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Icke teknisk sammanfattning
Under en längre tid har exploatörer, i samråd med Ovanåkers kommun, försökt hitta lämpliga
områden för masshantering. På fastigheten Alfta Kyrkby 17:22 och 10:13, som omfattar drygt 100 ha
skogsmark, har bygglov enligt PBL erhållits för uttag av berg och byggande av upplag för t.ex.
träprodukter. Fastigheten ägs av Lars Wallberg. Exploatör är Branta AB , ett entreprenadföretag
hemmahörande i Ljusdal. Pågående verksamhet omfattar bergborrning, bergsprängning och
förädling av bergmassor genom krossning och sortering. Färdiga krossprodukter används för att
bygga vägar och planer för upplag. Så snart de första planerna står färdiga kommer massor att kunna
transporteras in till området och lagras för att i ett senare skede förädlas genom olika processer och
därefter köras ut till lokala avsättningsområden. Även mellanlagring av t.ex. timmer kan göras i
området innan vidare transport sker till träindustrier.
Företagets verksamhet med mottagning, lagring och förädling av olika typer av massor kommer att
byggas ut och omfatta stora delar av fastigheten och bedöms därför medföra en betydande
miljöpåverkan, varför föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Planerad
verksamhet omfattar fortsatt uttag och förädling av bergmassor, massor som används för byggandet
av vägar och planer inom fastigheten. Bergkrossprodukter kommer också att avyttras på marknaden
då inget internt behov föreligger. Planerna för upplag av inkörda massor byggs ut etappvis efter
behov. Rena massor kommer företrädesvis att tas emot, såsom betong, trä, jord, sprängsten o.dyl.
Miljökonsekvenserna består främst av buller, men även luft- och vattenföroreningar samt att
naturmiljön påverkas. Buller alstras vid uttag och förädling av berg, krossning av betong, flisning av
virke, transporter m.m. Luftföroreningarna kommer från avgaser från transporter och arbetsfordon
samt i form av damm från verksamheten. Ytvattnet kan förorenas av partiklar från upplagsytor och
oljor som läcker ut vid haverier av arbetsfordon. Naturmiljön påverkas då en bergshöjd sprängs bort
och skogsmark ersätts av hårdgjorda upplagsytor.
Avståndet till närmaste permanenta bebyggelse är mer än 500 m och området är idag buller- och
emissionsstört av den intilliggande riksväg 50 samt en närbelägen moräntäkt. Inom ett stort, centralt
beläget och utdikat myrområde är växtligheten ringa.
Åtgärder för att skydda människor och miljö kommer att vidtas. T.ex. kommer skogsridåer att lämnas
kvar runt hela fastigheten för att förhindra buller, damning, lukt och utsläpp till luften. Utförd
bullerutredning visar att gällande riktvärden kan hållas under dagtid och att värdena nattetid kan
hållas med hjälp av t.ex. bullervallar. Ytvatten kommer att passera en våtmark och flera
sedimentationsdammar med oljefällor innan det släpps ut ur området. Vattnet kommer att provtas
och analyseras i det kontrollprogram som upprättas. Fastigheten är idag kraftigt påverkad av
skogsbruket och stora ytor har avverkats.
Anslutningen till riksväg 50 från den aktuella fastigheten är nybyggd och har god sikt, vilket reducerar
trafikolyckor. Trafikverket har godkänt anslutningen. Uppsamlings- och avsättningsområdena för
massorna är huvudsakligen Ovanåkers kommun. Det korta transportavståndet medför minimala
avgasutsläpp, minskad bränsleförbrukning hos transporfordon och minskad olycksrisk på allmänna
vägar. Transporterna vid byggandet av planerna för masshanteringen blir minimala eftersom de
krossbergsprodukter som behövs för byggandet finns inom fastighetens område och inga sådana
produkter behöver tas från bergtäkter i regionen. Avgasutsläppen blir därför mycket små jämfört
med om material skulle behövt köras in från avlägsna täkter.
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1.1 Bakgrund
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör detaljplanen för industriområdet Slåtta belägen
inom fastigheterna Alfta Kyrkby 17:22 och 10:13 i Ovanåkers kommun. Området är redan utnyttjat
för viss bygglovspliktig industriverksamhet (uttag och förädling av berg, byggande av vägar och
planer). Bergmassor tas ut inom fastigheten och förädlas genom krossning och sortering till lämpliga
produkter för att bygga upplagsytor och vägar inom fastighetens område. Syftet är att skapa ett
större industriområde för upplag och återvinning av massor (trä, betong, asfalt, entreprenadberg,
jord, slam, o.dyl.) och mellanlagring av träprodukter. Krossbergprodukter tillverkas även för avyttring
till kunder i närområdet. I Ovanåkers kommun finns ett stort behov av platser dit överskottsmassor
kan transporteras och lagras, förädlas och återanvändas för samhällets behov. Flera företag har
under längre tid, och i samråd med kommunen, undersökt möjligheterna att hitta lämpliga platser.
Förutom upplag av massor finns behov av mellanlagring av timmer och uppställningsytor för tung
trafik. Även platser där nya företag kan etablera sig är av intresse för att kunna skapa fler
arbetstillfällen inom kommunen. Områden som kan vara lämpliga bör också ha en stor areal för att
underlätta expansion av de verksamheter som etablerar sig.

1.2 Vad MKB:n avser
Föreliggande MKB avser att klarlägga områdets lämplighet för ovan nämnda verksamhet.

2 Administrativa förhållanden
2.1 Anläggningsnamn
Slåtta industriområde.

2.2 Fastighet
Alfta kyrkby 17:22 och 10:13.

2.3 Kommun, län
Ovanåkers kommun, Gävleborgs län

2.4 Fastighetsägare
Lars Wallberg, Ljusdal.

2.5 Tillsynsmyndighet
Ovanåkers kommun, Miljö- och byggavdelningen, Långgatan 24, 8282 80 Edsbyn.

3 Lokalisering och omgivningsbeskrivning
3.1 Lokalisering
Området är beläget ca 4 kilometer öster om Alfta samhälle (Fig. 1) inom fastigheterna Alfta Kyrkby
17:22 och 10:13, totalt ca 105 hektar. SWEREF99-koordinater för fastighetens ungefärliga mittpunkt
är N 6000360, E 561040.
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Fig. 1. Orienteringskarta med aktuellt område markerat

3.2 Nuvarande markanvändning
Skogsbruk har hittills bedrivits på fastigheten Alfta Kyrkby 17:22, medan ett boningshus med
tillhörande uthus på fastigheten Alfta Kyrkby 10:13 under senare tid fungerat som fritidshus. Inom
förstnämnda fastighet görs nu uttag av berg, dels för att skapa en upplagsyta i dess nordvästra del
och dels för att bygga en upplagsyta i fastighetens centrala del. I övriga delar av fastigheten finns
uppväxande skog, avverkade ytor och våtmarker samt inom fastighetens norra och nordöstra delar,
ett par mindre, öppna ängsmarker. (se kartan Fig. 2).

