning 
Vårt säkerhetsledningssystem är en del av verksamhetssystemet och berör hantering av farliga ämnen och risker 

för allvarliga olyckor i samband med sprängning. Verksamhetssystemet beskriver våra arbetssätt och innehåller 

organisationsbeskrivning, rollbeskrivningar samt rutiner/instruktioner. 
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Varje avsnitt i detta handlingsprogram bygger på styrande och redovisande dokument i vårt ledningssystem. Då 

programmet består i en stor mängd dokumentation finns bara ett fåtal som bilaga i denna sammanställning. 

Övriga dokument finns att rekvirera från, eller granska i verksamheten. 

 

4 Uppdatering av dokumentet 
Vi granskar, och vid behov reviderar, handlingsprogrammet minst vart femte år samt därutöver vid större 

tekniska eller organisatoriska förändringar eller betydande nya kunskaper om säkerhetsfaktorer, 

olyckserfarenheter m.m. 

 

5 Mål och allmänna handlingsprinciper 
Verksamheten har ledningssystem implementerade för kvalitet och miljö (ISO 9001, ISO 14001) 

och arbetsmiljöarbetet (SAM) styrs enligt AFS 2001:1, även innehållande systematiskt brandskyddsarbete. 

 

Övergripande styrning av mål och handlingsprogram görs genom företagets miljö-, kvalitet- och 

arbetsmiljöpolicy. 

 

Följande bilaga beskriver företagets miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy: 

• Bilaga 1, sidan 8. 

 

6 Mål 
Jehander har som mål att arbeta proaktivt och följa rutiner så att 0 st. allvarliga miljö- eller 

sprängolyckor sker under 2020.  

 

Det övergripande säkerhetsmålet för verksamheten är att inga olyckor ska förekomma. Vi arbetar aktivt med att 

förebygga och därmed begränsa följderna av allvarliga olyckor och händelser som kan innebära negativa 

konsekvenser för människors hälsa eller miljö. Vi strävar alltid efter att förbättra våra arbetssätt och prestationer 

för säker sprängning. 

 

7 Policy och allmänna handlingsprinciper 
Verksamhetens produktion, sprängning och hantering av explosiva och oxiderande ämnen skall ske på ett 

säkert sätt för vår personal och våra entreprenörer samt för omgivningen och miljön. 

Genom noggranna förberedelser och tydliga instruktioner för våra arbetsprocesser skall olycksrisker så långt 

som möjligt minimeras. All personal och entreprenörer som utför säkerhetskritiska moment skall vara utbildad 

och erfaren med en hög medvetenhet om säkra arbetssätt. Detta gäller såväl hantering av explosiva ämnen som 

övriga arbetsuppgifter som förekommer inom verksamheten. 

Vi följer noggrant alla regler och krav och upprättar all föreskriven dokumentation. Vi har en öppen dialog med 

entreprenörer, myndigheter och andra intressenter.  

Inom vår verksamhet tar vi aktivt del av externa erfarenheter och ny kunskap om risker, skyddsåtgärder och 

bästa praxis från relevanta branschorganisationer som Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, och 

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, BEF. Vi delar även med oss av våra erfarenheter till kollegor 

verksamma i samma bransch.  

Vi arbetar systematiskt tillsammans med våra entreprenörer med att analysera risker så att sprängningar och 

annan hantering av farliga ämnen ska kunna utvecklas för att minimera riskerna. Om vår riskvärdering visar att 
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riskerna för personal eller omgivning inte är acceptabla eller att rimliga skyddsåtgärder bör vidtas ska dessa 

prioriteras och ges tillräckliga resurser. 

Vår strävan är att kontinuerligt förbättra vårt säkerhetsarbete för att på så sätt minska riskerna för allvarliga 

olyckor eller andra oönskade händelser. Vi skall därför tillhandahålla nödvändiga resurser, utbildning, 

utrustning, förebyggande och skadebegränsande åtgärder och annat stöd för att uppfylla våra mål och dessa 

handlingsprinciper. 

 

Följande bilaga beskriver mål och allmänna handlingsprinciper: 

• Bilaga 2, sidan 9 

 

 

8 Förebyggande arbete 
- Vi ska arbeta systematiskt med vårt säkerhetsarbete  

- Personalen ska ha grundläggande förmåga att hantera olyckor  

- Våra anläggningar ska ha hög säkerhet  

- Risker i närområdet ska uppmärksammas och hanteras  

- Vi ska samverka med företag som har verksamhet inom eller i anslutning till våra anläggningar. 

- Vi ska följa upp bränder och andra olyckor inom bolaget med syfte att hindra eller begränsa att liknande 

händelser upprepas  

 

9 Verksamhetens organisation för bedömning och hantering av 
farliga ämnen 
Ansvarig för miljöarbetet är produktionschef. 

 

För systematiken i brandskyddsarbetet och arbetsmiljöarbetet ansvarar HSE-ansvarig. 

 

För godkännande och förteckning av kemiska produkter (bl.a. granskning mot Seveso lagstiftningen) ansvarar 

produktionsledning, som även gör miljöaspektsbedömning. 

 

Ansvarig för hanteringen av explosiv vara är sprängansvarig.  

 

För hantering av brandfarlig vara ansvarar brandskyddsansvarig. 

 

Följande bilagor beskriver verksamhetens organisation: 

• Bilaga 3, sidan 13 

• Bilaga 4, sidan 14 

 

 

10 Organisation och personal 
I det delegerade arbetsmiljöarbetet tydliggörs driftledarens ansvar för riskhantering. Vad gäller riskbedömning 

av farliga ämnen som kemisk produkt görs detta av produktionsledning, som även bedömer miljöaspekten.  

 

För hantering av farliga ämnen görs riskbedömningar i samverkan mellan sprängansvarig, skyddsombud, HSE-

ansvarig och ansvarig driftledare. 
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Följande bilaga beskriver samordning vid sprängning: 

• Bilaga 5, sidan 15 

• Bilaga 6, sidan 17 

 

11 Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga 
kemikalieolyckor 

Ledningssystemen innehåller bl.a. rutiner för riskinventering, riskanalys och miljöaspektsbedömning. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet fokuserar främst på förebyggande av personskada och brand. 

Miljöledningssystemet fokuserar främst på konsekvenser för omgivningen. 

 

Rutin för riskbedömning av yttre miljö används för att identifiera risker för miljöolyckor. För den inledande 

bedömningen av losshållning av berg har riskbedömning gjorts genom kvalitativ avvägning för positiva och 

negativa faktorer som karaktäriserat varje tänkbart scenario. 

 

För varje kemisk produkt som avses tas in i verksamheten föregås det av ett godkännande från inledningsvis 

ansvarig driftledare och slutgiltigt produktionsledning. Ingående ämnen och klassificering granskas och 

registreras i datasystemet ECO Online. 

 

Vid kvartalsvis möten är sevesolagstiftningen en fast punkt där bl.a. nödlägesberedskap, 

miljöaspektsbedömning och riskbedömning hanteras. 

 

Inventering av kemiska produkter i verksamheten görs regelbundet.  

 

Följande bilaga är exempel på rutin för riskbedömning: 

• Bilaga 7, sidan 20 

 

12 Planering inför nödsituationer 
Varje anställd eller praktikant genomgår introduktion och anläggningsspecifik introduktion inför sin roll i 

verksamheten. Denna introduktion säkerställer kännedom om de risker som är förknippade med vår 

verksamhet. 

 

För personolyckor finns särskild checklista för nödlägeshantering. 

 

För kemiska produkter finns rutin för hantering av spill och utsläpp, samt checklista för hantering av 

miljöolyckor. 

 

För bekämpning av brand har verksamheten utrustning bestående av kommunikationsutrustning och olika typer 

av handbrandsläckare. 

 

Personalen har även tränats i HLR/DHLR och på anläggningen finns hjärtstartare och utrustning för första 

hjälpen. 

 

Följande bilaga är exempel på rutin för identifiering av miljönödläge  

• Bilaga 8, sidan 24 
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13 Resultatuppföljning 
Tillbud, riskobservationer eller olyckor rapporteras elektroniskt i ledningssystemet RMT+ som en avvikelse. 

Systemet är nåbart för samtliga i verksamheten och introduktionen nämner särskilt hur viktigt det är att man 

meddelar oönskade händelser som har eller kunnat ha negativ konsekvens för hälsa, miljö eller egendom. 

 

Hanteringen sker av antingen driftledare (risker och tillbud) eller av produktionsledning (olycka) 

 

För varje oönskad händelse skall orsaken utredas, för att säkerställa att lämplig korrigerande åtgärd genomförs 

som med stor sannolikhet innebär att upprepning förebyggs. Genomförda åtgärder skall följas upp. 

 

14 Utvärdering och revision 
Förutom skyddsronder och dagliga kontroller utförs årligen interna revisioner. Företaget har 4 särskilt utbildade 

interna revisorer. Vid ledningens genomgång redovisas resultatet av de interna revisionerna. 

 

Flertalet externa parter granskar verksamheten, med olika fokus. Från myndighetssidan är det främst 

räddningstjänst som återkommande granskar verksamheten med avseende på efterlevnad av Lagen om skydd 

mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Regelbunden kontakt hålls med 

tillsynsmyndighet. 

 

Andra myndigheter som man har kontakt med är t.ex. Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. Externa parter 

som inte utgörs av myndigheter är främst besiktningsmän (brandkontroll, cisterner m.m.), och 

certifieringsorgan med externa revisorer. Varje intern eller extern granskning som med belägg förankrat en 

avvikelse, resulterar i åtgärder. 

 

Följande bilaga beskriver vårt miljöledningssystem: 

• Bilaga 9, sidan 26 

 

15 Sammanställning farliga ämnen 
 

Tabellen nedan redovisar verksamhetens maximala mängder av farliga ämnen som samtidigt lagras i 

anläggningen. 
 
 

Sprängmedelsprodukter  Genomsnittsmängd 
per salva [kg] 

Maxmängd 
per salva [kg] 

Orica Exel & Ausitin Detonator 0,25 0,5 

Ausitin Detonator tändblock  0,05 0,1 

Kemitti 510 16 511 31 021 

Pentex 1000 102 203 

Fordyn 13 25 

Kemix 219 437 

Totalt 16 800 31 700 

   

Bränsle  Max [m3] 

Diesel  14 

 
Följande bilaga utgör brandskyddsredogörelse: 

• Bilaga 10, sidan 29
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16 Bilagor 
 

Observera 

Bilagorna är utdrag från Jehanders digitala dokumenthanteringssystem och bifogas här för att ge en bild av 
organisationen, strukturen och systematiken som gällde den dag utdragen gjordes. Det är endast de versioner 
av dokumenten som finns i systemet som räknas som original. Alla utskrifter eller utdrag från systemet kan 
därför ha blivit reviderade, ersatta eller borttagna i systemet.   
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Rubrik 

Policies (HSE, Kvalitet, Miljö, Energi) 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 9 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Arkelid, Carl (Stockholm) SWE Pär Åström 17-05-31 RU0418 

 

 

HeidelbergCement Northern Europe Policy för kvalitet, HSE och miljö 
HeidelbergCement Northern Europe och samtliga dotterbolag har åtagit sig att sträva efter 
hållbarhet i allt vi gör för våra kunder, partners, samhället i stort och oss själva. 
Hållbarhet ska genomsyra vår organisation i dess kärnverksamhet, partnerskap och aktiviteter. 

 
Vi skall ovillkorligen, vid alla tidpunkter och i alla våra aktiviteter, följa nationell och EU-lagstiftning 
och standarder, samt vara i linje med relevanta policys och riktlinjer inom HeidelbergCement-
koncernen.  
 

Kvalitetspolicy 
Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att möta kundernas krav, förväntningar och 
behov i allt vi gör. Vi ska leverera produkter och tjänster i enlighet med avtalsförpliktelser 
och ha våra (lednings-) system utformade och implementerade för att stödja styrningen av 
värdekedjan. 
 

Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö (HSE) policy 
HeidelbergCement Northern Europe har förbundit sig att hantera och ständigt förbättra vårt HSE-
arbete som syftar till att förebygga skador samt arbetsrelaterad sjukdom. Fokus ska ligga på 
underhåll av teknisk utrustning, väl förberedda rutiner, systematiska riskbedömningar, och höga krav 
på hygieniska och välfärdsförhållanden. 

 
Genom synligt och kännbart ledarskap, rapportering och analys av incidenter samt utbyte av god 
HSE-praxis främjar vi en kultur där alla deltar aktivt. 

 
Vi vet att vårt arbete aldrig är så viktigt eller angeläget att vi inte kan göra det på ett säkert sätt. 
 

Miljö- och Energiledningspolicy 
HeidelbergCement Northern Europe kommer att bygga en kultur för att stödja en kontinuerlig 
förbättring av miljö- och klimatpåverkan. Våra handlingar ska baseras på bevarande/skydd av 
naturresurser och att undvika klimatförändring genom att minska CO2-utsläpp från våra 
verksamheter. För att hantera vår miljöprestanda är vi skyldiga att inhämta och agera på objektiva 
data och statistik, och att ha våra system redo att stödja kontinuerlig kontroll. 
 

Vi kommer att minska vår energiförbrukning genom energieffektivisering och kontinuerlig utformning 
av energiprestandan. Mätning och övervakning av dessa aspekter ligger till grund för våra operativa 
prioriteringar och kommer att bidra till förbättrad miljöprestanda och kostnadsminskning. 

 

Godkändes av EXCOM augusti 2016 
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Rubrik 

Övergripande mål 2019 
Enhet Utgåva Sida 

Ledning 24 10 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Arkelid, Carl (Stockholm) SWE Björkryd, Mats (Stockholm) SWE 19-02-04 RU0038 

       

Syfte 

 
Att verksamhetsidé, strategi och vision samt betydande miljöeffekter avspeglas i 
övergripande målsättningar. 
 