3.3 Gällande planförhållanden
I Ovanåkers kommuns översiktsplan, ÖP 2000, är området utpekat som mark som i huvudsak ska
nyttjas för skogsbruk. Strandskydd råder omkring de små vattendrag som finns inom fastighetens
norra och mellersta delar.

3.4 Områdesbestämmelser
Området är inte detaljplanelagt. Varken kommun eller stat har några särskilt utpekade intressen i
området.

3.5 Övriga planer
En översiktlig kartläggning av naturvärden har utförts i området av Ovanåkers kommun. En
skogsbruksplan för fastighetens skogsbestånd finns framtagen (Bilaga 4).

3.6 Berörda av verksamheten
Närmaste bebyggelse, ett fritidshus vid gården Stampes, ligger ca 300 m väster om fastighetens
nordvästra hörn. Avstånd till övrig bebyggelse, enskilda gårdar mot väster och nordost, är mer än 500
m (se Fig. 2). Samlad bebyggelse finns i Runemo, ca 3 km norr om fastigheten och i Alfta, ca 4,5 km
mot väster (se Fig. 1). Ca 200 m norr om fastigheten norra gräns ligger en tillståndsgiven moräntäkt
där uttag, krossning och sortering av morän bedrivs. Riksväg 50 går genom del av fastighetens
nordöstra hörn.
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Fig. 2. Topografisk karta över fastigheterna Alfta Kyrkby 17:22 och 10:13 med omgivningar. Närmaste
bebyggelse är markerade. Vattendrag (med avrinningsriktning) är markerade med blå färg.

3.7 Jord, berg, yt- och grundvatten
Moränmark dominerar de lösa jordarterna området. Utdikad våtmark omfattande ca 30 000 m2 finns
centralt i området. Ej utdikad våtmark finns på två platser, dels Slåttamyran, omfattande ca 10 000
m2 belägen centralt i norra delen, dels om ett ca 20 000 m2 stort våtmarksområde inom och utanför
fastighetens sydöstra del. En nord-sydligt utsträckt bergrygg går längs fastighetens västra gräns.
Berggrunden utgörs av en rödgrå gnejsgranit med god bergkvalitet lämplig för tillverkning av
ballastprodukter. Berggrunden uppvisar låga uranhalter enligt SGUs flygmätningar, därmed
indikerande att bergmaterialet inte avger radon.
Avrinningen av ytvatten sker huvudsakligen mot nordost, mot centralt belägna lågpunkter med diken
och bäckar som leder mot nordost till slutlig recipient Voxnan belägen på ca 2 km avstånd från
fastighetens norra gräns. En liten mängd ytvatten avlänkas mot söder inom fastighetens södra del
där recipienten utgörs av Anneforsån som ligger ca 450 m söder om fastigheten (se kartan Fig. 3).
Grundvattnet i området följer i stort ytvattnets avrinningsriktning. Inga grundvattenobservationer
(t.ex. brunnar) finns inom fastigheten. Grundvattennivån bedöms ligga på, för området, normalt djup
som är ca 4-6 m under markytan inom höjderna och ca 2 m under markytan i lägre terräng.
Grundvattnets flöde är långsamt eftersom morän och bergssprickor har låg genomsläpplighet och
heller inte utgör några större grundvattenmagasin.
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Fig. 3. Avrinning av yt- och grundvatten från fastigheten. Heldragen linje – aktuell fastighet. Streckad
linje – vattendelare. Blå pilar – avrinningsriktningar.

3.8 Landskap och kulturmiljö, fornlämningar
Landskapet sluttar från bergryggen i väster mot öster och nordost. Större delen av fastighetens yta
utgörs idag av skogsmark där rationellt skogsbruk bedrivs. På området finns både uppväxande skog
och ytor där avverkning nyligen gjorts. I den norra delen finns begränsade ytor gräsbevuxen
ängsmark. Två, mer utpräglade våtmarksområden är belägna inom fastigheten. De centrala delarna
av fastigheten utgörs av utdikad våtmark där det idag växer klen lövskog.
Ett äldre hus finns i den norra delen på fastigheten Alfta Kyrkby 10:13. Inga skyddade fornlämningar
finns inom fastigheten enligt Riksantikvarieämbetets databas Fornsök (www.raa/fornsok.se).
Närmaste skyddade kulturlämningar ligger ca 300 m norr och nordost om fastigheten (norr om
riksväg 50) och utgörs av bebyggelselämningar från fäbodar.

3.9 Skyddsvärda områden för natur, kultur och friluftsliv
Strandskydd råder vid de vattendrag (bäckar och diken) som finns inom fastigheten. I övrigt finns inga
skyddsområden för natur, kultur eller friluftsliv inom området. En skogsbruksplan har upprättats för
fastigheten, vilken redovisas i Bilaga 4. Där framgår att stora delar av fastigheten består av avverkade
ytor. En naturinventering har utförts av Ovanåkers kommun (Bilaga 5a och 5b), där det konstaterades
att det finns några små områden inom fastigheten med ett svagt bevarandevärden. Större delen av
fastigheten uppvisar emellertid inga bevarandevärden.

3.10 Riks- regionala och lokala intressen
Inga riksintressen eller regionala intressen finns inom fastigheten eller i dess närområde. Lokalt finns
ett visst intresse att bedriva jakt inom delar av fastigheten.
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4 Val av plats, nollalternativ
4.1 Alternativa lokaliseringar
Inom Ovanåkers kommun har olika företag sökt lämpliga områden för upplag och återvinning av
massor och flera områden har undersökts. De områden som varit mest intressanta är fastigheterna
Alfta Kyrkby 53:3 och Älvkarhed 1:20. Lägen redovisas i Fig. 4.

Alfta Kyrkby 53:3

Älvkarhed 1:20
Alfta Kyrkby
17:22 och 10:13

Fig. 4. Alternativa lokaliseringarna Alfta Kyrkby 53:3 och Älvkarhed 1:20 samt aktuell lokalisering Alfta
Kyrkby 17:22 och 10:13 (Slåtta industriområde).