Jehanders verksamhet styrs enligt modell  

 
 
 

Omfattning 

 
Sand och grus AB Jehanders verksamhet och arbetssätt bygger på HeidelbergCements 
grundläggande värderingar och strategi. Dessa är nedbrutna till Syfte, vision och strategisk 
inriktning och sedan vidare till övergripande mål för Jehander. Efter detta skapar man lokala 
mål, vars uppfyllnad, ska bidra till de övergripande målen. 
 
 
De övergripande målen fastställs av ledningsgruppen. Dess koppling till ledningssystemet 
preciseras i regel vid årets sista Ledningens genomgång. De övergripande målen är av 
strategisk natur och styr framför allt ledningens arbete.  
 
Fastställda mål kommuniceras till personalen på flera sätt, t ex via personalmöten och 
informationsskärmar (Scala). 
 
Utfallen mot de övergripande målen sammanställs av resp chef månads- till årsvis beroende 
på mätbarhet. Personalen informeras regelbundet om utfallet. 

Planera tillvägagångssätt för att lösa 
aktuell uppgift. 

Utföra uppgiften enligt bestämt 
tillvägagångssätt. 

Kontrollera Om tillvägagångssättet var rätt 
för den specifika uppgiften och analysera 
VAD som var bra/undermåligt. 

Återkoppla: Justera tillvägagångssättet 
vid behov till nästa gång och således 
ständigt förbättra oss. 
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Rubrik 

Övergripande mål 2019 

Enhet Utgåva Sida 

Ledning 24 2 (30) 

Övergripande mål 2019 
Jehanders verksamhet skall ge god avkastning till alla intressenter genom att vara 
ansvarig, lönsam och öppen.  
 
 
Hälsa- och säkerhetsmål 
 

        

 Target 2019   
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Bro 15 45 35 1 4 6 12 

Bålsta  10 45 20 1 4 5 12 

Enhörna  20 45 40 1 4 6 12 

Ledinge 20 45 40 1 4 6 12 

Löten 20 45 40 1 4 6 12 

Riksten 25 45 40 1 4 6 12 

Sälgsjön 10 45 30 1 4 5 12 

Strömsberg 5 12 5 1 4 1 12 

Årsunda 5 12 5 1 4 1 12 

Terminaler 10 45 20 1 4 5 12 

Marievik 5 0 40 1 4 3 0 

Summa 145 384 315 11 44 50 120 

 
 

• All relevant personal ha utfört SJA-utbildningen i Munio innan Q2 är slut. 
- Alla företag ska kunna visa upp väldokumenterade SJA-analyser. 
- SJA ska vara fullt implementerat och inga olyckor under Q4 ska kunna härledas till 

bristfällig eller ej utförd SJA. 

• Country plan 2019 

• Årshjul 2019 
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Rubrik 

Övergripande mål 2019 

Enhet Utgåva Sida 

Ledning 24 12 (30) 
 
Miljömål 
 
Jehanders miljömål är baserade på Jehanders miljöeffektsregister. Ett miljöeffektsregister 
som tar upp samtliga av de miljöpåverkande aktiviteter och element som bolaget består av, 
från erhållande av mark till leverans till kund. Dessa miljöpåverkande faktorer är sedan 
rangordnade efter grad av miljöpåverkan, och genom det prioriterade i syfte att skapa 
relevanta miljömål. 
 
Miljömålen är följande: 
 

• Minskat CO2-utsläpp kontra 2018 med 5 % 
 
Jehander driver en verksamhet som innefattar sprängningar, vilket innebär att det finns 
volymer av sprängmedel på Jehanders täkter i samband med sprängning. Detta gör att vissa 
av bolagets täkter faller under lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Sevesolagen”) då sprängsalvor med mer än 10 ton 
sprängmedel kan förekomma. I och med detta har Jehander omfattande rutiner, riskanalyser 
och riskbedömningar för kemikaliehantering. Följs dessa rutiner bör allvarliga olyckor 
undvikas. Vid eventuell olycka står Jehanders VD som ansvarig, och där av står också 
denne VD som ansvarig för delegeringar och ansvarsfördelning när det gäller säkerheten 
kring kemikalier och sprängmedel, och begränsningen av de följder som allvarliga olyckor 
och händelser kan innebära. 
 
 Jehander har ett övergripande mål kring detta som är följande:  
 

• Arbeta proaktivt och följa rutiner så att 0 st allvarliga miljö- eller sprängolyckor sker under 
2019.  

 
Kvalitetsmål 2019 

 
Kvalitetsmålen kommer följas upp genom vår kundundersökningsmodell Net Promoter 
Score. Målen i sig är generella så att man, på anläggningsnivå, kan bryta ner dem och 
anpassa sina lokala mål efter sina förutsättningar, styrkor och svagheter. Man baserar också 
de lokala målen på de svagheter som kunderna, enligt kundundersökningen, tycker att 
Jehander har. Tilläggas bör även att målen är baserade på kundfokus då det är den 
viktigaste indikatorn på hur Jehander presterar. Är kunderna nöjda är det ett tecken på att 
företaget gör ett bra jobb. 

 
• En ökande procentuell andel av våra kunder upplever att vi har hög kvalitet på våra 

produkter, kvalitativa leveranser och god service. 

• En ökande procentuell andel av våra kunder vill rekommendera/åter anlita Jehander. 
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Rubrik 

Övergripande mål 2019 

Enhet Utgåva Sida 

Ledning 24 4 (30) 
 
Nedan är de genomsnittliga betygen (skala 1-10) som Jehanders kunder gett i NPS-
undersökningen. Längst till höger ser vi utvecklingen mellan 2017 och 2018. 
 

NPS Resultatkort 2017 2018 Diff 

Jehanders öppettider uppfyller mina behov 7,43 6,67 -0,76 

Jag är nöjd med Jehanders utlastning 8,33 5,50 -2,83 

Jag blir trevligt bemött av Jehanders kundtjänst 9,00 6,56 -2,44 

Jag upplever att jag får snabb kontakt med ordermottagningen 7,57 6,67 -0,90 

Jehander levererar på överenskommen tid 9,00 7,00 -2,00 

Beställt material levereras enligt mina förväntningar 8,38 7,83 -0,55 

Det är lätt att få tag på rätt kontaktperson 7,25 6,63 -0,62 

Jag bemöts på ett positivt och engagerat sätt 7,91 7,00 -0,91 

Jag upplever Jehander synliga på marknaden 7,12 6,00 -1,12 

Min säljare kan svara på mina frågor om produkter 8,19 7,38 -0,81 

Det finns material i lager när jag behöver det 8,10 7,36 -0,74 

Jag får den information om produkterna som jag behöver 8,27 7,22 -1,05 

Min kontaktperson har tillräcklig kunskap om produkterna 8,29 8,60 0,31 

Produkternas kvalitet möter mina förväntningar 8,30 7,18 -1,12 

Tiden från beställning till leverans är acceptabel 8,00 8,50 0,50 

 
 

Organisatoriska och sociala arbetsmiljömål (För HCNE) 2016-2020: 
 

• 100 % av medarbetarna ska ha medarbetarsamtal en gång om året.  

• Andel medarbetare som anser att de trivs på jobbet uppgår till minst 90 %.  

• Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation 
uppgår till 90 %. 

• Vi har en tillåtande arbetsplats där kränkande särbehandling aldrig accepteras oavsett 
vem eller vilka det gäller. 

• 95 % av medarbetarna upplever att det finns möjlighet till återhämtning under 
arbetsdagen.  

 

Mångfaldsmål(För HCNE):  

 
• Att exkludera faktorer som inte är relevanta för rekryteringen. Alltså, att alla som söker 

tjänster hos Heidelbergcement ska bedömas på samma villkor, utifrån de kriterier som 
krävs för att utföra den specifika tjänsten.  
 

• Säkerställa att våra talanger identifieras. Alltså, att alla som arbetar inom 
Heidelbergcement ska identifieras utifrån sina talanger och ha samma chans att 
utvecklas, efter förutsättningarna som råder inom företaget.  
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Rubrik 

Övergripande mål 2019 

Enhet Utgåva Sida 

Ledning 24 5 (30) 
 

• Skapa en team-känsla. Alltså, att man på alla nivåer inom Heidelbergcement ska arbeta 
aktivt för att vi ska ha en arbetsmiljö där alla känner sig involverade, engagerade och att 
de är en del av gemenskapen. 

 

• Ha ett större fokus på medarbetarens livssituation. Alltså, att de med personalansvar 
inom Heidelbergcement ska respektera alla medarbetares specifika behov som 
påverkas av både arbete och fritid, och göra anpassningar där företagets verksamhet 
tillåter. 
 

• Nolltolerans. Alltså, att vi inte under några omständigheter ska tolerera någon form av 
exkludering eller kränkande särbehandling, och att det alltid blir någon form av 
konsekvens om något av detta uppkommer. 
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VD 

Produktionsledning 

Ansvarigdriftledare 

Organisation Farliga ämnen 

Underentreprenörer 
-Borrning 

-Inmätning 
Spräng/Laddning 

Brandskyddsansvarig 

Sprängansvarig 
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Rubrik 

Samordning sprängning Bro 
Enhet Utgåva Sida 

Stockholm 1 17 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lorentzon, Håkan HL (Bålsta) SWE Jan Granlund  RU0479 

 

Syfte 

Att säkerställa att alla rutiner följs genom att klargöra ansvarsfördelning mellan sprängansvarig och platsledning 

 

Ansvar 

  

 Ansvarig driftledare 

  

• Brytplanering (i samråd med sprängansvarig) årlig brytplan på karta som revideras vid behov. 
 

• Att avtäckning utförs i samråd med sprängansvarig 
 

• Att vägar finns för laddbil och borrvagn i samråd med sprängansvarig 
 

• Omkringboende meddelas tidpunkt via anslag 3 dagar innan sprängning, anslag utplaceras vid  
 

• Vibrationsmätning utförs men mätning beställs av sprängansvarig efter samråd 
 

• Att skutslagning utförs enligt gällande krav och rutiner säkerställes vid etablering 
 

• Odetonerat sprängmedel som upptäcks i utsprängt berg så meddelas sprängansvarig för vidare 
åtgärd 

  

Sprängansvarig 

  

• Att arbetsinstruktionen för bergsprängning följs enligt rutin 
 

• Att delta i brytplanering tillsammans med ansvarig driftledare. 
 

• Att borrning, sprängning utförs enligt ök med ansvarig driftledare 
 

• Beställa vibrationsmätning enligt ök med ansvarig driftledare 
 

• Postning vid sprängning utförs enligt rutin 
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Rubrik 

Samordning sprängning Bro 
Enhet Utgåva Sida 

Stockholm 1 2 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lorentzon, Håkan HL (Bålsta) SWE Jan Granlund  RU0479 

 
 

• Delge dokument ”överlämnande av salva” till arbetsledning innan utlastning påbörjas 
 

• Lägga in sprängjournal på G disk 
 

• Beställning av skuthammare i samråd med ansvarig driftledare 
 

• Redovisa veckovis dieselförbrukning och arbetade timmar 
 

• Redovisa månadsvis sprängd volym  
 

• Att ta hand om dolor 
 

Hjälpmedel 

Borrning och sprängning RU0349 

Instruktion postning MI0568 

“Odetonerat berg; dolor” RU0146 
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Rubrik 

Postkarta Sprängning Bro 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 19 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Holmer, Anders (Bro) SWE  
Lorentzon, Håkan HL (Bålsta) 
SWE 

16-05-13 RU0403 
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Rubrik 

Rutin Riskbedömning yttre miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 20 (4) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE Pär Åström - RU0420 

 

Syfte 
Att klargöra hur identifiering av olycksrisker för den yttre miljön till följd av Sand & Grus AB 
Jehanders verksamhet ska ske, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som 
eliminerar eller minskar riskerna, alternativt mildrar konsekvenserna av negativa händelser.  

Med olycksrisker menas interna olyckor inom verksamheten som kan få konsekvenser för 
den yttre miljön, till exempel allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Omfattning 
Denna rutin gäller för samtliga anläggningar inom Sand & Grus AB Jehander. 

 

Ansvar 

Driftledare på respektive anläggning ansvarar för att:  

• genomföra riskbedömning i sin verksamhet  

• vidta åtgärder för att eliminera eller reducera risker  

• åtgärder som behöver göras för att minska risker utförs 

• se till att genomförda åtgärder får avsedd effekt 

• på de anläggningar som berörs bedöma risker för allvarliga kemikalieolyckor, med 
hänsyn till Sevesolagstiftningen, och vidta åtgärder därefter 

 
 

Beskrivning  
När riskbedömningar genomförs ska miljöpåverkan beaktas. Det första steget är att gå 
igenom alla aktiviteter i verksamheten och identifiera vilka av dessa som skulle kunna 
medföra en stor miljöpåverkan i händelse av olycka. 
 
Exempel på faktorer som innebär miljöpåverkan kan vara losshållning, transporter, 
avfallshantering, farligt avfall, kemikaliehantering, brand, flytt eller förändringar av befintlig 
utrustning.  
 
Riskbedömning ska göras både i befintlig verksamhet och vid förändringar. Vid förändringar 
ska riskbedömningen avse tiden efter förändringen och göras innan förändringen genomförs. 
Samtidigt görs en kontroll av om förändringen berörs av krav i miljölagstiftningen t.ex. 
anmälningsplikt, kemikaliehantering eller regler om farligt gods.  
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Rubrik 

Rutin Riskbedömning yttre miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 2 (4) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE Pär Åström - RU0420 

 
Riskanalys ska genomföras:  

• Vid större verksamhetsförändring t.ex. inför en ombyggnation.  

• Vid införande av ny teknik eller när nya metoder tas i bruk.  

• När större eller upprepade avvikelser med påverkan på yttre miljö identifieras.  

• När situationer med oväntade händelser eller nödlägen uppstår.  

• För att identifiera om oväntade händelser eller nödlägen med påverkan på yttre miljö 
kan uppkomma.  

• Innan användning av kemikalie som inte tidigare har använts i verksamheten och vid 
uppdatering och framtagande av ny arbetsmetod.  