4.2 Beskrivning av alternativen
De två alternativen har utvärderats med avseende på ägarförhållanden, närhet till boende,
vägförhållanden, buller, natur- och kulturvärden, yt- och grundvatten, markförhållanden m.m.
Följande resultat har framkommit:
Alfta Kyrkby 53:3: Ett litet område (ca 51 000 m2) utan tillgång till berg- eller moränmaterial för
byggande av planer och vägar. Stora mängder material måste köras in från avlägsna täkter. Platsen
ligger mycket nära den samlade bebyggelsen i Alfta. Bullernivåerna vid närliggande fastigheter kan
inte hållas. Planer för annan typ av industriverksamhet finns enl. muntlig uppgift från kommunen.
Älvkarhed 1:20: Ett litet område (ca 65 000 m2) utan möjlighet till framtida expansion. Avrinningen
från området leder mot flera fritidshus vid sjön. På grund av litet utrymme, så finns det mycket
begränsade möjligheter att fördröja och rena ytvatten i dammar och våtmarker. Tillgången på
lämpligt ballastmaterial för byggande av planer och vägar saknas inom området. Sådant material
måste till stora delar tas på annan plats och köras till fastigheten.
Alfta Kyrkby 17:22 och 10:13: Ett stort område (ca 1 000 000 m2) med stora tillgångar av bergmaterial
av god kvalitet för byggande av planer och vägar. Området ligger långt ifrån närmaste bebyggelse och
8

den samlade bebyggelsen i Alfta. Direkt väganslutning till riksväg 50. Bullernivåerna vid närliggande
fastigheter kan hållas även kvällstid med lämplig placering av kross och byggande av bullervallar.
Kontrollerad avrinning av ytvatten.

4.3 Motivering av valt alternativ
Av de alternativ som undersökts har området inom fastigheterna Alfta-Kyrkby 17:22 och 10:13
framstått som det bästa. Fastigheterna har en gemensam markägare, området ligger intill riksväg 50
med, av Trafikverket godkänd, in- och utfart. Inga permanentboende finns inom 500 m, området är
kraftigt påverkat av skogsbruk och har inga höga natur- eller kulturvärden. Avrinningen av ytvatten
från området sker i diken och bäckar som mynnar i en utsläppspunkt, där det finns goda möjligheter
till miljökontroll. Det finns våtmarker inom fastigheten, vilka kan hålla, och till viss del rena, ytvatten
som avrinner från upplagsytor. Området påverkar inget vattenskyddsområde. Området är idag
påverkat av buller från vägtrafik och en närliggande moräntäkt. Den stora ytan ger utrymme för
utveckling av masshanteringen under lång tid framåt. Markförhållandena är mycket lämpliga för
anläggande av planer för masshantering, tät morän och tätt berg.
Det finns dessutom stora mängder bergmaterial av god kvalitet inom området, så att byggandet av
vägar och upplagsytor inte kräver transporter utifrån. Detta minskar utsläpp av avgaser från
byggtrafik och minimerar även risken för trafikolyckor då inga tunga materialtransporter för detta
ändamål kommer att ske på allmänna och enskilda vägar utanför fastigheten.

4.4 Nollalternativet
Om inte planerad verksamhet på fastigheterna Alfta kyrkby 17:22 och 10:13 blir verklighet så
kommer kommunens stora behov av mellanlagring av träprodukter samt för upplag och återvinning
av rena schaktmassor, jordtillverkning, m.m. att kvarstå. För utveckling av befintliga verksamheter
och för att skapa förutsättningar för nyetableringar och därmed ökad sysselsättning, så finns det
behov för näringslivet i kommunen att få tillgång till industrimark som kräver större ytor t.ex. för
etablering av lagerlokaler, uppställningsplatser för tunga fordon, servicestationer och annat. Industrioch annan verksamhet som idag bedrivs på mindre lämpliga platser, t.ex. nära bebyggelse eller vid
grundvattenförekomster kommer inte att kunna erbjudas någon alternativ lokalisering utan måste bli
kvar på dessa platser.

5 Pågående verksamhet
5.1 Nuvarande verksamhet och dess miljöpåverkan
Nuvarande verksamhet, som har bygglov enligt PBL, påbörjades år 2014 med byggandet av en
tillfartsväg (Fig.5), uttag av berg (Fig.6) och anläggandet av en upplagsyta (Fig.7). Hittills har ca 50 000
ton berg tagits ut i en höjd i områdes nordvästra del. Bergmaterialet krossas upp i olika fraktioner
och används för att anlägga den yta som ska användas för upplag. Ytan omfattar idag ca 2 ha, men
kommer inom gällande tillstånd att byggas ut ytterligare.
Buller, damning, vibrationer och luftföroreningar har varit de faktorer som främst påverkat miljön i
verksamhetsområdet och dess närhet. Tankning och service av arbetsfordon har främst utförts vid
servicestationer i Alfta samhälle. Då krossanläggningen varit i drift har fyllda bränsletankar för
arbetet varit placerade på krossutrustningen och tagits med in i området vid etableringen. Några
andra typer av kemikalier har inte lagrats i området. Avfall som uppkommit, t.ex. emballage, kartong
och metallskrot har samlats upp och lämnats på återvinningsanläggningar. Några utsläpp av oljor,
drivmedel eller andra kemikalier har inte skett under hittillsvarande drift.
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Fig. 5. Nybyggd tillfartsväg anslutande mot riksväg 50

Fig. 6. Område där bergmassor tagits ut

Fig. 7. Upplagsyta under uppbyggnad
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5.1.1 Buller
Vid uttag av bergmassor för förädling till lämpliga krossprodukter (ballast) har bulleralstrande
moment orsakats av borrning inför sprängning av bergmassor, krossning av bergmaterialet samt
interna fordonstransporter. Borrning har skett under tre perioder, en vecka per gång. Sprängning har
hittills gjorts tre gånger omfattande 10-20 000 ton per salva. Efter att berget sprängts ut har
krossning pågått i ca två veckor och materialet har transporterats av lastmaskiner till upplag och till
byggandet av ytor med tillståndsgivna bygglov samt till viss försäljning utanför området. Inga
klagomål från närboende beträffande störande buller har hittills kommit till verksamhetsutövarens
kännedom.
5.1.2 Vibrationer, luftstötvåg och stenkast
De vibrationer som uppkommit vid de tre sprängningar som hittills gjorts har inte förorsakat några
negativa störningar för närboende. Sprängtillfällena har valts så att luftstötvåg kunnat undvikas och
stenkast har endast förekommit i omedelbar närhet av sprängplatsen.
5.1.3 Luftpåverkan
Dammspridning har skett vid krossning, byggande av upplag och interna transporter av bergmaterial.
Området är omgärdat av uppvuxen skog som effektivt förhindrat dammspridning över större
områden. Förhärskande vindriktningar är mot nordost, där det är långt till bebyggelse samt att
områden med uppvuxen skog ligger mellan industriområdet och boningshusen. Avgasutsläpp från
arbetsfordon i täkten har endast skett inom fastigheten och utgör en bråkdel av de avgasutsläpp som
förorsakas av trafiken på intilliggande riksväg 50, där ca 4400 fordon passerar varje dygn.

5.2 Planerad inriktning och utbyggnad
Planerad verksamhet avser att skapa ett industriområde för mellanlagring av träprodukter samt
mottagning och återvinning av rena schaktmassor av olika typ. På sikt kan området även komma att
utnyttjas för omhändertagande av andra typer av massor eller användas för annan
industrietablering. Lossning och lastning av massor görs under hela dygnet, krossverksamhet bedrivs
mellan 06.00 och 22.00.
I en första utbyggnadsplan, illustrerad i Bilaga 1a, avslutas uttaget av berg i fastighetens nordvästra
del och en upplagsyta med underlag av fast berg färdigställs på denna plats. Den södra upplagsytan
färdigställs också och en ny nord-sydlig transportväg byggs in i området från en vågstation som byggs
i den norra delen.
I nästa utbyggnadsplan (Bilaga 1b) kommer ytterligare bergmassor att tas ut i den västra delen av
fastigheten, förädlas och användas för att bygga nya, centralt placerade upplagsytor inom området.
På dessa ytor ska olika typer av rena massor placeras, såsom betong, trä, entreprenadberg m.m.
I framtiden, utbyggnadsplan 2 enl. Bilaga 1c, kan det bli aktuellt att även bygga ytor som kan ta emot
andra typer av massor. Dessa ytor byggs då i den södra delen av fastigheten där underlaget till stora
delar utgörs av fast berg, som täcks av krossbergsprodukter av olika fraktioner. Bergets låga
permeabilitet i sprickor och ett mäktigt skikt av krossat berg, som innehåller tätande finfraktioner,
gör att eventuellt läckage av miljöskadliga ämnen hålls under kontroll och kan avledas till ett
dräneringssystem. Ytorna byggs med en svag lutning ned mot norr, vilket gör att allt vatten, från
nederbörd och massor leds mot avskärande diken där vattnet rinner genom sedimentationsdammar
med oljefällor till och andra anordningar som ska förhindra att miljöstörande ämnen kommer ut i
ytvattnet. Innan vattnet lämnar området har det också runnit genom en myr som ett extra, naturligt
reningssteg. Utformning och placering av lämpliga dräneringar, dammar och oljefällor kommer att
utformas i samband med anmälan eller tillståndsansökan.
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För att ta hand om dagvatten så kommer diken och kulvertar att byggas under alla utbyggnadsfaser
samtidigt med att upplagsytor och vägar färdigställs. Vattnet leds, via sedimentationsdammar med
oljefällor, till en befintlig våtmark som ska tjäna som ett uppehållande magasin för vattnet och där
även en viss rening kan ske. Vattnet avrinner därefter i dikessystem som förses med ytterligare en
eller två sedimentationsdammar med oljefällor innan vattnet släpps ut från fastigheten. En tänkbar
utformning av dikessystemet framgår av Bilaga 2. Ett kontrollprogram för ytvattnet upprättas i
samråd med tillsynsmyndigheten.

5.3 Verksamhetsbeskrivning
5.3.1 Uttag av berg
Hittills har ca 50 000 ton berg tagits ut för att färdigställa en infartsväg och en ca 2 ha stor plan yta
för upplag. Det bergmaterial som behövs för verksamheten kommer fortsättningsvis att tas ut längs
bergryggen i den västra delen av fastigheten. Uttaget görs efter behov då ytorna byggs ut. Efter
färdigställandet av upplagsytorna behövs även material för underhåll av dessa. Förädlat bergmaterial
kommer i framtiden också att kunna avyttras i närområdet om behov finns. Företaget kommer
sannolikt att ansöka om tillstånd för bergtäktsverksamhet när området med vägar och upplagsytor är
färdigställt om syftet med brytningen då övergår till att i huvudsak innebära externa leveranser.
5.3.2 Byggande av upplagsytor och vägar
En plan yta för upplag har färdigställts under hösten 2014, omfattande ca 2 ha. Planen är byggd av
ballastmaterial som framställs av utsprängt bergmaterial producerat inom fastigheten. En centralt
belägen väg kommer att byggas med en nord-sydlig utsträckning. I en första fas kommer upplagsytor
att byggas från fastighetens västra gräns och mot öster, mot den nya vägen i området. Vid byggandet
av upplagsytor beräknas mellan 10-20 000 ton bergmaterial behövas för varje hektar yta.
Materialåtgångens storlek beror på markförhållandena. Där fast berg utgör underlaget behövs inte så
mäktiga lager bergkross, på mjukare mark läggs tjockare lager av krossat material för att bygga
stabila upplagsytor. På längre sikt kommer även upplagsytor att byggas öster om den centrala vägen.
Om det i framtiden uppkommer behov av att ta emot mer schaktmassor, så kan det behöva byggas
upplagsytor även inom fastighetens södra del. Ett troligt scenario framgår av Bilagorna 1a, 1b och 1c.
5.3.3 Dagvattenhantering
Då upplagsytorna anläggs, så kommer diken och kulvertar för omhändertagande av dagvatten från
dessa att byggas. Vattnet kommer att, via sedimentationsdammar försedda med oljefällor, ledas till
myren i den västra delen av området, där det kvarhålls innan det rinner vidare i befintliga diken. Att
låta vatten sila genom en våtmark är en beprövad metod att fånga upp partiklar och andra
föroreningar. Innan vattnet rinner ut från fastigheten kommer det att passera ytterligare en eller två
sedimentationsdammar försedda med oljefällor innan det slutligen får avrinna i befintliga diken och
vattendrag mot recipienten Voxnan. Vattnet från industriområdet rinner i ett dike som på en sträcka
av ca 200 m går genom vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten i Runemo, men
kommer inte att påverka grundvattnet eftersom skyddande, ogenomsläpplig lera underlagrar
vattendiket. Dammarnas ungefärliga placering redovisas på kartorna i Bilagorna 1 och 2. Då områdets
upplagsytor byggs ut ytterligare, så kommer man att i första hand eftersträva att allt ytvatten leds till
myren i den västra delen av fastigheten. Skulle det i framtiden visa sig att myren inte kan ta emot allt
dagvatten, så kommer större dammar med lämpliga reningsanordningar att byggas på lämpliga
platser inom fastigheten där vatten kan ansamlas och renas innan det avleds.
5.3.4 Masshantering
Efter det att tillgängliga bergmassor slutligt tagits ut inom fastighetens nordvästra del, så kommer
inkörda massor att kunna placeras på denna yta. Ytan har berg som underlag och planats ut med
krossat berg som hårdgjorts genom nedvältning av olika fraktikoner. Träprodukter kommer också att
transporteras in i ett tidigt skede för mellanlagring på därtill avsedd yta i fastighetens mellersta del
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(Bilaga 1a). Efter hand som fler ytor för mottagande av massor färdigställs, så kommer de att
utformas för att passa den verksamhet som kommer att bedrivas. Rena massor kommer att tas emot
och lagras. Många massor, såsom trä, betong, tegel och skrotsten kan återvinnas genom krossning,
rensning och sortering. Det finns även möjlighet att ta hand om andra typer av massor, vilket
kommer att medföra anmälan eller tillståndsprövning från fall till fall. Inom fastigheten finns goda
förutsättningar för etablering av olika typer av verksamhet, vilket framgår av Bilaga 1c där alla
tänkbara ytor redovisas. Varje nyetablering av någon verksamhet måste bli föremål för prövning
enligt gällande lagar och förordningar.
Direkt olämpliga massor i detta område bedöms vara hushållsavfall. För att ta hand om sådana
massor och det lakvatten som bildas, så krävs stora lagringsytor samt omfattande reningsåtgärder
och kontrollprogram. De ytor som finns att disponera efter planerad mottagning av rena massor
räcker inte till för denna typ av verksamhet. En stor avfallsanläggning finns redan etablerad väster
om Bollnäs (BORAB), inte långt från Slåtta industriområde.