 
 
En riskbedömning ska omfatta nedanstående punkter:  
 

1. Identifiera risker  

2. Värdering av olycksrisker. Bedöm sannolikhet för inträffande och riskens 
allvarlighetsgrad  

3. Identifiera orsaker och om möjligt bakomliggande orsaker  

4. Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning  

5. Skriva slutrapport och upprätta handlingsplan  
 

Värdering av olycksrisker: 

Efter att olycksrisker har identifierats ska de värderas enligt nedan: 

 

Sannolikhet 

För varje risk ska en värdering göras utifrån hur sannolikt det är att en olycka inträffar. 

 

Riskerna värderas enligt följande: 

0 = Extremt osannolik 

1 = Mycket osannolik 

2 = Osannolik 

3 = Möjlig 

4 = Sannolik 

 

Konsekvens 

För varje risk görs även en värdering av hur stor miljökonsekvens en olycka skulle innebära. 
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Rubrik 

Rutin Riskbedömning yttre miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 3 (4) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE Pär Åström - RU0420 

 

Riskerna värderas enligt följande: 

1 = Obetydlig miljöpåverkan 

2 = Liten miljöpåverkan 

3 = Mellanstor miljöpåverkan 

4 = Stor miljöpåverkan 

5 = Miljökatastrof 

 

Talen sätts in i riskmatrisen, sannolikhet och konsekvens multipliceras. Risker som hamnar i de gula eller röda 
fälten ska kontrolleras och utredas vidare. Vid genomförandet av riskbedömningen ska mall för riskbedömning 
användas. 

 

 

 

 

Efter avslutad analys ska handlingsplan med svar på följande upprättas:  

• Vilka åtgärder som ska genomföras  

• När åtgärderna ska vara genomförda  

• Vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs  

• Kontroll av att genomförda åtgärder får avsedd effekt  
 

  

Miljöpåverkan Personpåverkan

Miljökatastrof Dödsfall 5 0 5 10 15 20

Stor 

miljöpåverkan
Men för livet 4 0 4 8 12 16

Mellanstor 

miljöpåverkan
Förlorad arbetstid 3 0 3 6 9 12

Liten 

miljöpåverkan

Första hjälpen 

skada
2 0 2 4 6 8

Obetydlig 

miljöpåverkan
Mindre skada 1 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Extremt 

osannolik

Mycket 

osannolik
Osannolik Möjlig Sannolik

Sannolikhet

Risk är lika med Sannolikhet x Konsekvens

K
o

n
s
e
k
v
e
n

s
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Rubrik 

Rutin Riskbedömning yttre miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 4 (4) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE Pär Åström - RU0420 

 
Uppföljning, utvärdering och revision  
Rutinen följs upp i samband med internrevision. Avvikelser från rutin hanteras i RMT+ som en miljöavvikelse. 
Miljöansvarig ansvarar för att rutinen revideras och en aktuell version finns tillgänglig i RMT+. 

 

Hjälpmedel 
Riskbedömningsmall BR0029 

Rutin Nödlägesberedskap Miljö 

Miljöeffektregister Jehander samtl. anläggn. FR0203 

Miljöeffektregister RU0229 
Avfallshantering  
Kemikaliehantering RU0009 
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Rubrik 

Rutin Nödläge miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 24 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE - - RU0419 

 

Syfte 

Att identifiera risker för att nödläge uppstår samt att förebygga olyckor och planera åtgärder vid en 
inträffad olycka. Rutinen syftar även till att minimera påverkan på människors hälsa och miljö. 

Omfattning 

Denna rutin gäller för samtliga anläggningar inom Sand & Grus AB Jehander. 

Ansvar 

Produktionsledningen ansvarar för att  

• nödlägesberedskap finns i samtliga anläggningar  

• övergripande åtgärder som behöver göras för att minska risker för att nödläge ska uppstå 
utförs  

 
Samtliga Driftledare ansvarar för att  

• inventering och bedömning av miljörisker utförs  

• eventuella åtgärder inom respektive ansvarsområde utförs  

 
Alla anläggningar ska:  
 

• Årligen identifiera risk för nödläge i sin verksamhet  

• Upprätta beredskapsplaner och rutiner samt anskaffa nödvändig beredskapsutrustning  

• Utbilda personal i nödlägesberedskap och brandskydd  

• Analysera uppkomna nödlägen  

• Utföra korrigerande och förebyggande åtgärder utifrån riskbedömningar och eventuella 
besiktningar samt avvikelser registrerade i RMT+.  

 

 

Definition av nödläge  
Ett nödläge definieras som en oplanerad och oönskad händelse som exempelvis onormala 
drifttillstånd eller olyckor.  
 
Exempel på nödlägen:  

• Brand  

• Explosion  

• Okontrollerat utsläpp av kemikalier  

• Olyckshändelse med farligt avfall  

• Sabotage  

• Större störning i process eller utrustning 
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Rubrik 

Rutin Nödläge miljö 
Enhet Utgåva Sida 

Jehander 1 2 (30) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lindberg, Christine (Munsö) SWE - - RU0419 

 
Tydliga instruktioner ska finnas anslagna som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas:  

• Om brand utbryter 

• Vid kemikalieolycka (på platser där det finns risk för spill eller läckage av kemikalier ska det 
finnas tydliga instruktioner hur effekten av utsläppet ska minimeras).  

 
Brandskyddsansvarig har en nyckelroll när det gäller verksamhetens lagring av brandfarliga och 
explosiva ämnen.  
 
 

Akuta utsläpp och miljöolyckor  
Vid akuta utsläpp och miljöolyckor ska alltid räddningstjänst och saneringsbolag samt 
tillsynsmyndigheten kontaktas. Informera och kontakta alltid Produktionschef vid en eventuell olycka 
eller händelse som misstänks ha en betydande miljöpåverkan. Har olyckan dessutom inneburit 
personskada ska även Arbetsmiljöverket och polis kontaktas.  
Vid olyckor och tillbud som kan medföra allvarliga skador på människor och miljö ska Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontaktas omedelbart. Deras tjänsteman i beredskap nås 
på 054- 150 150.  
Om man misstänker att ett större utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet ska respektive 
kommuns VA avdelning omedelbart kontaktas. 
 

Att tänka på när man är på plats:  
Observera vad som hänt och omfattningen.  

• Var och när hände det?  

• Dokumentera och återrapportera till Produktionschef.  

• Diskutera med närvarande miljöinspektörer och räddningstjänst om åtgärder som görs (täta, 
begränsa, förhindra spridning, samla upp t.ex.)  

• Nödlägen med miljöpåverkan ska rapporteras i RMT+ som en miljöavvikelse. 

 

Uppföljning, utvärdering och revision  
Rutinen följs upp i samband med internrevision. Avvikelse från rutinen hanteras i RMT+ som en 
miljöavvikelse och tas upp på ledningens genomgång. Miljöansvarig ansvarar för att rutinen revideras 
och att aktuell version finns publicerad i RMT+. 

 

Hjälpmedel 
Miljöeffektregister Jehander samtl. anläggn. FR0203 

Miljöeffektregister RU0229 
Avfallshantering  
Kemikaliehantering RU0009 
Rutin Riskanalys Yttre miljö 
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Rubrik 

Miljöledningssystem 
Enhet Utgåva Sida 

Kvalitet och miljö 4 1 (3) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lars Svensson Pär Åström 11-04-11 OR0007 

 

Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystemet skall ständigt utvecklas och förbättras. Ledningen följer upp 
och utvärderar miljöpolicy, miljöeffektregister, övergripande och lokala mål och åtgärdsplaner 
som avspeglas i anpassade rutiner. Processen visas överskådligt i nedanstående bild. 
 

 
 

Ledning 
Ledningen ansvarar för styrning och uppföljning av verksamheten. Ansvaret är 
beskrivet under flik ”Organisation och ansvar” i gemensam ”Huvudmanual 9001 och 
14001”. Vid ledningens genomgångar, minst två gånger per år, följs bland annat funktionen 
och effektiviteten av miljöledningssystemet upp. Ledningen skall här få en bild hur systemet 
fungerar eller om någonting i den övergripande planeringen behöver förändras. Ledningen 
beslutar om resurstilldelning för miljöarbetet och kan även besluta om förändring av policy, 
strategi eller nya miljömål. 
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Miljöpolicy 
Miljöpolicyn är paraplyn i miljöledningssystemet. Innebörden av miljöpolicyn är känd av 
anställda och större entreprenörer. Ledningen ansvarar för och ser, vid ledningens  
 
 
genomgång, över miljöpolicyn, om den behöver utvecklas eller revideras. Policyn är 
genomtänkt och långsiktig och påverkar alla delar av systemet. Ändringar av policyn är 
därför mindre vanliga. 
 

Miljöutredning 
Standardens krav på miljöutredning har slopats sedan 2004. När nya företag eller 
anläggningar införskaffats infogas de successivt och snarast i Jehanders system. 
 

Miljöeffektsregister 
Resultatet av miljögranskningarna sammanfattas i ett ”Miljöeffektsregister”,  
Där finns varje aktivitet som påverkar miljön upptagen, vilken påverkan aktiviteten har och en 
bedömning av hur stor påverkan var. Miljöeffektregistret har sedan dess årligen reviderats 
och uppdaterats. Syftet med registret är att få en bild över var påverkan finns och vad som är 
viktigast att jobba med. Detta ligger till grund för arbetet med mål och Verksamhetsplaner.  
 

Övergripande och detaljerade mål 
Utifrån miljöpolicy och tillhörande miljöeffektsregister samt efter koncerngemensamma mål 
och riktlinjer sätter ledningen upp ett antal övergripande mål av strategisk natur. Dessa mål 
bryts sedan ned till lokala mål för varje avdelning/enhet. 
Förslag till sådana mål för respektive enhet arbetas fram på respektive avdelning under 
ledningens ansvar. Gemensamma mål återfinns i huvudmanual, se ”Övergripande mål” 
RU0038 och respektive lokal ”Verksamhetsplan”. 
 

Verksamhetsplaner 
HeidelbergCement har utarbetat en gemensam grund ”Ambition 2020” var efter 
innehållet brutits ned till Jehandernivå i en företagsgemensam årlig Verksamhetsplan. 
Den lokala Verksamhetsplanen är en sammanställning av vad som är på tapeten i 
enskild en anläggning (eller grupp av anläggningar). Åtgärderna är baserade på de 
övergripande och lokala miljömålen och diskuteras fram på samma sätt som målen. 
En Verksamhetsplan är ett levande dokument som årligen uppdateras. 

 
  

Rubrik 

Miljöledningssystem 
Enhet Utgåva Sida 

Kvalitet och miljö 4 2 (3) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lars Svensson Pär Åström 11-04-11 OR0007 
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Verksamheten - Rutiner/instruktioner 
Mål och Verksamhetsplaner ligger till grund för nedtecknade rutiner och instruktioner 
i verksamheten. Syftet är att säkerställa att miljöpåverkande aktiviteter sker på ett styrt sätt 
och att förbättringar ur miljösynpunkt sker. Relevanta rutiner/instruktionerhar integrerats i 
ledningssystemet. 
 

Måltal/Nyckeltal 
För att kunna följa utvecklingen av miljöarbetet tas relevanta måltal och nyckeltal fram t ex 
energiförbrukning per producerat ton. Genom att mäta och redovisa utvecklingen av  
 
miljöarbetet i form av nyckeltal kan man på ett enkelt sätt se om förbättringar sker. 
Nyckeltalen redovisas för ledningen och övriga anställda och kan användas i 
miljöredovisningar samt extern information. 

 
Interna revisioner 
För att säkerställa att miljöledningssystemet upprätthålls och fungerar tillfredsställande 
genomförs interna revisioner. Revisionerna genomförs av utbildade internrevisorer enligt en 
årlig plan. Revisionernas genomförande och resultatet dokumenteras. Revisionsplanen är 
integrerad med de interna kvalitetsrevisionerna. 
 
 
 
 
 
 

Rubrik 

Miljöledningssystem 
Enhet Utgåva Sida 

Kvalitet och miljö 4 3 (3) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Lars Svensson Pär Åström 11-04-11 OR0007 
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Rubrik 

Brandskydd Bro 
Enhet Utgåva Sida 

Stockholm 4 29 (2) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Gyllenskepp, Stefan (Sälgsjön) SWE Jan Granlund 17-11-03 FT0151 

 

Brandskyddsredogörelse 

Behövs ej för dessa anläggningar eftersom förvarade mängder är obetydliga. 

 

I Bro förvaras 

 

 

Organisation brandskyddsansvarig 

Produktionschefen är brandskyddsansvarig. 

 

På varje anläggning finns en brandskyddskontrollant som ansvarar för att egenkontrollen fungerar, och som 
kontaktman för respektive anläggning. 

 

Vem som är brandskyddskontrollant framgår av ansvarsfördelningsdokumenten. 

 

Utbildning 

Alla som har arbetsuppgifter där det ingår heta arbeten skall ha gått kursen Heta arbeten, detta gäller även 
underentreprenörer.  

Se ”Utbildningsplan” FR0023. 

 

Risker 

I riskinventeringen finns brandrisken upptagen.  

 

Tillbud och incidenter 

När ”det var nära ögat” eller ”det kunde gått illa” skrivs Förbättringsrapport. Se vidare ”Förbättringsrapportering” 
RU0008. 

 

Lokaler 

I verksamheten ingår följande byggnader:  

 

 

Industriell förvaring Gas Vätska klass 1 + 2 + 3 Vätska klass 3 (diesel) 

Inomhus 60 l 20 l 10 000 l 

Utomhus 200 l 0 l 0 l 
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Bilaga 10 

 
 

Rubrik 

Brandskydd Bro 
Enhet Utgåva Sida 

Stockholm 4 2 (2) 

Författare Godkännare Giltigt fr o m Dokument Id 

Gyllenskepp, Stefan (Sälgsjön) SWE Jan Granlund 17-11-03 FT0151 

 

Byggnad Yta 
m2 

Ant. 
vån 

Byggnads-
material 

Antal 
brand-
varnare 

Antal 
brand-
släck 

Kommentar 

Bro      Brandsläckare finns på alla 

lastmaskiner 

Personalbyggnad 112 1 Trä 4 2  

Mullecontainer 14 1 Plåt 0 1  

Förkrosscontainer 14 1 Plåt 0 1  

Verkstad 98 1 Plåt 0 5  

Närliggande lokaler 

Det finns inte några andra verksamheter inom de egna arbetsplatserna. 

Nödlägesberedskap 

Plan för Nödlägesberedskap finns i varje anläggning. 

Nytillkommen personal informeras om detta. 

Tillsyn och kontroll 

Skyddsronder på anläggningar görs regelbundet. 

Detta dokument revideras visavi verkligheten vid årlig intern revision. Se ”Interna revisioner” RU0018. 

Årliga brandskyddskontroller utförs av LIP Brand & Larmservice. 

Om brand uppstår 

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK. 

Hjälpmedel 

Brandfarliga varor SÄIFS 1995:3 Blankett ”Brandskyddsredogörelse” 

Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ”Utbildningsplan” FR0023 

Förordning om skydd mot olyckor SFS 2003:779 Resp ”Funktionsbeskrivning” 

Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3 ”Förbättringsrapportering” RU0008 

Föreskrift och allmänt råd om brandskyddsredogörelse SRVFS 
2003:10 och 2004:4 

”Nödlägesberedskap” MI0623 

 ”Interna revisioner” RU0018 
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Ansökan om nytt tillstånd i Bro – Behovsutredning  

Nationellt behov och prognos 
Ballast, dvs. bergmaterial för byggande, är volymmässigt den största producerade råvaran i landet. 
Enligt statistik från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) så levererades totalt 99 miljoner ton 
ballast under 20181 vilket är den högsta uppmätta produktionen någonsin. 
 
Ballast används till största delen för vägbyggnation men stora mängder används även för 
grundläggning av alla typer av byggnader, järnvägar, asfalt, betong, fyllnadsmaterial med mera  
 
SGU har tidigare publicerat en rapport2 som beskriver ett stort framtida behov av att bygga bostäder 
och tillhörande infrastruktur och därav följer ett stort behov av ballast. Baserat på Boverkets prognos 
om att 70 000 nya bostäder per år behöver byggas fram till 2025 bedömer SGU att leveranserna av 
ballast måste öka upp till 120 miljoner ton per år för att det ska kunna genomföras. Jämfört med den 
genomsnittliga produktionen under åren 2000–2015 motsvarar det en ökning med ca 50%. 

Regionalt behov och prognos 
2018 antog Stockholms läns landsting en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050. Planen anger att antalet invånare i regionen kommer öka till 3,4 miljoner år 2050 från dagens 
dryga 2,3 miljoner invånare (2018). Vidare görs bedömningen att bostadsbeståndet behöver öka från 
dagens dryga 1 miljon bostäder till ca 1,6 miljoner bostäder 2050. Det leder även till ett behov av 
tillskott av andra funktioner och där nämns bland annat avfalls- och masshantering samt täkter. 
Avseende täkter och masshantering anges mer konkret bland annat följande förhållningssätt: 
 

• Säkra befintliga täkt- och masshanteringsanläggningar av regional betydelse, med strategiska 
och logistiskt goda lägen, samt reservera mark för nya anläggningar. 

• Beakta och planera för en cirkulär hantering av massor i tidiga planskeden och i byggprojekt 
som kommer att ge upphov till stora mängder schaktmassor. 

Lokalt behov och prognos 
Brotäkten, som med sitt läge mycket nära E18, få motstående intressen i närområdet samt stora 
potential för expansion, måste också kunna anses vara just en sådan strategisk täkt och 
masshanteringsanläggning som RUFS 2050 vill säkra. 
 
Nuvarande tillstånd för Bro-täkten begränsar det årliga uttaget till i genomsnitt 250 000 ton per år 
med möjlighet att under enstaka år ta ut och bearbeta maximalt 400 000 ton. De senaste åren har 
Jehander märkt av en stegrad efterfrågan och man har tvingats neka leveranser till kunder på grund 
av denna begränsning. 
 
Den förutspådda ökningen av byggande innebär även en ökad efterfrågan på asfalt respektive 
betong i täktens avsättningsområde och därför planeras även för uppförande av ett asfaltverk samt 
betongfabrik inom täktområdet. Behovet av ballast till dessa anläggningar bedöms uppgå till som 
mest nästan 400 000 ton totalt. Det finns även andra betongfabriker och prefabtillverkare i den 
nordvästra delen av Stockholmsregionen som efterfrågat material från täkten. 
Jehander har genomfört en egen analys av försörjningskapaciteten och behovet av ballast i den 
nordvästra delen av Stockholmsregionen. Utredningsområdet samt tillståndsgivna täkter framgår av 
figur 1 nedan. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Bilaga D behovsutredning

 

 

 

 
 
Figur 1. Kartan visar tillståndsgivna täkter inom utredningsområdet för kapacitetsanalysen. 
 
 
Kapaciteten har baserats på tillståndsgiven maximal årlig produktion i de befintliga täkterna i 
undersökningsområdet och utgår från att alla täkter producerar maximalt så länge nuvarande tillstånd 
gäller. Behovet har utgått från befolkningsmängden inom utredningsområdet och dess förutspådda 
ökning tillsammans med ett antaget genomsnittligt behov av ballast per invånare. Det nationella 
genomsnittliga behovet av ballast var enligt SGU1 9,7 ton per invånare 2018. Då behovet varierar 
mellan länen så har behovet beräknats som ett genomsnitt för Stockholms, Uppsala och 
Södermanlands län. Följande indata för utredningsområdet har använts: 
 

• Antalet invånare: 1 080 000 

• Genomsnittlig prognosticerad årlig befolkningsökning: 1,28% 

• Genomsnittligt ballastbehov per invånare: 5,3 ton/år 
 
Resultatet av analysen redovisas i figur 2 nedan. 
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Figur 2. Diagrammet visar sammanlagd tillståndsgiven årlig produktion i täkterna jämfört med 
beräknat materialbehov baserat på antal invånare för utredningsområdet. 
 
Det analysen visar är att det redan idag existerar ett stort ”underskott” av material inom 
utredningsområdet och det kommer att öka när befintliga tillstånd upphör att gälla om inte de 
befintliga täkterna ansöker om och beviljas utökade tillstånd alternativt att nya täkter öppnas. 
Sannolikt försörjs området idag även av täkter som ligger utanför området och av entreprenadberg 
som uppkommer i samband med bygg- och anläggningsprojekt som till exempel Förbifart Stockholm. 
Att förlita sig på att behovet alltid kan tillfredsställas genom leveranser från mer avlägsna täkter är 
negativt för miljön med tanke på det ökade transportarbete som krävs. Det är också riskabelt att 
förlita sig på att entreprenadberg ska undanröja det stora underskottet då tillgången och kvaliteten på 
råvaran av naturliga skäl varierar eftersom de är projektbaserade. Entreprenadberg kan därför inte 
användas för att tillverka produkter för mer högkvalitativa användningsområden, till exempel för asfalt 
och betong, då jämnhet i kvalitet samt långsiktig tillgång på samma råvara är kritiska faktorer. 

Slutsats 
Det finns alltså goda grunder för att hävda att behovet av ballast, samt anläggningar som kan ta emot 
överskottsmassor för återvinning eller användning, långsiktigt kommer att öka i Stockholmsregionen. 
 
Den kraftiga och långsiktiga ökningen av byggaktiviteter regionalt och lokalt, vilket redan har 
verifierats av den faktiska efterfrågan av material från Bro-täkten, och de tillkommande planerade 
verksamheterna inom täktområdet (asfaltverk och betongfabrik) medför att Jehander anser att 1,3 
miljoner ton är en rimlig bedömning av det maximala årliga behovet av material från Brotäkten. Detta 
även med tanke på den långa tidsperiod som ansökan avser (30 år) och de variationer i efterfrågan 
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som kommer uppstå på grund av konjunktursvängningar. Efterfrågan och därmed verksamheten 
kommer alltså öka efterhand, från dagens genomsnitt på 250 000 ton, och först under senare delen 
av tillståndstiden kommer 1,3 miljoner ton per år att nås. 
 

Referenser 
1 Grus, sand och krossberg 2018, Periodiska publikationer 2019:3, Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) 
2 Grus, sand och krossberg 2015, Periodiska publikationer 2016:3, Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) 
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Beräkning av säkerhet för Brotäkten

Beräkning
Area för aktiva efterbehandlingsåtgärder inom brytområdet* [m²] 200 000             

Kostnad per m² enligt justerad beräkningsmodell [kr/m²] 14                      

Delsumma [kr] 2 800 000          

Övrig verksamhetsyta som påverkas av verksamheten** [m²] 300 000             

Kostnad per m² enligt justerad beräkningsmodell [kr/m²] 4                        

Delsumma [kr] 1 200 000          

Nuvärde, efterbehandlingskostnad [kr] 4 000 000          

Uppräkning för inflation

Antagen genomsnittlig förändring av KPI per år*** 0,9%

Antal år för tillstånd plus 2 år för efterbehandling 32

Slutvärde, efterbehandlingskostnad [kr] 5 328 161          

Förslag säkerhetsbelopp [kr] 5 350 000          

*** Baserad på KPI-förändring dec 2008 ‒ dec 2018 enl. SCB

* Planerat brytområde är ca 80 ha eller 800 000 m² stort. I beräkningen har arean reducerats då bara en 

mindre del av brytområdet behöver efterbehandlas eftersom en täktsjö planeras och vissa bergskanter samt 

delar av täktbotten kan lämnas som de är. Området för den föreslagna platån med systemet av småvatten 

och ön har också räknats bort. Den area som återstår och där aktiva efterbehandlingsåtgärder blir aktuella är 

ca 200 000 m².

** Planerat verksamhetsområde, inkl brytområdet, är ca 180 ha eller 1 800 000 m² stort. Av 

verksamhetsområdet så kommer, utöver brytområdet, endast en mindre del att påverkas av den nu ansökta 

verksamheten. Den yta som är eller kommer att påverkas är det nuvarande och planerade produktions- och 

upplageområdet (inkl ytor för asfaltverk och betongfabrik), samt området för återvinningsverksamheten. Den 

area utöver brytområdet som kommer att påverkas av verksamheten och där aktiva efterbehandlingsåtgärder 

kan bli aktuella är ca 300 000 m².

Beräkningsmodell hämtad från: "Efterbehandling av täkter - En förtäkt vägledning", 2006-11-30, 

Miljösamverkan Sverige (Länsstyrelserna), delvis justerad i enlighet med beslut av 

Miljöprövningsdelegationernas samverkansgrupp våren 2017.
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Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

 

 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN 

Sökande: Sand & Grus AB Jehander, 556016-1183 

 Box 47124, 100 74 Stockholm 

 

Ombud: Advokat Anna Bryngelsson samt biträdande jurist Fanny Aronsson  

 Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

 Box 4291, 203 14 Malmö 

 Tfn: 040-698 58 00 

E-post: anna.bryngelsson@msa.se, fanny.aronsson@msa.se 

 

Saken: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 

täktverksamhet m.m. enligt 9 kap. miljöbalken samt vattenverksamhet 

enligt 11 kap. miljöbalken inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning 

s:1 och fastigheten Bro-Önsta 2:10, båda i Upplands-Bro kommun. 
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A. Yrkanden  

1. Sand & Grus AB Jehander (”Jehander”) yrkar att mark- och miljödomstolen 

meddelar tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom samfälligheten Håbo 

Häradsallmänning s:1 respektive fastigheten Bro-Önsta 2:10, båda i Upplands-Bro 

kommun 

(a) bedriva fortsatt och utökad täktverksamhet, innefattande:  

i. brytning, förädling och försäljning av högst 1 300 000 ton berg årligen; 

samt  

ii. uppförande och drift av anläggning för sortering och krossning av berg.   

(b) bedriva verksamhet för förädling av bergråvaran, innefattande 

i. tillverkning av högst 200 000 ton asfalt per år; 

ii. tillverkning av högst 85 000 m3 betong per år; samt 

iii. tillverkning av högst 200 000 ton jord per år.  

(c) bedriva verksamhet för återvinning, innefattande 

i. mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord- och schaktmassor 

samt entreprenadberg upp till en årlig mängd om 500 000 ton för dels 

produktändamål, dels anläggningsändamål;  

ii. mottagning och återvinning av högst 50 000 m3 skogsavfall (stubb och 

ris) per år för produktändamål; samt  

iii. mottagning och återvinning av högst 50 000 ton uppfräst asfalt per år 

för produktändamål, 

allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges nedan i denna ansökan 

jämte bilagor.    

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Tillståndsansökan

     3(31) 

 

2. Jehander yrkar vidare att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken att inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1  

(a) bortleda i täkten inläckande dag- och grundvatten; samt  

(b) utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för den angivna 

vattenverksamheten, 

allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges nedan i denna ansökan 

jämte bilagor.  

3. Jehander hemställer även att mark- och miljödomstolen  

(a) bestämmer att tillståndet ska gälla i 30 år från den tidpunkt som Jehander tar 

tillståndet i anspråk enligt punkt 4 nedan;   

(b) bestämmer tiden enligt 22 kap. 25 § miljöbalken, inom vilken den 

miljöfarliga verksamhetenen ska ha satts igång, till 10 år avseende 

betongtillverkningen samt 5 år för övrig sådan verksamhet, allt från 

lagakraftvunnet tillstånd; 

(c) bestämmer tiden enligt 22 kap. 25 § miljöbalken, då arbetena hänförliga till 

vattenverksamheten ska vara utförda, till 5 år från det att verkställbart 

tillstånd föreligger;  

(d) bestämmer tiden enligt 24 kap. 18 § miljöbalken, för anmälan av anspråk på 

ersättning för oförutsedd skada, till 5 år från arbetstidens utgång;  

(e) fastställer de villkor som föreslås i avsnitt I.4 nedan;  

(f) meddelar ett verkställighetsförordnande med avseende på täkt- och 

vattenverksamheten (yrkande 1 a respektive 2 ovan) samt mottagningen och 

återvinningen av rena rivnings-, jord- och schaktmassor samt 

entreprenadberg (yrkande 1 c i ovan), dock begränsat på så sätt att den årliga 

mottagningen och återvinningen av externt material inte får överstiga 

200 000 ton innan dess att domen vinner laga kraft; samt 

(g) godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, Bilaga 

B.   
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4. Jehander hemställer slutligen att tillståndet ska anses ha tagits i anspråk när bolaget 

skriftligen underrättat tillsynsmyndigheten om detta, och att tillståndet meddelat av 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län den 28 maj 2008, 

diarienummer 5511-2007-090742, ska upphöra att gälla vid denna tidpunkt.  