6 Miljökonsekvenser och åtgärder vid planerad verksamhet
6.1 Landskapsbild, naturmiljö
6.1.1 Befintliga förhållanden
I dagsläget görs berguttag i en bergssluttning i den nordvästra delen av området. En upplagsyta är
under utbyggnad i den centrala delen av fastigheten. Vägen in till området från riksväg 50 har nyligen
byggts. På flera ytor har skog avverkats och nyplantering har gjorts.
6.1.2 Påverkan
Vid den planerade utbyggnaden för att kunna ta emot, lagra och återvinna massor, så kommer skog
att avverkas och de lokalt utsprängda bergmassorna kommer att läggas på jordtäckta markytor.
Bergmassorna kommer även fortsättningsvis att tas ut ur höjdryggen längs fastighetens västra del.
6.1.3 Åtgärder
Inom en zon på 50 m runt planerat industriområde kommer ett slags skyddszon mot omgivningen att
lämnas, där skog tillåts växa upp. Detta förhindrar insyn, damning och buller mot omgivningen. Ett
större område i den södra delen kommer också att lämnas orört och upplåtas till skogsbruk.
Skyddszonernas omfattning framgår av kartorna i Bilagorna 1 och 2.

6.2 Mark och vatten
6.2.1 Befintliga förhållanden
Morän är den dominerande jordarten inom området. Våtmarker finns inom den västra och den
sydöstra delen av fastigheten. Berghällar går i dagen längs den nord-sydliga höjdryggen i väster.
Genom diken och bäckar avrinner ytvatten mot fastighetens centrala till ett större uppsamlingsdike
som leder ut från områdets nordöstra avsnitt. Inga brunnar finns i området, vilket innebär att
grundvattnet är helt opåverkat av uttag av dricksvatten. Det är inte heller förorenat av t.ex.
avloppsanläggningar. Under hittillsvarande drift har inga kemikalier förvarats inom området. Farligt
avfall har heller inte producerats.
Då vattnet lämnat industriområdet rinner det i befintliga diken ned mot recipienten Voxnan men
passerar innan dess genom ett skyddsområde för den kommunala vattentäkten för Runemo samhälle
(Raskes vattentäkt). Diket går ca 120 m sydväst om vattenverket (Bilaga 6). De hydrogeologiska
förhållandena har utretts 1998 av VBB-VIAK (rapporten Vattentäkter i Ovanåkers kommun). I övriga
delar går diket utanför fastställt vattenskyddsområde eller utgör gränsen för skyddsområdet.
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6.2.2 Påverkan
När området byggs ut med hårdgjorda ytor kommer dagvatten att avrinna snabbare till
dikessystemet. Det finns risk att ytliga föroreningar, såsom t.ex. finmaterial från inkörda massor och
oljor från maskinparken följer med ytvattnet från vägar och upplagsytor. Vid grävning av diken
kommer temporärt ytvatten att bli bemängda med fina jordpartiklar. Tankning av fordon inom
verksamhetsområdet kan också förorsaka spill som följer med ytvattnet, liksom användandet av
smörjoljor, rengöringsmedel och liknande produkter.
Ytvattnet som rinner genom skyddsområdet för vattentäkten Raskes i Runemo går i ett dike ca 120 m
sydväst om vattenverket och på en sträcka av ca 200 m. Diket underlagras av ogenomsläpplig lera
och har därför ingen hydraulisk förbindelse med grundvattenmagasinet i den underliggande
grusåsen. I övrigt utgör diket gränsen till vattenskyddsområdet eller ligger helt utanför detta. Under
landsvägen går diket in i en kulvert (Bilaga 6). Grundvattnet i närheten av vattentäkten har en
flödesriktning mot sydost, alltså bort från vattentäkten. Leran och kulverten skyddar också
grundvattnet i närliggande fastigheters brunnar från påverkan av ytvattnet i diket.
6.2.3 Åtgärder
Upplagsytorna där massor läggs upp utformas med lutning mot punkter där ytvattnet samlas upp och
där det kan ledas i öppna eller kulverterade diken till sedimentationsdammar med oljefällor.
Huvudsakligen kommer ytvattnet att ledas mot våtmarken i väster, där större vattenmängder kan
uppehållas en längre tid för att få ett jämnare flöde. Dessutom kan vattnet från ytorna till stora delar
renas ytterligare med hjälp av växtligheten i våtmarken samt dessutom spädas ut i opåverkat
ytvatten som inte runnit genom massor eller över upplagsytor. Allt vatten inom området kommer att
ledas norrut. En möjlig framtidsbild av dikessystemet framgår av Bilaga 2.
Kemikalier, såsom rengöringsmedel, smörjoljor o.dyl. ska förvaras i låsbara förvaringsutrymmen.
Avfall läggs i förvaringskärl på hårdgjorda och täta ytor med skydd mot nederbörd.
Petroleumprodukter ska förvaras i tankar försedda med nederbördsskydd och placerade på täta ytor
med invallning eller kar som rymmer hela tankens volymen. Alternativt kan dubbelmantlade tankar
användas. Tankning av fordon får endast ske på täta ytor speciellt avsedda för tankning. Eventuella
oljespill ska omedelbart samlas upp genom uppgrävning eller med absorberande medel. Förorenad
jord ska transporteras till godkänd mottagningsstation. Avlopp från manskapsutrymmen ska ledas till
godkänd reningsanläggning.

6.3 Luft
6.3.1 Befintliga förhållanden
Den hittillsvarande verksamheten har inneburit att avgasemissioner och damm kommit från
borrning, sprängning, krossning, upplag och transporter inom området samt transporter till och från
området.
6.3.2 Påverkan
Planerad verksamhet innebär fortsatt uttag och förädling av bergmaterial i samma omfattning, eller
tidvis i något större omfattning om det uppkommer behov av ballastprodukter. De interna
transporterna för byggande av upplagsytor ökar i tider av intensivt byggande. Efter detta skede
kommer intransporterna av massor att öka, liksom uttransporterna av återvunnet material. Man kan
också förvänta sig att de interna transporterna av massor som ska förflyttas kommer att öka. Lukt
kan förekomma från vissa typer av massor som lagras i området.
6.3.3 Åtgärder
Den moderna, mobila krossutrustning som används avger mycket lite damm och är utrustad med
reningsaggregat för dieselavgaser. Damm från vägar och upplagsytor kommer att bekämpas med
kalciumlösning, en beprövad metod för grusvägar. Inom området används bara moderna,
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miljöklassade arbetsmaskiner. Sprängämnen med låg gasutveckling ska användas. Dessutom kommer
den skogsridå som lämnas runt området att dämpa dammspridningen. Även
arbetsmiljölagstiftningen reglerar förhållandena inom industriområdet. Eventuell lukt kommer i stort
sett att kvarhållas inom industriområdet eftersom sådana massor kan läggas i skyddande lägen, t.ex.
omgivna av täktväggar, upplag och jordvallar. Den lukt som kan förekomma späds snabbt ut och
sprids huvudsakligen med västliga vindar mot skogsområden utan bebyggelse.

6.4 Buller och vibrationer
6.4.1 Befintliga förhållanden
Bullrandealstrande verksamhet sker vid berguttag och byggande av upplagsytor (borrning,
sprängning, krossning, transporter). Vid fortsatt verksamhet kommer buller fortsättningsvis att
alstras på samma sätt men med olika intensitet beroende på utbyggnadstakten i området.
Omkringliggande skogsområden dämpar buller. Den intilliggande riksväg 50 är en stark bullerkälla i
området. Dessutom finns bullrande verksamhet vid moräntäkten, belägen ca 300 m norr om den
aktuella fastighetens norra gräns.
6.4.2 Påverkan
Hittillsvarande verksamhet har understigit gällande riktvärden/begränsningsvärden för industribuller
vid fastigheter enligt naturvårdsverket riktlinjer (se Fig. 8). Ökad verksamhet med krossning av
bergmassor och flisning av trä kommer att öka bullret i området . Bullersituationen i form av "värsta
fall" har beräknats i bilagd bullerutredning, Bilagor 3a och 3b. I Fig. 9 redovisas närmaste gårdar för
vilka bullerberäkningarna gjorts och var dimensionerande bullerkällor (bergkrossen) antagits komma
att placeras.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Högsta ljudnivå i dBA

Dag

Kväll

Natt

Momentana ljud nattetid

kl 07-

kl 18-22, samt lör- sön-

kl 22-

kl 22-07

18

och helgdag

07

kl 07-18

Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt

50

45

40

Utbildningslokaler[2]

50

50

50

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där

40

35

35

55

vårdbyggnader[1]

50

naturupplevelsen är en viktig faktor[3]

[1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och
liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv.
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Fig. 8. Naturvårdsverkets publikation ”Externt industribuller - Allmänna råd” 1978, uppdaterad 1983
Bullerberäkningarna i Bilagorna 3a och 3 b har gjorts för de tre närmaste liggande fastigheterna där
bullerkällorna utgjorts av två lägen för krossning av berg. Krossning har antagits att ske dels ca 350
meter ostsydost om bostadshuset ”Stampes”, dels 790 meter sydsydost om samma hus (se Fig. 9)
beräknad på antagen ljudnivån 90 dbA på 10 m avstånd från krossen. Dessutom har beräkningar
gjorts för den bullrande verksamhet som kan antas komma från ett "allmänt industriområde",
82dBA.

0

400m

Fig. 9. Närmaste bebyggelse, där buller beräknats (röda cirklar). Bullerkällor, platser med krossning
(vita trianglar).

Gården ”Stampes”: Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från den nordvästra krossningsplatsen, kväll
kl 18-22, lör- sön- och helgdag kl 07-18 samt natt kl 22 -07. Bullernivån från det allmänna industriområdet bedöms inte bli acceptabel natt kl 22 -07.
Gården ”Uggasbo” (Alfta Kyrkby 4:10) : Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från det allmänna
industriområdet natt kl 22 -07.
Gården ”Uggaberg”: Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från det allmänna industriområdet natt kl
22 -07.
6.4.3 Åtgärder
Bullervärdena kommer alltså enligt utförd bullerutredning att kunna hållas under gällande
begränsningsvärden i vid närmaste bebyggelse under dagtid, vardagar. Däremot bedöms
bullervärdena överstiga begränsningsvärdena nattetid. Krossning av bergmaterial kommer att ske vid
bergområdet i den västra delen och upplag av färdiga produkter placeras öster därom. Därigenom
kommer krossen att bli omgärdad av täktkanter mot väster och upplag mot öster, vilka har en kraftigt
dämpande effekt på bullerutbredningen. Denna framtida bullerutbredning är svår att nu beräkna
utifrån befintliga topografiska höjddata, men bedöms bli betydande. Ytterligare ett sätt att minska
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bullret från verksamheten inom Slåtta industriområde är att bygga bullervallar i lämpliga lägen, t.ex.
vid in- och utfarten.

6.5 Transporter
6.5.1 Befintliga förhållanden
Transporterna har hittills huvudsakligen skett internt inom fastigheten då upplagsytor byggts.
Transporterna till och från området har varit i form av anställdas arbetsresor, transporter av avyttrat
bergmaterial samt servicefordon av olika slag. Transporterna har medfört emissioner av avgaser från
arbetsfordon, servicefordon och privatbilar. Arbetsfordonen drivs av miljöklassade motorer
(lågemissionsmotorer).
6.5.2 Påverkan
Transporterna förväntas öka i framtiden, dock oregelbundet i tid eftersom krossning sker kampanjvis
efter behov. Mottagandet av massor och uttransporter av färdiga, återvunna produkter kommer
också att ske oregelbundet eftersom de styrs av tillgång och efterfrågan. Vid en fullt utbyggd
verksamhet bedöms årsdygnstrafiken (ÅDT) in till och ut från området bli 70-100 transporter per
dygn. Trafikflödet på intilliggande riksväg 50 är ca 4400 fordon per dygn enl. Trafikverkets mätningar.
6.5.3 Åtgärder
Anslutningen till riksväg 50 är godkänd av Trafikverket. Transporterna på allmän väg minimeras
eftersom uppsamling och avsättning av massorna huvudsakligen omfattar närområdet. Moderna
arbetsfordon har miljöklassade, bränslesnåla motorer.

6.6 Kemikalieanvändning
6.6.1 Befintliga förhållanden
I dagsläget utgör bränsle och oljor till arbetsfordonen de kemikalier som används i verksamheten.
Inga andra kemikalier förkommer inom området. Tankning av arbetsfordon sker inte inom området
utom vid krossentreprenader då godkända, dubbelbottnade bränsletankar finns monterade på
krossutrustningen.
6.6.2 Påverkan
För att underlätta verksamheten kan, på sikt, bränsletankar och förråd för oljor, rengöringsmedel
o.dyl. behöva inrättas på området. Spill kan då förekomma vid tankning eller olyckor.
6.6.3 Åtgärder
Tankar för bränsle, vilka är försedda med spilltråg och tak placeras på hårdgjorda, väl utmarkerade
ytor. Övriga kemikalier förvaras i låsbara förråd inom området. Eventuellt spill vid tankning tas om
hand direkt av personalen. Absorptionsmedel finns tillgängligt i förråd och arbetsfordon. Oljor som
kan komma ut i ytvattnet hamnar i vattendammar försedda med oljefällor där de kan sugas upp från
vattenytan.