B. Orientering  

B.1 Sökanden  

Jehander ingår i HeidelbergCement-koncernen som är en världsledande producent 

av bland annat bergmaterial till byggindustrin. Med över 140 år i branschen åtnjuter 

Jehander stor erfarenhet och kunskap på området. Bolaget bedriver numera verksam-

het i regionerna kring Stockholm, Uppsala och Gävle.  

B.2 Nuvarande tillstånd  

Jehander bedriver idag verksamhet inom samfälligheten Håbo Häradsallmänning s:1 

med stöd av ett tillstånd meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Stockholms län den 28 maj 2008, diarienummer 5511-2007-090742. Tillståndet 

meddelades Vägverket Produktion Beläggning, som överlät det till Jehander den 5 

november 2009. Tillståndet gäller till och med den 1 juni 2028. Tillståndet medger 

täktverksamhet och krossning av berg, införsel av externa massor för återvinning 

eller efterbehandling samt tillverkning av asfalt. Tillståndsmeningarna återges i 

Bilaga B, avsnitt 1.1.1. 

B.3 Referenssystem i höjd och plan  

Kartmaterial och tillhörande data i ansökan är angivna i höjdsystem RH2000 och 

koordinatsystem SWEREF 99 TM. 

B.4 Ansökans omfattning och prövningens avgränsning  

B.4.1 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken  

Ansökan omfattar tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets bergtäkt i 

Bro. Täktverksamheten innefattar dels brytning, förädling och försäljning av högst 

1 300 000 ton berg årligen (verksamhetskod 10.11), dels uppförande och drift av 
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anläggning för sortering och krossning av berg (verksamhetskod 10.50). 

Verksamheten syftar till att tillgodose det växande behovet av ballast i 

Stockholmsregionen, se vidare avsnitt F nedan.    

Det befintliga tillståndet innefattar rätt att tillverka asfalt. Tillverkningen förutsätter 

dock en idag mindre lämplig lokalisering inne i täkten. Därför bedrivs idag inte 

någon asfalttillverkning i Bro. Jehander ansöker nu om tillstånd att bedriva 

asfalttillverkning på en ny lokalisering, nordväst om det nuvarande 

verksamhetsområdet, innefattande tillverkning av högst 200 000 ton asfalt per år 

(verksamhetskoder 26.150 och 40.60). Jehander ansöker även om tillstånd till 

tillverkning av högst 85 000 m3 betong och 200 000 ton jord per år (verksamhetskod 

26.1101).  

Ansökan omfattar vidare tillstånd att bedriva återvinningsverksamhet innefattande 

mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord- och schaktmassor, 

entreprenadberg, skogsavfall och uppfräst asfalt (verksamhetskoder 90.80, 90.100 

och 90.141). Med “rivningsmassor” avses bland annat rivningsbetong och uppgrävd 

asfalt. Återvinningsverksamheten har två syften: återvinning för produktändamål2 

respektive återvinning för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet. Vissa 

fraktioner, såsom rena massor och betong, ska återvinnas för båda ändamål. 

Eftersom tillgången på återvinningsmaterial varierar över tid, liksom efterfrågan på 

återvunna produkter, kommer beträffande sådana fraktioner den årliga fördelningen 

av mängder att naturligen variera. Jehander har välfungerande mottagningsrutiner 

för material som ska återvinnas och använder sig av en etablerad metod för 

framtagande av platsspecifika riktvärden, vilket borgar för att mottaget material inte 

tillåts förorena området. Dessutom säkerställer den planerade användningen av 

material för efterbehandling ökad biologisk mångfald och större attraktion för det 

rörliga friluftslivet jämfört med nollalternativet. Det är av dessa skäl onödigt 

begränsande att i tillståndet reglera hur stor andel av det mottagna materialet som 

årligen får användas för respektive syfte. Som framgår av avsnitt H.2 nedan, 

                                                      

1 Tillverkning av jord är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt och omfattas därmed inte av någon 

verksamhetskod. Jehander har ändå valt att inkludera verksamheten i denna tillståndsansökan.  
2 Typiska produkter är material för vägbyggnation, grundläggning och fyllnadsarbeten. Lerhaltigt material 

kan även användas som tätskikt i t.ex. vattendammar. 
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kommer Jehander under tillståndstiden följa behovet av externt material och anpassa 

mottagningen därefter.  

B.4.2 Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken  

Då täktverksamhet till viss del sker under grundvattennivån, söker Jehander även 

tillstånd att bortleda i täkten inläckande grund- och dagvatten, och anläggningar för 

detta. Bortledning planeras ske till markavvattningsföretaget Aske-Skråmsta. 

Vattenhanteringen inkluderar även sedimentationsdammar. 

Efterbehandlingsplanen (Bilaga A2) innefattar anläggningsåtgärder i vatten, bland 

annat en eller flera öar i täktsjön. Anläggningsåtgärderna utgör enligt Jehanders 

mening inte tillståndspliktig vattenverksamhet, eftersom det är uppenbart att dessa 

inte kommer skada vare sig allmänna eller enskilda intressen.  

B.4.3 Artskyddsdispens  

I det område som tas i anspråk för den sökta verksamheten återfinns fem kärlväxter, 

sex grod- och kräldjur, en mossart samt ett flertal fåglar, som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen (2007:845). Arterna är vanliga i Sverige och deras 

bevarandestatus påverkas inte varken ur lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv, 

varför förbuden i artskyddsförordningen inte aktualiseras (se vidare avsnitt 8.2 i 

miljökonsekvensbeskrivningen). Ansökan omfattar därmed inget yrkande om 

artskyddsdispens.  

B.4.4 Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) 

Det pågår en arkeologisk förundersökning av det ansökta bryt- och  

verksamhetsområdet. Om utredningen visar att det finns fornlämningar i området 

kommer Jehander i god tid innan brytning i de aktuella områdena påbörjas ansöka 

om tillstånd hos länsstyrelsen att ta bort de lämningarna. 

B.4.5 Tillstånd enligt väglagen (1971:948)  

Jehander planerar att anlägga en ny anslutning från verksamhetsområdet till väg 269. 

Bolaget kommer att söka tillstånd hos Trafikverket.  
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B.4.6 Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Sevesolagen) 

Jehander har inför denna ansökan samrått enligt 13 § lagen (1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagen). Den ansökta verksamheten omfattas av Sevesolagen enligt den lägre 

kravnivån eftersom det kan inträffa att det förekommer minst tio ton sprängmedel 

vid enstaka sprängningstillfällen. Det kommer dock aldrig förekomma mer än 50 ton 

sprängmedel – vilket utgör gränsen för den högre kravnivån – inom 

verksamhetsområdet vid en och samma tidpunkt. Anmälan enligt Sevesolagen 

skedde i maj 2016. Till denna ansökan bifogas det nuvarande handlingsprogrammet 

enligt Sevesolagen, se Bilaga C. Handlingsprogrammet kommer att uppdateras i 

samband med att Jehander tar det nu ansökta tillståndet i anspråk. 

B.4.7 Tillståndstid  

I aktuellt område finns det brytbart bergmaterial för mer än 50 års drift. Jehander 

hemställer dock att mark- och miljödomstolen bestämmer att tillståndet ska gälla i 30 

år från den tidpunkt som Jehander har tagit tillståndet i anspråk. Bolaget kommer 

inom ramen för det nu ansökta tillståndet att investera i en helt ny 

produktionsanläggning, ett nytt asfaltverk och en ny betongfabrik. Stora och 

långsiktiga investeringar som dessa har lång avskrivningstid och blir således mer 

riskfyllda vid en kortare tillståndstid.  

Vad som också talar för en längre tillståndstid är dels de omfattande 

anläggningsåtgärder som planeras och som gynnar inte bara den biologiska 

mångfalden utan även rekreationsintresset, dels regionens behov av anläggningar för 

mottagning och återvinning av entreprenadberg. Vad beträffar det förstnämnda så 

skiljer sig anläggningsåtgärderna i vatten under efterbehandlingsskedet från 

traditionell efterbehandling av bergtäkter. De föreslagna åtgärderna är resultatet av 

ett omfattande samarbete mellan geologer och naturkonsulter. Vad beträffar 

entreprenadberg så uppkommer tillgången på detta – dvs. behovet för Trafikverket 

och andra aktörer att bli av med entreprenadberg – exempelvis i samband med stora 

infrastrukturprojekt. Kännetecknande för dessa är att de uppkommer sällan i tiden 

och att mängderna entreprenadberg som frigörs varje gång är betydande. Om det inte 

finns strategiskt belägna mottagare av entreprenadberg i samband med 

infrastrukturprojekten – mottagare som kan tillgodogöra sig och återvinna de 
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utsprängda massorna – blir resultatet typiskt sett extremt många och långa 

lastbilstransporter, vilket är negativt för både hälsa och miljö. En lång tillståndstid 

med goda återvinningsmöjligheter är således inte bara viktigt för 

verksamhetsutövaren utan utgör även ett samhällsintresse. Se vidare avsnitt F nedan. 

Vad som talar emot långa tillståndsperioder är huvudsakligen teknikutvecklingen, 

som möjliggör ständigt strängare emissionsvillkor. Jehander vill därför 

uppmärksamma att bolaget, i avsnitt I nedan, föreslår i flera avseenden strängare 

villkor än vad som normalt föreskrivs för verksamheter som den ansökta.  

Jehander vill även erinra om att det för bergtäkter är vanligt förekommande med 

tillståndstider på 30 år.3 

C. Områdesbeskrivning 

C.1 Verksamhetsområdet  

Den ansökta verksamheten ska bedrivas inom samfälligheten Håbo 

Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-Önsta 2:10, båda belägna i Upplands-Bro 

kommun. Verksamhets- och brytområde för den ansökta verksamheten redovisas i 

Bilaga A1. Verksamhetsområdet kommer att omfatta cirka 180 hektar, varav 

brytområdet utgör cirka 80 hektar. I förhållande till nuvarande tillstånd kommer 

verksamhetsområdet att utvidgas i samtliga riktningar, och brytområdet utökas i 

huvudsakligen sydlig riktning. Det utökade verksamhetsområdet består idag till 

största delen av produktionsskog.  

C.2 Lokalisering och omgivning  

Verksamhetsområdet är beläget cirka 4 kilometer norr om Bro tätort, se karta nedan, 

och omges av produktionsskog. Den närmast belägna bostaden ligger vid Sätra 

Gård, cirka 150 meter väster om verksamhetsområdet.  

                                                      

3 Se bl.a. mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom den 16 maj 2017 i mål M 345-17; 

Mark- och miljööverdomstolens domar den 8 december 2017 i mål M 7369-17 respektive den 18 april 

2018 i mål M 3776-17; mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom den 5 september 2019 i 

mål M 4570-18. 
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C.3 Planförhållanden m.m. 

Verksamhetsområdet omfattas inte av någon detaljplan. I den fördjupade 

översiktsplanen för landsbygden är ansökt verksamhetsområde till största delen 

utpekat som område prioriterat för den areella näringen skogsbruk. En mindre del av 

det ansökta verksamhetsområdet är utpekat som verksamhetsområde. 

Planförhållandena utgör således inte hinder för den ansökta verksamheten. 

C.4 Riksintressen och formellt skyddade områden 

I närheten av ansökt verksamhetsområde finns riksintressen för kulturmiljövård, 

yrkesfiske, kommunikation respektive totalförsvar. Inga riksintressen bedöms 

påverkas av ansökt verksamhet.   

Det finns inga formellt skyddade områden varken inom eller i direkt anslutning till 

verksamhetsområdet. Söder om verksamhetsområdet finns Östra Mälarens 

vattenskyddsområde, Natura 2000-området Broviken och naturreservatet 

Broängarna. Ansökt verksamhet bedöms inte ha någon påverkan på dessa områden.  

D. Den ansökta verksamheten  

Den ansökta verksamheten beskrivs utförligt i den tekniska beskrivningen, Bilaga A. 

Sammanfattningsvis framgår följande. 
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D.1 Täktverksamheten  

Ansökan omfattar fortsatt och utökad täktverksamhet. Brytning kommer att ske på 

bred front i huvudsakligen sydlig riktning. Ingen brytning kommer att ske norrut.   

Enligt nu gällande tillstånd kan brytning ske till som lägst nivån +28 meter. Den 

sökta verksamheten innefattar något djupare brytning, till som lägst +24 meter. Ett 

förkrosschakt kommer dock att anläggas på nivån +12 meter. Jehander vill härvid 

uppmärksamma att förkrosschaktet – liksom framgår av ansökningsbilagorna – kan 

komma att injekteras eller gjutas med betong, dock endast om det visar sig att 

grundvatten läcker in i schaktet.  

För bergbrytningen är de ingående momenten avbaning, borrning, sprängning, 

knackning med hydraulhammare, krossning, sortering och tvättning.  

Normal arbetstid för täktverksamheten är helgfri måndag till fredag, kl. 06-18. 

Verksamheten kan vid behov komma att bedrivas även kvällstid, dock i reducerad 

omfattning. Borrning, sprängning och arbete med skuthammare kommer dock endast 

ske helgfri måndag till fredag, kl. 07-18. 

D.2 Mottagning och hantering av externt material 

Den ansökta verksamheten innefattar återvinning av material genom årlig 

mottagning och återanvändning av upp till 500 000 ton rena rivnings-, jord - och 

schaktmassor samt entreprenadberg, 50 000 m3 skogsavfall (stubb och ris) samt 50 

000 ton uppfräst asfalt. Det mottagna materialet kommer att användas för dels 

anläggningsändamål inom verksamhetsområdet, dels produktändamål.  

Jehander kommer av samtliga leverantörer av externt material för återvinning kräva 

information om bl.a. mängd, ursprung, provtagningar och kemiskt innehåll. 

Materialet kommer att hanteras, kontrolleras och dokumenteras i enlighet med 

upprättat kontrollprogram.  

Inkommande material, som ska användas för anläggningsändamål inom 

verksamhetsområdet, får avseende föroreningsinnehåll inte överskrida de 

platsspecifika riktvärden som anges i kontrollprogrammet (se villkorsförslag 11 

nedan). Riktvärdena kommer att ta hänsyn till såväl befintliga som framtida 
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skyddsobjekt och beräknas med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

om återvinning av avfall i anläggningsarbeten.  

Inkommande material, som inte avses användas för anläggningsändamål inom 

verksamhetsområdet, får avseende föroreningsinnehåll inte överskrida nivån för 

känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (se 

villkorsförslag 12 nedan).  

För en närmare beskrivning av behovet av externt material och de anläggningar och 

strukturer som Jehander avser konstruera med hjälp av inkommande material, se 

avsnitt H.2 nedan.  

D.3 Förädlingsverksamheten  

Ett asfaltverk och en betongfabrik kommer att anläggas i den norra delen av 

verksamhetsområdet. Tillverkningen av jord kommer att ske i den västra delen av 

täkten.  

Tillverkningen av betong kommer som utgångspunkt att pågå helgfria vardagar  kl. 

06-18, men kan i undantagsfall behöva fortsätta under även kvällar och nätter. 

Tillverkningen av asfalt kommer som utgångspunkt att pågå helgfria vardagar kl. 04-

22, men kan under särskilda omständigheter behöva bedrivas dygnet runt under 

såväl vardagar som helger.   

D.4 Transporter  

Alla transporter till och från täkten kommer att ske med lastbil. Merparten av 

lastbilstransporterna från täkten kommer att köra söderut på väg 269 och ut på E18. 

Vid ett fullt utnyttjat tillstånd bedöms antalet fordonsrörelser in och ut från täkten 

uppgå till cirka 600 fordonsrörelser/dag. Det verkliga antalet transporter per dag 

kommer dock att variera beroende på årstid och efterfrågan.  

D.5 Vattenverksamheten  

Täktverksamheten sker under ursprunglig grundvattennivå och inläckande 

grundvatten liksom tillrinnande ytvatten kommer att behöva bortledas från 

täktbotten. I takt med att täkten utvidgas i både yt- och djupled kommer volymen 

länshållningsvatten successivt att öka från nuvarande 4,5 l/s till beräknade 20 l/s. 
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En eller flera större sedimentationsdammar kommer anläggas inom brytområdet. 

Dammarnas volym kommer successivt utökas allteftersom brytområdet utvidgas och 

vattenbehovet ökar. Dammarna syftar till att utjämna länshållningsflödet, lagra 

vatten och avskilja suspenderat material som uppkommer vid tvätt av massor. En 

mindre sedimentationsdamm kommer att anläggas i den norra delen av 

verksamhetensområdet. Denna damm syftar till att samla upp ytvatten och förse bl.a. 

betongfabriken med vatten. Ledningar anläggs mellan dessa dammar för att 

möjliggöra omfördelning av vatten.  

Länshållningsvatten som inte nyttjas i verksamheten kommer att ledas norrut genom 

ett befintligt våtmarkssystem och vidare till ett jordbruksdike som mynnar i 

Sigtunafjärden, se figur 11 i den tekniska beskrivningen.  

Vid avslutad täktverksamhet upphör avledningen av grund- och ytvatten, varefter 

täkten börjar vattenfyllas. När täktsjön uppnår det blivande utloppets nivå (+35 

meter) kommer vattnet med självfall avbördas söderut till Brobäcken-Sätrabäcken. 

E. Alternativ  

E.1 Nollalternativet  

Nollalternativet innebär att den befintliga täktverksamheten i Bro avslutas i samband 

med att det nuvarande tillståndet enligt miljöbalken löper ut år 2028. 

Verksamhetsområdet kommer då att efterbehandlas i enlighet med det nuvarande 

tillståndet, varvid den utbrutna täkten långsamt börjar vattenfyllas och det på övriga 

ytor planteras produktionsskog. Nollalternativet innebär således att regionens stora 

behov av material inte kan tillgodoses genom brytning i Jehanders täkt i Bro. Det 

skulle kunna innebära att andra närliggande täkter behöver utvidgas, att en ny täkt 

behöver starta upp i ett tidigare obrutet område eller att material behöver 

transporteras från täkter längre bort. 

Nollalternativet beskrivs närmare i avsnitt 6.1 i miljökonsekvensbeskrivningen.      

E.2 Alternativa lokaliseringar  

Det är med hänsyn till avståndet varken ekonomiskt eller miljömässigt rimligt att 

transportera massor från någon av Jehanders andra bergtäkter till Bro-området. 

Jehander har istället undersökt möjligheten att öppna en ny bergtäkt – med lämplig 
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bergkvalitet, förbindelser till en större väg och ett avsättningsområde liknande det 

för den nuvarande täkten i Bro, se avsnitt 6.2 i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Sammantaget bedöms fortsatt verksamhet vid den befintliga täkten i Bro vara 

lämpligare än de utredda alternativa lokaliseringarna.  

E.3 Alternativa utformningar  

Jehander har undersökt alternativa utformningar av täkten, vattenhanteringen samt 

efterbehandlingen, se avsnitt 6.3 i miljökonsekvensbeskrivningen. Sammantaget har 

den valda utformningen bedömts mest lämplig.  

F. Behovet av ballast och anläggningar för återvinning av 

överskottsmaterial 

Jehander har inom ramen för tillståndsansökan analyserat det nuvarande och 

framtida behovet av ballast respektive anläggningar för återvinning av 

överskottsmaterial, se Bilaga D. Sammanfattningsvis framgår följande.  

Det finns ett stort nationellt och regionalt behov av ballast för att bygga både 

bostäder och infrastruktur i den takt som politiska målsättningar anger. SGU har mot 

bakgrund härav bedömt att den nationella produktionen av ballast måste öka 

betydligt. 

Försörjningskapaciteten i den nordvästra delen av Stockholmsregionen understiger 

redan idag behovet av ballast inom samma område. Det lokala behovet av ballast 

måste därmed delvis tillgodoses genom transporter från avlägsna täkter respektive 

uppkomst av entreprenadberg i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Med 

hänsyn till de negativa konsekvenserna av långväga transporter respektive den 

begränsade och varierande tillgången till och användningen av entreprenadberg, 

finns det ett stort samhälleligt behov av den nu ansökta verksamheten.  

Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur ger upphov till stora mängder 

schaktmassor. Det finns således ett även ett stort behov av anläggningar – likt den nu 

ansökta – som kan ta emot och återvinna den typen av material. 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Tillståndsansökan

     14(31) 

 

G. Miljökonsekvenser 

De miljökonsekvenser som den ansökta verksamheten ger upphov till redovisas i 

avsnitt 8-9 i miljökonsekvensbeskrivningen. Sammanfattningsvis framgår följande. 

G.1 Vattenmiljö 

Den ansökta verksamheten bedöms sammantaget ha små negativa konsekvenser för 

vattenmiljön. Länshållningsvattnet leds först till sedimentationsdammar, genom 

vilka flödet kommer kunna regleras och utjämnas, innan det leds vidare till 

nedströms liggande dikningsföretag och slutligen Sigtunafjärden. Genom 

villkorsförslag 8 och 9 (se avsnitt I.4 nedan) minimeras risken för förorening av 

vatten genom spill av kemikalier och bränsle. Jehander har även för avsikt att inom 

ramen för kontrollprogrammet kontrollera grundvattennivåer i berg, kvaliteten på det 

vatten som avleds från verksamhetsområdet och hur mycket vatten som läcker in till 

respektive avleds från täkten. Verksamheten kommer mot denna bakgrund inte att 

påverka vare sig miljökvalitetsnormerna för recipienten Mälaren-Skarven eller 

enskilda brunnar.  

G.2 Naturmiljö 

Den ansökta verksamheten bedöms under driftskedet ha små negativa konsekvenser 

för naturmiljön. Den största delen av skogen i och omkring det ansökta 

verksamhetsområdet består av produktionsskog med relativt låga naturvärden. 

Majoriteten av de skyddade arterna – som har identifierats inom det ansökta 

verksamhetsområdet – är vanligt förekommande i Uppland. Groddjuren bedöms 

gynnas av en fortsatt täktverksamhet, då länshållningen av täkten upprätthåller den 

befintliga sumpskogen och skapar fler dammar. Jehander har härtill föreslagit ett 

stort antal skyddsåtgärder till skydd för naturmiljön – bland annat bevarande av 

vegetation i vissa delar av verksamhetsområdet, skapande av olika strukturer vilka 

gynnar de inom området aktuella arterna och anpassningar av verksamheten för att 

minska störningar på känsliga arter.   

Den ansökta verksamheten bedöms efter driftskedet och föreslagen efterbehandling 

leda till en mer artrik och varierad natur, med positiva effekter för biologisk 

mångfald även på landskapsnivå.   
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G.3 Friluftsliv, rekreation och landskapsbild 

Den ansökta verksamheten bedöms under driftskedet ha små negativa konsekvenser 

för friluftsliv, rekreation och landskapsbild. Delar av det sammanhängande 

skogsområde som idag används för scoutverksamhet och friluftsliv kommer att 

försvinna. Påverkan blir dock lokal, eftersom det fortsatt kommer att finnas stora 

närliggande skogsområden som kan nyttjas för friluftsliv.  

Den ansökta verksamheten bedöms efter driftskedet och föreslagen efterbehandling 

medföra positiva konsekvenser för friluftsliv, rekreation och landskapsbild. Det 

kommer att skapas ett tätortsnära och varierande naturlandskap inom 

verksamhetsområdet, vilket kommer att göras tillgängligt för friluftsliv och 

rekreation.  

G.4 Buller 

Den ansökta verksamheten bedöms med avseende på buller ha små negativa 

konsekvenser. Under förutsättning att Jehander vidtar de föreslagna 

skyddsåtgärderna – anläggande av en bullerskyddsvall i den nordvästra delen av 

verksamhetsområdet och användande av lokala skärmningar vid efterkrossarna och 

borriggen – kommer ljudnivåerna inte att överskrida nivåerna i Naturvårdsverkets 

riktlinjer för verksamhetsbuller. Trafiken till och från den ansökta verksamheten 

bedöms endast ge upphov till ett försumbart bidrag till trafikbullret.  

G.5 Luftmiljö  

Den ansökta verksamheten bedöms sammantaget ge upphov till små negativa 

konsekvenser för luftmiljön. Verksamheten genererar dels utsläpp av avgaser, dels 

damning. Genom de i miljökonsekvensbeskrivningen föreslagna skyddsåtgärderna 

bedöms påverkan bli liten. Verksamheten medför ingen risk för överskridande av 

någon miljökvalitetsnorm.  

G.6 Vibrationer och luftstötsvågor 

Den ansökta verksamheten bedöms med avseende på vibrationer och luftstötvågor 

inte medföra några negativa konsekvenser eller skadlig påverkan på bostäder eller 

andra riskobjekt. Förutsatt att samverkande laddning reduceras i främst de västra 
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delarna av brytområdet, kommer verksamheten även fortsatt understiga riktvärdena 

för såväl vibrationer som luftstötvågor.  

G.7 Trafik 

Trafiken till och från den ansökta verksamheten bedöms sammantaget ha en liten 

påverkan på såväl trafikflödet som trafiksäkerheten längs väg 269.  

G.8 Kulturmiljö 

Den ansökta verksamheten bedöms preliminärt innebära en liten till måttlig 

påverkan på kulturmiljön. Lämningar inom framförallt brytområdet respektive 

områdena för produktion och återvinning kommer behöva tas bort. Vid den första 

etappen av den arkeologiska förundersökningen identifierades flera möjliga 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom ansökt verksamhets- och 

brytområde. Den andra etappen kommer att slutföras under vintern 2020/21 och 

syftar till att bestämma status på de tidigare identifierade objekten.  

G.9 Samlad konsekvensbedömning 

Den ansökta verksamheten bedöms sammantaget innebära små och huvudsakligen 

lokala konsekvenser för människor och miljö under driftskedet. Genom de av 

Jehander föreslagna skydds- och efterbehandlingsåtgärderna kommer påverkan från 

verksamheten begränsas och konsekvenserna i vissa fall att bli positiva jämfört med 

nollalternativet. Se vidare avsnitt 9 i miljökonsekvensbeskrivningen.   

H. Det framtida efterbehandlade landskapet 

H.1 Preliminär efterbehandlingsplan 

Inom HeidelbergCement-koncernen, i vilken Jehander ingår, läggs stor vikt på 

biologisk mångfald. Koncernen har därför tagit fram ett dokument, Promotion of 

Biodiversity at the Mineral Extraction Sites of HeidelbergCement, i vilket har 

sammanställts förslag till åtgärder och rutiner för hur biologisk mångfald kan 

främjas, såväl under drift som vid efterbehandling. Detta kommer i allt väsentligt att 

följas.  

Den nuvarande täktverksamheten har gett upphov till en våtmark, där en rad 

fridlysta arter trivs. Denna miljö kommer delvis gå förlorad när täktverksamheten 
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upphör. Mot denna bakgrund syftar den preliminära efterbehandlingsplanen inte till 

att återskapa den natur som fanns på platsen innan verksamheten inleddes, utan till 

att säkra och förbättra betingelserna för den biologiska mångfald som nu existerar.  