6.7 Vattenförsörjning, avlopp och avfall
6.7.1 Befintliga förhållanden
I dagsläget finns inga brunnar och avloppsanläggningar i området.
6.7.2 Påverkan
Då området byggs ut kommer en brunn för dricksvattenförsörjning att borras. En reningsanläggning
för omhändertagande av avloppsvatten från manskapsutrymmen kommer att byggas. Inga andra
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brunnar finns i närområdet och en ny brunn för industriområdets dricksvattenförsörjning kan därför
inte påverka vattenförsörjningen för närliggande boningshus.
6.7.3 Åtgärder
Beroende på markförhållandena kommer anläggningen att konstrueras som en
infiltrationsanläggning, markbädd eller sluten tank. Anläggningen ska vara godkänd av kommunen.

6.8 Driftstörningar och risk för olyckor och tillbud
6.8.1 Riskanalyser
Verksamhetsutövaren har ett ansvar för egenkontrollen och utför kontinuerligt översyn av
arbetsmoment och utrustning för att förhindra olyckor och tillbud. Även personal som arbetar i
området har ett ansvar att rapportera brister och fel som kan förorsaka tillbud och olyckor.
6.8.2 Riskreducerande åtgärder
De risker som identifieras åtgärdas direkt av verksamhetsutövaren eftersom detta är en prioriterad
arbetsmiljöfråga. Personal som arbetar i området ska ha god utbildning på maskiner och annan
utrustning som används. Personalen genomgår med jämna mellanrum utbildningar i arbetsmiljö.

7 Miljömål och miljökvalitetsnormer
7.1 Relevanta miljömål
Begränsad klimatpåverkan; arbetsmaskiner i området och transporter till och från anläggningen ger
upphov till utsläpp i form av koldioxid som påverkar miljömålet. Uppsamlings- och
avsättningsområden för massorna utgörs huvudsakligen av närområdet, vilket gör att påverkan
reduceras jämfört med massor som transporteras från och till mer avlägsna producenter.
Frisk luft; emissioner från arbetsfordon och transporter i form av koldioxid, kväve- och svaveloxider
samt partiklar påverkar målet. De miljöklassade arbetsfordon som används i verksamheten medför
att utsläppen blir så små som möjligt. Avståndet till närmaste bebyggelse är långt.
Grundvatten av god kvalitet; Läckage av oljor och bränsle från arbetsfordon och cisterner kan
påverka grundvattnets kvalitet. Markförhållanden (hårdgjorda ytor, myrmark och
sedimentationsdammar med oljefällor) samt att bränsleförvaras i godkända tankar försedda med
spillskydd som minimerar risken för utsläpp som kan påverka grundvattnet. Ytterligare skydd för
grundvattnet fås genom att fordonen ställs upp på en tätgjord yta vid arbetsdagens slut. Kemikalier
(t.ex. rengöringsmedel och smörjoljor) som används i verksamheten förvaras i låsbara utrymmen.
Avfall sorteras och tas om hand av godkänd renhållningsentreprenör. Avlopp från
manskapsutrymmen leds till godkänd anläggning. Vattentäkten vid Runemo kan inte påverkas av det
ytvatten som rinner från industriområdet i ett dike ca 400 m sydost om vattenverket. Diket ligger
nedströms vattenverket och har en tät botten av lera samt går till stor del i en kulvert genom
vattenskyddsområdet.
God bebyggd miljö; Bergmaterial ska ersätta sand och grus enligt myndigheternas riktlinjer, vilket
uppfylls genom att bergmaterialprodukter i området på sikt även kommer att produceras för
samhällets behov.
Giftfri miljö: Inga kemikalier används eller produceras i planerad verksamhet med mottagning av
rena massor. Tankar för bränsle är miljögodkända och placeras på hårdgjorda, täta ytor. Övriga
kemikalier, såsom rengöringsmedel och smörjoljor, förvaras i låsbara förråd inom området.
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Myllrande våtmarker; Inom fastigheten finns två smärre myrar, som har kommenterats i den
naturinventering som gjorts (punkterna 13 och 22, Bilaga 5A). Myren i sydöstra delen av fastigheten
kommer inta ett beröras av verksamheten. Myren i norra delen kommer att påverkas av ytvatten
från områdets ytor, men detta vatten renas först i sedimentationsdammar försedda med
oljeavskiljare innan det når myren och påverkar därför inte flora och fauna.

7.2 Relevanta miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller anger nivåer som inte får överskridas.
För utomhusluft gäller enl. SFS 2010:477 för kväveoxider (60 mikrogram per kubikmeter luft per
dygn), svaveldioxid (100 mikrogram per kubikmeter luft per dygn) och koloxid (10 milligram per
kubikmeter luft som högsta åttatimmars medelvärde under ett dygn). För partiklar gäller för PM 2,5
ett gränsvärde på i genomsnitt ett årsmedelvärde på 25 mikrogram per kubikmeter luft, och för PM
10 gäller 40 mikrogram som ett årsmedelvärde.
Avgasutsläppen från fordon som arbetar inom området och transporter till och från området är inte
av den omfattningen att dessa gränsvärden överskrids. Avgasutsläppen från verksamheten är
dessutom försumbar i förhållande till den trafik som dagligen trafikerar intilliggande riksväg 50. Inte
heller bedöms de riktvärden som anges för partiklar från verksamheten att överskridas.
För vattenförekomster gäller normerna i SFS 2004:660. Inga vattenförekomster är angivna för det
aktuella området enligt Vatteninformationssystem VISS, www.viss.lansstyrelsen.se.
För omgivningsbuller gäller föreskrifterna i SFS 2004:675, vilka kan bemästras genom de åtgärder
som redovisas i Kap 6.4.

8 Samlad konsekvensbedömning
Miljökonsekvenserna vid en etablering av ett industriområde inom fastigheterna Alfta Kyrkby 17:22
och 10:13 bedöms vara minimala på omgivningen. Avståndet till närboende är långt. Området är
redan bullerstört och en mindre masshanteringsverksamhet är redan etablerad. Buller och utsläpp till
luft och vatten blir minimala, kan kontrolleras och åtgärdas och kommer inte att negativt påverka
omgivningen. Största miljöpåverkan blir på naturmarken inom fastigheten, där skogsmark ersätts
med hårdgjorda ytor. En stor fördel med en etablering inom den aktuella fastigheten är att
byggmaterialet (krossprodukter av berg) finns inom fastighetens gränser, vilken innebär minimala
transporter av lämpligt material för byggandet av planerna. En del planer ska göras extra täta och
även då finns finkornigt bergkrossmaterial att tillgå i omedelbar närhet.