För en närmare beskrivning av den preliminära efterbehandlingsplanen, hänvisas till 

denna i Bilaga A2. Sammanfattningsvis kan sägas att planen innefattar en rad 

åtgärder – bland annat anläggandet av en sjö med vikar och långgrund botten, en 

eller flera öar, ett antal småvatten, ett dammsystem och en varierad topografi – vilket 

sammantaget kommer ha en stor positiv inverkan på växter, djur och fritidsliv. 

Efterbehandlingen kommer även öka fastighetens ekonomiska värde genom ökad 

attraktivitet för bebyggelse.  

De exakta detaljerna kring efterbehandlingens utformning bör tas fram tillsammans 

tillsynsmyndigheten i god tid innan tillståndstiden närmar sig sitt slut, utifrån hur 

förhållandena och kunskapsläget då ser ut.  

H.2 Behovet av externt material  

Jehander ansöker om tillstånd till mottagning och återvinning av rena rivnings-, jord- 

och schaktmassor samt entreprenadberg upp till en årlig mängd om 500 000 ton. 

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen under avsnitt D.2 ovan, kommer det 

mottagna materialet användas för dels anläggningsändamål, dels produktändamål.  

Jehander behöver under tillståndstiden konstruera ett antal anläggningar inom 

verksamhetsområdet. Bolaget har för avsikt att i den nordvästra delen av 

verksamhetsområdet anlägga bullerskyddsvallar. Som framgår av Bilaga B4 utgör 

bullerskyddsvallarna en förutsättning för att bolaget även vid en utökad verksamhet 

ska kunna innehålla de idag gällande och stränga begränsningsvillkoren för buller. 

Vidare har bolaget för avsikt att mellan väg 269 och brytområdet anlägga en vall, i 

syfte att minska insyn, damning och i viss mån även buller. Dessa vallar kommer att 

anläggas i ett tidigt skede. Jehander kommer även behöva anlägga ett antal 

sedimentationsdammar.  

För utformningen av det efterbehandlade landskapet krävs stora volymer material 

(entreprenadberg, jordmassor, silt etc.), bl.a. för att skapa en varierad topografi, en 

platå för anläggande av ett antal småvatten respektive sluttningar, sjöbotten med 

fallande lutning samt en eller flera öar i täktsjön. Behovet kommer att tillgodoses 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Tillståndsansökan

     18(31) 

 

med såväl internt som externt material. Konstruktionerna för och utformningen av 

det efterbehandlade landskapet beskrivs utförligt i den tekniska beskrivningen, 

avsnitt 2.10 och 3.1.2. Se även den preliminära efterbehandlingsplanen, Bilaga A2, 

för en beskrivning av de stora positiva konsekvenserna för djur och växter av de 

strukturer som Jehander avser skapa.  

För ovannämnda anläggningar fordras många olika typer av jord- och bergmaterial. 

Genom att även använda infört material blir Jehander mindre beroende av tillgänglig 

mängd avbaningsmassor vid utformningen av dessa anläggningar och bolaget får 

därigenom bättre förutsättningar att kunna skapa de för människor, djur och växter 

mest gynnsamma strukturerna. Återvinningen av infört material innebär även att 

material som i annat fall skulle riskera att transporteras till en deponi istället kan 

återvinnas och därigenom fylla en för den biologiska mångfalden viktig funktion. 

Det innebär samtidigt att moränmassor av god kvalitet, som annars skulle behöva 

användas vid efterbehandlingen, kan utnyttjas för andra ändamål i samhället. Det 

ansökta förfarandet måste därmed anses ligga väl i linje med miljöbalkens 

hushållnings- och kretsloppsprinciper samt den lagstadgade avfallshierarkin.   

Behovet av externt material varierar beroende på om Jehander ansöker om och 

beviljas ett nytt tillstånd efter 30 år, eller om verksamheten avslutas efter 30 år. 

Behovet av infört material för efterbehandlingsändamål är även beroende av flera 

andra omständigheter, exempelvis efterfrågan på bergprodukter. Om efterfrågan på 

material skulle visa sig bli lägre än vad Jehander förutser kommer inte hela det 

ansökta täktområdet brytas ut, varför behovet av material för efterbehandling blir 

mindre.  

Eftersom det slutgiltiga behovet av infört material för efterbehandlingsändamål kan 

förändras över tid, har Jehander för avsikt att under tillståndstiden kontinuerligt följa 

upp och dokumentera hur mycket avbaningsmassor som uppkommer i verksamheten 

och på så sätt kunna anpassa mottagningen av externt material för 

anläggningsändamål (se villkorsförslag 13 nedan). Ju längre brytningen fortskrider, 

desto bättre kännedom kommer Jehander att få om hur stort behovet av externt 

material slutligen kommer att vara. Bolaget kommer endast ta emot mer externt 

material än vad som beräknas behövas för anläggningsändamål under förutsättning 

att det bedöms möjligt att försälja massorna inom ramen för den löpande 
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verksamheten. Genom ett sådant förfarande säkerställs att Jehander inte tar emot 

större mängder externt material än vad det inom verksamheten finns behov för.  

I. Villkorsdiskussion 

I.1 Emissioner  

Det nu gällande tillståndet föreskriver riktvärden för buller, vibrationer, luftstötvågor 

och damning. Mark- och miljööverdomstolen har – sedan det nu gällande tillståndet 

meddelades – utvecklat en praxis som innebär en utmönstring av riktvärden. Villkor 

innehållandes begränsningsvärden ska nu utformas med en sådan precision att det 

inte råder någon tvekan om vad som krävs av verksamhetsutövaren.4  

Villkorsförslag 4 utgår ifrån de idag gällande värdena för buller, med undantag för 

att dagtid nu definieras som kl. 06-18 istället för 07-18. Mot bakgrund av den ovan 

nämnda utvecklingen i praxis, har Jehander preciserat under vilka förutsättningar 

begränsningsvärdena innehålls och hur begränsningsvärdena ska kontrolleras. Trots 

att den ansökta verksamheten blir betydligt större i förhållande till nu tillståndsgiven 

verksamhet, och att en överträdelse av villkoren nu kan ge direkta straffrättsliga 

konsekvenser, föreslår således Jehander att i huvudsak samma bullernivåer ska gälla 

villkorsvis som tidigare.      

Jehander menar dock att villkoret avseende buller såvitt avser fritidsbebyggelsen vid 

Lejondalssjön även fortsättningsvis bör utformas som ett riktvärde. Villkoret är i 

denna del strängare än vad som är praxis. Jehander har ändå haft som utgångspunkt 

att ljudnivån från den ansökta verksamheten inte ska bli högre än de värden som 

följer av det nuvarande tillståndet. Utförd bullerutredning (Bilaga B4) visar att 

Jehander kommer kunna innehålla dessa värden, dock med ringa marginal främst 

kvällstid. Det är således rimligt att Jehander – i händelse av ett överskridande – ges 

en möjlighet att vidta rättelseåtgärder, precis som följer av det gällande tillståndet.  

Villkorsförslag 5 utgår från det idag gällande riktvärdet för luftstötvågor, men 

utformas nu som ett begräsningsvärde. Vad avser vibrationer, föreskriver det nu 

gällande tillståndet att vibrationshastigheten som ett riktvärde inte ska överskrida 3 

                                                      

4 Se bl.a. MÖD 2009:2 och 2009:9. 
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mm/s vid bostäder. Villkoret är i denna del strängare än vad som normalt föreskrivs i 

praxis och strängare än vad som är nödvändigt för att skador ska undvikas.5 Med 

hänsyn till detta, samt övergången från riktvärden till begränsningsvärden, föreslår 

Jehander att begränsningsvärdet för vibrationer nu ska bestämmas till 4 mm/s.  

Den ansökta verksamheten bedöms med avseende på damning ge upphov till små 

negativa konsekvenser (se avsnitt G.5 ovan). Jehander föreslår att damning från 

kross- och siktanläggningar samt upplag vid behov ska begränsas genom de i 

miljökonsekvensbeskrivningen beskrivna skyddsåtgärderna, dvs. vattenbegjutning 

av vägar och hjultvätt.   

I.2 Vattenverksamhet  

Det vatten som Jehander leder bort från täkten består av dels nederbörd, dels 

inläckande grundvatten. Mängden vatten härrörande från nederbörd kommer att 

variera, både under och mellan olika år, medan variationen i 

grundvattenkomponenten kan förväntas vara mindre och inte lika snabb. Detta gör 

det svårt och osäkert att mäta storleken på grundvattenbortledningen. För att ett 

villkor som reglerar bortledningen av grundvatten ska vara kontrollerbart krävs att 

det är möjligt att följa upp. Jehander anser därför att det inte är lämpligt att 

föreskriva ett maximalt flöde av utgående vatten som villkor, och inte heller ange det 

i tillståndsmeningen. Ett mer uppföljbart villkor är att ange en nivå till vilken 

grundvattnet maximalt får avsänkas, så som föreslagits i villkor 10 nedan. Detta är 

också i enlighet med praxis.6 

Utgångspunkten vid täktverksamhet är att grundvattenavsänkning sker ner till 

täktbottnens nivå, vilken i förevarande fall kommer att vara +24 meter. Ett 

förkrosschakt kommer förvisso att anläggas ned till ett större djup än så, men 

Jehander har för avsikt att injektera eller gjuta detta schakt med betong, om 

grundvatten visar sig läcka in, och därigenom inte behöva avsänka grundvattennivån 

ner till denna lägstanivå.  

                                                      

5 Jfr bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 december 2018 i mål M 6394-17. 
6 Jfr t.ex. mark- miljödomstolens vid Nacka tingsrätt deldom den 28 juni 2018 i mål nr M 6219-16; mark- 

och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt deldom den 5 juni 2018 i mål nr M 1957-17; mark- och 

miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom den 20 mars 2018 i mål nr M 3636-16 (samtliga 

avgöranden överprövades och bekräftades av Mark- och miljööverdomstolen).  
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I.3 Ekonomisk säkerhet för efterbehandling 

Föreslagen säkerhet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken har beräknats 

med utgångspunkt i Miljösamverkan Sveriges rapport "Efterbehandling av täkter - 

En förtäkt vägledning", se Bilaga E. Baserat på denna beräkning föreslår Jehander en 

säkerhet om 5 350 000 kronor.  

Vad gäller säkerhet enligt 22 kap. 28 § miljöbalken (säkerhet för 

verkställighetsförordnande) hänvisas till avsnitt L nedan. 

I.4 Förslag till villkor 

Verksamhetens bedrivande  

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska verksamheten bedrivas 

i huvudsaklig överensstämmelse med vad Jehander angivit i 

ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i målet. 

2. Gränsen för brytområdet och verksamhetsområdet ska märkas ut i terrängen 

på väl synligt sätt. Markeringarna ska finnas på plats under hela 

verksamhetstiden där så är möjligt. På avsnitt med uppenbara olycksrisker 

ska varningsskyltar sättas upp eller andra åtgärder vidtas som fysiskt 

förhindrar eller försvårar inträde på området. 

3. Brytning av berg får endast ske inom den markerade gränsen för 

brytningsområdet i ansökansbilaga A.1.4, och inte på lägre nivå än +24 

meter. Brytning för förkrosschaktet får dock ske ner till +12 meter. 

Buller 

4. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder än: 

− 50 dB(A) dagtid vardagar (06-18), 

− 40 dB(A) nattetid (22-06),  

− 45 dB(A) övrig tid.  

För fritidsbebyggelsen vid Lejondalssjön ska som riktvärden gälla:  
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− 45 dB(A) dagtid vardagar (06-18), 

− 35 dB(A) nattetid (22-06),  

− 40 dB(A) övrig tid.  

Om hörbara toner eller impulsljud förekommer, ska de angivna värdena för 

ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dB(A)-enheter.  

Arbetsmoment som typiskt sett ger upphov till momentana ljudnivåer 

överstigande 55 dB(A) vid bostäder får inte utföras nattetid (22-06).  

Uppföljning av ljudnivå ska framgå av kontrollprogram där mätmetoder, 

mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska anges. 

Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår.  

Vibrationer och luftstötvågor 

5. Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida 4 mm/s vid 

bostäder, uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikalled. Villkoret är 

uppfyllt om ovanstående värde innehålls vid 90 procent av sprängtillfällena 

under ett kalenderår och aldrig överstiger 6 mm/s. 

Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostadshus inte överstiga 100 

Pa mätt som frifältsvärde. Villkoret är uppfyllt om ovanstående värde 

innehålls vid 90 procent av mättillfällena under ett kalenderår och aldrig 

överstiger 250 Pa mätt som frifältsvärde. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid varje 

sprängtillfälle. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande 

SS4604866 eller motsvarande, vid minst en bostad.  

Damning  

6. Damning från kross- och siktanläggningar samt upplag ska vid behov 

begränsas genom vattenbegjutning av vägar och hjultvätt för utgående 

lastbilar.  
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Länshållningsvatten 

7. Utgående länshållningsvatten från verksamheten ska behandlas i 

sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion innan det leds till 

befintligt dikessystem.  

Sedimentationsdammarna ska dimensioneras så att de ska kunna innehålla 

den volym länshållningsvatten som behöver bortledas från täkten vid ett 

blockregn motsvarande 88 mm regn under 48 timmar (återkomsttid 50 år).  

Kemikalier och farligt avfall 

8. Kemiska produkter inklusive petroleumprodukter och farligt avfall ska vara 

märkta samt förvaras i täta behållare på tät invallad yta, som är skyddad från 

nederbörd. Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % 

av övriga behållares sammanlagda volym. Fordonsbränsle ska förvaras 

enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.  

9. Utrustning för sanering av oljespill och annat läckage ska finnas tillgänglig 

inom verksamhetsområdet. Verksamheten ska ha en beredskapsplan för att 

hantera utsläpp. 

Grundvattennivå  

10. Inom brytningsområdet får grundvattennivån maximalt sänkas till nivån +24 

meter. 

Mottagningen av externt material  

11. Inkommande material, som avses användas för anläggningsändamål inom 

verksamhetsområdet, får med avseende på föroreningsinnehåll inte 

överskrida de platsspecifika riktvärden som anges i kontrollprogrammet.   