Ljusdal 8 mars 2014

Lars Wallberg
Branta AB
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BILAGA 1 A
ÖVERSIKTSKARTA
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Alfta Kyrkby 17:22
och 10:13
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BILAGA 1a
Slåtta industriområde
Översiktskarta, Fastigheterna
Alfta Kyrkby 17:22 och 10:13
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BILAGA 1 B
PLAN 1
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BILAGA 1b
Slåtta industriområde
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BILAGA 1 C
PLAN 2
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BILAGA 1c
Slåtta industriområde
Principskiss, Plan 2
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BILAGA 2
DIKESSYSTEM FÖR YTVATTEN
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BILAGA 2
Slåtta industriområde
Ytavrinning, principskiss över
tänkbart dikessystem med
sedimentationsdammar
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BILAGA 3a BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT
Översiktlig ljudnivåberäkning vid förslag till detaljplan, ”Slåtta
industriområde”, inkl bergtäkt och krossverk, Runemo i Ovanåkers
kommun
Bakgrund
För att ta fram förslag till detaljplan för industriområde för bl. a. krossverk vid Slåttamyran,
Runemo i Ovanåkers kommun bedöms det finnas behov av att i en miljökonsekvensbeskrivning bl. a. bedöma ljudnivåer vid de bostäder som bedöms bli mest utsatta.
De tre bostäder som bedöms bli mest bullerutsatta är: ”Stampes” och ”Uggaberg” nordväst
om planområdet och ”Uggasbo” (Alfta Kyrkby 4:10) nordost om planområdet. En översiktlig
bullerberäkning för dessa bostäder har därför utförts enligt nedan.
Utgångspunkter
För att göra en översiktlig ljudnivåberäkning måste ett antal utgångspunkter fastställas. I
vissa fall måste antaganden göras, men man kan ändå få en god uppfattning om bullernivån
är acceptabel eller om bullerdämpande åtgärder måste vidtas.
1. Beräkningarna har utförts för ”worst case”; bullerkällorna inom planområdet har
placerats där de bedöms ge högsta ljudnivåerna. Berörda bostadshus har antagits ha
två bostadsvåningar och beräkningen avser plan 1 tr som torde få den högsta
ljudnivån.
2. Under det inledande skedet av planområdets iordningsställande avses bergtäkt och
krossning ske i områdets västra och södra del att ske. I bergtäkterna ställs ett
krossverk/sorteringsverk upp. Anläggningen antas (erfarenhetsmässigt) avge den
maximala bullernivån på ca 3 m höjd över marken. Ljudnivån är 90 dBA på 10 m
avstånd.
3. Bullerkällans (krossverkets) utbredning är ca 20 m i diameter, vilket gör att den kan
anses utgöra en punktkälla på avstånd över 50 m. Ljudkaraktären är ett bredbandigt
ljud utan hörbara tonkomponenter.
4. Utöver krossanläggningen används hjullastare och lastbilar för schaktning och
transport av material. De mobila bullerkällorna avger inte ett kontinuerligt buller och
utgör ett mindre bidrag till den ekvivalenta ljudnivån på de aktuella avstånden.
5. Planområdet utgörs av Slåttamyran i planområdets centrala och nordöstra del.
Områdets västra och södra del är bergigare och används i början för bergtäkt och
krossningsverksamhet. För att minska bullerspridning kan avbaningsmassor och
producerat material att placeras vid täktområdenas gränser som vetter mot de
närmaste bostäderna. De vallarna ger då bullerdämpande effekt. Detta har inte tagits
med i ljudnivåberäkningarna.
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6. Krossning har antagits att ske dels ca 350 meter ostnordost om bostadshuset
”Stampes”, dels 790 meter sydsydost om samma hus.
7. Inom det ”allmänna industriområdet”, centralt och nordostligt inom planområdet,
kommer verksamheten mest att utgöras av upplag av olika slag (timmer, grot,
plogningssnö, sandningssand o dyl. Här antas att bullerkällorna kommer att främst
bestå av lastbilstrafik till och från området och lastmaskiner som kör inom området
periodvis. Det är inte lätt att hitta en sannolikt ekvivalent utgångsvärde. 82 dBA har
använts i denna beräkning.
8. De beräknade ljudnivåerna har jämförts med riktvärdena i Naturvårdsverkets
Övergångsvägledning 2014 för extern industribuller.
Resultat
Den akustiska dämpning som äger rum beror i första hand på avstånd, mark och akustiska
hinder (skärmdämpning).
Befintliga ljudnivåer:
Gården ”Uggaberg” får ca 51 dBA vägtrafikbuller från RV50. ”Uggasbo” (Alfta Kyrkby 4:10)
får från RV50 ca 44 dBA. ”Uggasbo” får även buller från den befintliga krossningsverksamheten som pågår på Hyttberget ca 400 m åt västnordväst. Den ger 36 -53 dBA
beroende på krossverkets placering.
Ljudnivåer från det planerade industriområdet:
Under normala meteorologiska förhållandena beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna bli enligt
följande:
Bostad

Närmaste krossningsplats
Omr f miljöstörande verks, kross
Omr f miljöstörande verks, efter kross
Allmänt industriområde

Stampes

Uggasbo (Alfta
Kyrkby 4:10)

Uggasberg

49 dBA
34 dBA
37 dBA
40 dBA

35 dBA
28 dBA
33 dBA
44 dBA

35 dBA
29 dBA
31 dBA
44 dBA

Bedömning
”Stampes”: Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från den nordvästra krossningsplatsen,
kväll kl 18-22, lör- sön- och helgdag kl 07-18 samt natt kl 22 -07. Bullernivån från det
allmänna industriområdet bedöms inte bli acceptabel natt kl 22 -07.
”Uggasbo” (Alfta Kyrkby 4:10) : Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från det allmänna
industriområdet natt kl 22 -07.
”Uggaberg”: Ljudnivån bedöms inte bli acceptabel från det allmänna industriområdet natt
kl 22 -07.
Extra bullerdämpande åtgärder måste därför vidtas. Dock brukar krossning endast ske
vardagar dagtid. Ett sätt minska bullerspridning är att placera jordvallar och/eller bullerplank
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i dalen mellan ”Stampes” och den nordvästligaste delen av planområdet. Detta kan också
vara lämpligt mellan nordöstra delen av planområdet och RV50, både av akustiska skäl och
insynsskäl. Krossverket/sorteringsanläggningen kan också kläs in för att minska ljudnivån.
Förslag till begränsningsvärde: 50 dBA.

Kurt Johansson
Wallbergs Åkeri AB
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BILAGA 3 B, BULLERNIVÅBERÄKNINGAR
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BILAGA 5 A
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BILAGA 5 A (forts.)
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BILAGA 5 A (forts.)
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BILAGA 5 B
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BILAGA 6
Ytavrinning i diken från Slåtta industriområde till Voxnan.

Vattenskyddsområde

Dikessystem

Slåtta ind.omr
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