12. Inkommande material, som inte avses användas för anläggningsändamål 

inom verksamhetsområdet, får med avseende på föroreningsinnehåll inte 

överskrida nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets 

riktvärden för förorenad mark.  
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13. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten angående detaljerade rutiner 

för mottagningskontroll och uppföljning av volymer av externt material och 

andra fraktioner samt hur dokumentation och kontroll av inkommande 

material ska ske.  

Bolaget ska följa upp behovet av externt material för anläggningsändamål 

samt redovisa resultaten av denna uppföljning till tillsynsmyndigheten.  

Asfalttillverkningen  

14. Uppställning av asfaltverk ska ske på hårdgjord yta med eget 

dagvattensystem utrustad med en oljeavskiljare.    

Efterbehandling  

15. Efterbehandling ska ske successivt och i huvudsak följa den till ansökan 

bilagda preliminära efterbehandlingsplanen, Bilaga A2, såvitt inte 

överenskommelse med tillsynsmyndigheten träffas om annat. Samtliga 

efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda 4 år efter det att 

täktverksamheten av berg har upphört, dock senast 2 år efter tillståndstidens 

utgång. 

16. För fullgörandet av efterbehandlingen av täkten ska verksamhetsutövaren 

ställa en ekonomisk säkerhet om 5 350 000 kronor. Säkerheten ska ställas 

innan tillståndet tas i anspråk och godkännas av mark- och miljödomstolen. 

Säkerheten ska förvaras av länsstyrelsen. 

Kontrollprogram 

17. Förslag till kontrollprogram för verksamheten ska ges in till 

tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tas i anspråk, 

dock minst en månad innan mottagning av externt material initieras. 
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J. Tillåtlighet 

J.1 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken 

J.1.1 Kunskapskravet 

Jehander bedriver täktverksamhet över stora delar av landet och är sedan länge en 

väletablerad aktör på marknaden. Jehander har även flerårig erfarenhet från den 

nuvarande verksamheten i Bro samt från bolagets många andra bergtäkter. Vidare 

har Jehander via HeidelbergCement-koncernen, som är den största 

bergmaterialproducenten i världen, tillgång till expertfunktioner inom olika 

områden. Mot bakgrund härav, och med hänsyn till de utredningar och handlingar 

som har upprättats inom ramen för denna tillståndsansökan, får det anses uppenbart 

att bolaget besitter den kunskap och kompetens som behövs för den sökta 

verksamheten och att kunskapskravet därmed är uppfyllt. 

J.1.2 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 

Som framgår av denna ansökan och tillhörande bilagor, kommer erforderliga 

skyddsåtgärder vidtas för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön. 

Försiktighetsprincipen har iakttagits i samtliga beräkningar och bedömningar som 

har gjorts inom ramen för denna ansökan – de är alla konservativa – och iakttas 

löpande vid beslut som gäller verksamhetens miljöpåverkan. Jehander använder sig 

av bästa möjliga teknik vid de uppgraderingar som sker i verksamheten, exempelvis 

vid uppdateringar av maskinparken och dylikt. 

Jehander bedömer mot bakgrund av ovanstående att försiktighetsprincipen och 

principen om bästa möjliga teknik innehålls. 

J.1.3 Produktvalsprincipen 

Hantering av drivmedel och oljor för arbetsmaskiner kommer att ske enligt givna 

regler och på ett sätt som minimerar risken för spill. Det kommer att finnas rutiner 

för att hantera eventuellt spill av kemikalier till vattenområdet. Vid inköp av 

utrustning och förbrukningsvaror till verksamheten beaktas alltid miljöaspekten. 

Produktvalsprincipen uppfylls därmed. 
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J.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Området för den ansökta verksamheten är till stor del redan påverkat av befintlig 

verksamhet. Platsen har stora logistiska fördelar och med vidtagande av föreslagna 

skyddsåtgärder kan verksamheten bedrivas utan allvarliga konflikter med andra 

intressen. Det får därför anses utgöra god resurshushållning att så långt som möjligt 

utnyttja de resurser som finns i området istället för att öppna en ny täkt.  

Genom en långsiktig verksamhet i det aktuella området skapas förutsättningar för att 

optimalt kunna tillgodogöra sig råvaran för framställande av bergmaterialprodukter. 

Verksamheten inkluderar även återvinning av material, såväl från den egna 

verksamheten som från externa aktörer, vilket innebär god resurshushållning. 

Bergmaterialet och återvinningsprodukterna från verksamheten har ett stort 

användningsområde och det finns stort behov av dessa i närområdet (se avsnitt F 

ovan). Materialet är dessutom i sin helhet återvinningsbart. Mot bakgrund av det 

anförda bedömer Jehander att det står klart att den ansökta verksamheten bidrar till 

god resurshushållning. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna är således uppfyllda. 

J.1.5 Platsval 

Täktverksamhet har bedrivits på platsen under lång tid, vilket innebär att 

omgivningen anpassat sig efter denna. Fortsatt brytning i befintligt täktområde 

bedöms som ett bättre alternativ från miljösynpunkt än att etablera en ny täkt.  

Den ansökta verksamhetens omgivningspåverkan är begränsad och kan reduceras 

genom vidtagande av skyddsåtgärder. Verksamheten står inte i konflikt med några 

enskilda intressen eller med bevarandet av något skyddat område eller skyddad art. 

Som framgår av avsnitt F ovan, finns det i nu aktuellt område ett stort och växande 

behov av ballast. Genom att produktionen av ballast sker i nära anslutning till de 

kunder och projekt vilka efterfrågar sådant material, kan Jehander så långt som 

möjligt reducera behovet av långväga transporter. 

Alternativa lokaliseringar och utformningar har utretts, se avsnitt E.2 respektive E.3 

ovan. Sammantaget framgår att det inte varit möjligt att hitta en lämpligare 

lokalisering än den ansökta. Inte heller har något lämpligare utformningsalternativ 

identifierats. 
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Sammantaget bedömer Jehander att den valda platsen är uppenbart lämplig för den 

ansökta verksamheten. 

J.2 Tillåtlighet enligt 3-4 kap. miljöbalken 

Det föreligger inget hinder mot den ansökta verksamheten med hänsyn till 3 och 

4 kap. miljöbalken. 

J.3 Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken 

Den ansökta verksamheten bedöms inte bidra till att uppnåendet av någon 

miljökvalitetsnorm äventyras eller att statusen hos någon kvalitetsfaktor för en 

vattenförekomst försämras, se avsnitt 8.1 och 8.5 i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Verksamheten är således tillåtlig i förhållande till 5 kap. miljöbalken.  

J.4 Tillåtlighet enligt 7 och 8 kap. miljöbalken 

Det finns inga skyddade områden i närheten av verksamhetsområdet som kan 

påverkas av den ansökta verksamheten. Verksamheten bedöms inte heller stå i 

konflikt med artskyddsbestämmelserna, se avsnitt 8.2 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Verksamheten är således tillåtlig i förhållande till 

7 och 8 kap. miljöbalken. 

J.5 Tillåtlighet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken 

Jehander har redovisat ett förslag till ekonomisk säkerhet, se avsnitt I.3 ovan. 

J.6 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken 

Den ansökta vattenverksamheten innebär inte ett försvårande av annan verksamhet 

som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång som den nu aktuella. 

Bestämmelsen i 11 kap. 7 § miljöbalken utgör därmed inte något hinder mot att 

tillstånd lämnas till den ansökta vattenverksamheten. 

J.7 Sammanfattning 

Miljöbalken är inte en ren skyddslagstiftning, utan syftar till att driva samhälls-

utvecklingen i en hållbar riktning. Av det som redovisats i detta avsnitt J följer att 

den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller de krav 
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som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta verk-

samheten ska därför meddelas. 

K. Särskilt om vattenverksamheten 

K.1 Rådighet 

Den ansökta vattenverksamheten kommer enbart att bedrivas inom samfälligheten 

Håbo Häradsallmänning s:1. Jehander har genom avtal med Häradsallmänningen 

sådan rådighet över vatten som krävs för prövningen, 2 kap. 1 och 2 §§ lag 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  

K.2 Sakägare  

Inga enskilda motstående intressen riskerar att skadas av den ansökta 

vattenverksamheten. Någon sakägarförteckning är således inte aktuell att upprätta.   

K.3 Oförutsedd skada  

Med hänsyn till att inga enskilda intressen riskerar att skadas av den ansökta 

vattenverksamheten, föreslår Jehander att tiden för anmälan av oförutsedd skada 

bestäms till 5 år från arbetstidens utgång. 

K.4 Prövningsavgift  

Kostnaderna för utförandet av den ansökta vattenverksamheten beräknas uppgå till 

100 000-500 000 kronor. 

Vid en fullt utbruten täkt, beräknas den årliga bortledningen av grund- och ytvatten 

uppgå till cirka 435 000 m3.  

Baserat på ovanstående uppgår grundavgiften enligt 3 kap. 4 § förordningen 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 5 000 kronor. 

Tilläggsavgiften enligt 3 kap. 5 § nämnda förordning uppgår till 43 500 kronor.  

Prövningsavgiften ska således bestämmas till 48 500 kronor. Beloppet kommer att 

betalas in via domstolens internetbaserade betalningstjänst så snart ett avgiftsbeslut 

fattas av domstolen. 
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L. Verkställighetsförordnande  

Den mängd berg som får brytas enligt det nu gällande tillståndet kommer att ta slut 

under 2022. För att ett uppehåll i verksamheten ska undvikas i händelse av 

överklagande, yrkar Jehander att domstolen meddelar ett partiellt 

verkställighetsförordnande med avseende på täkt- och vattenverksamheten.  

När Jehander tar det ansökta tillståndet i anspråk, upphör det nuvarande tillståndet 

att gälla och därmed även den däri stipulerade rätten att föra in och återvinna totalt 

200 000 ton schaktmassor per år. För att återvinningen av externt material ska kunna 

fortsätta i händelse av ett överklagande, yrkar därmed Jehander att domstolen ska 

meddela ett partiellt verkställighetsförordnande med avseende på även mottagningen 

och återvinningen av rena rivnings-, jord- och schaktmassor samt entreprenadberg, 

dock begränsat till de 200 000 ton/år som följer av det nu gällande tillståndet. 

Återvinningsverksamheten kommer – liksom framgår av villkorsförslag 11 och 17 

ovan – föregås av upprättandet av ett kontrollprogram, innefattande bland annat 

platsspecifika riktvärden och rutiner vid mottagning av externt material. 

Av praxis från Högsta domstolen (NJA 2012 s. 623) följer att 

verkställighetsförordnanden endast kan meddelas i mål där verksamhetsutövarens 

intresse av att omedelbart få ta tillståndet i anspråk med viss marginal väger tyngre 

än de intressen som talar för att tillståndet ska få tas i anspråk först när det vunnit 

laga kraft. Härvid ska särskild hänsyn tas till om irreversibla skador på miljön kan 

uppstå om tillståndet omedelbart tas i anspråk samt om målet rymmer någon 

rättsfråga som kan vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att få belyst i högre 

instans. 

Det föreligger inte något starkt allmänt eller enskilt motstående intresse mot den 

ansökta verksamhetens tillåtlighet. Området är sedan tidigare påverkat av befintlig 

verksamhet och det föreligger ingen risk för irreparabla skador på några höga 

naturvärden. Vidare har Jehander begränsat yrkandet om verkställighetsförordnande 

till att avse endast täkt- och vattenverksamheten samt en begränsad del av 

återvinningsverksamheten.  

Jehander har vidare inte kunnat identifiera någon särskild rättsfråga i målet som kan 

vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att få belyst i högre instans. Föreslagna 

villkor för verksamheten är sedvanliga och platsvalet torde vara okontroversiellt 
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eftersom området sedan lång tid är påverkat av täktverksamhet och har stora 

logistiska fördelar. 

Det är av stor vikt att verksamheten kan fortgå även om tillståndet överklagas, så att 

det i regionen stora behovet av bergmaterial samt anläggningar för återvinning av 

överskottsmaterial kan tillgodoses. Ett uppehåll i verksamheten skulle dessutom vara 

förbundet med stora kostnader för såväl Jehander som användare av bergmaterial i 

regionen. 

Sammantaget föreligger skäl för att meddela yrkat verkställighetsförordnande. 

Inga enskilda motstående intressen riskerar att skadas av den ansökta 

vattenverksamheten. Det saknas således skäl att jämlikt 22 kap. 28 § miljöbalken 

föreskriva om särskild säkerhet för ersättning som kan komma att utgå som en följd 

av den begränsade länshållning som kan ske under perioden mellan det att tillståndet 

meddelas och att en överklagandeprocess avslutas. 

M. Övrigt 

M.1 Aktförvarare 

Till aktförvarare föreslås Akasya Randhav, administrativ handläggare, Upplands-

Bro kommun, 196 81, Kungsängen.  

M.2 Kungörelse 

Ansökan kungörs lämpligen i Mitt i Upplands-Bro och Upplands-Bro Direkt.   

 
 

 

Underskrifter och bilageförteckning följer på nästkommande sida.  

 

 

 



23 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 - BMN 21/0003-11 MIL.2020.976, Remiss ansökan om utökad täktverksamhet m.m. samt vattenverksamhet, HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:1 : Tillståndsansökan

     31(31) 

 

Malmö den 10 november 2020  

Sand & Grus AB Jehander, genom 

    

Anna Bryngelsson Fanny Aronsson 

(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt)  
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A2. PM Mål för landskapet efter att den ansökta verksamheten har upphört  

A.3  An Overview of Silt Lagoon Construction within the Aggregate Production Industry  

B. Miljökonsekvensbeskrivning 

B1. Samrådsredogörelse  

B2. PM Hydrogeologi 

B3. Naturvärdesinventering  

B4. Bullerutredning  

B5. Riskanalys för täkt av berg  

B6. Trafikutredning  

C. Handlingsprogram enligt Sevesolagen 

D. Behovsutredning 

E. Beräkning av ekonomisk säkerhet för efterbehandling 
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