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ALTERNATIV LOKALISERING OCH UTFORMNING 

1. Inledning 
Enligt miljöbalkens 2 kap 6 § ska det för en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas 

en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 

för människors hälsa och miljön. 

För att kunna säkerställa att så sker ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redovisning av 

alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering varför 

ett visst alternativ har valts. Med anledning av detta har följande översiktliga lokaliseringsutredning 

genomförts. 

Cementa framförde under samrådet att man avsåg utreda Gillberga som en alternativ lokalisering. Detta 

eftersom det är det enda område på Öland förutom Albrunna som är utpekat som riksintresse för 

mineralutvinning. Lokaliseringsfrågan diskuterades i samrådsskedet och Länsstyrelsen skrev i sitt 

samrådsyttrande att: 

”Alternativa lokaliseringar ska redovisas, diskussion om att redovisa resonemang kring Gillberga, andra 

lokaliseringar inom riksintresse för material i Albrunna samt import av material.” 

Den import som länsstyrelsen nämner uppfattar Cementa såsom införsel av material från annan kalkstenstäkt 

inom eller utanför Sverige.  

I övrigt har inte några förslag på alternativa lokaliseringar eller utformningar framförts under samrådsskedet.  

Det kan dock i sammanhanget nämnas att mycket tidigt i processen, redan innan samrådsprocessen 

påbörjades, fördes diskussioner mellan Cementa och konsulter om alternativa utformningar längre österut än 

vad nuvarande ansökan omfattar. De uppenbara fördelarna med ett sådant alternativ är att Cementa äger 

marken samt att den kvalitativa högstenen har en ökad mäktighet åt öster. Utbytet av material per 

ianspråktagen ytenhet ökar således. Redan vid en inledande analys av motstående intressen valdes detta 

alternativ dock bort eftersom det bedömdes vara ett betydligt sämre alternativ än de som nu utretts närmare. 

Detta främst på grund av att området i sin helhet ligger inom N2000-klassad mark.  

 

2. Förutsättningar 
Syftet med verksamheten är att årligen leverera kalksten som kan försörja Cementas cementfabrik i 

Degerhamn med kalkstensråvara. Huvudalternativet omfattar brytning av totalt 15 miljoner ton kalksten och en 

maximal årlig produktion på 900 000 ton. Denna nivå utgör därför grunden även för lokaliseringsutredningen.  

  

3. Alternativa lokaliseringar/utformningar 
Förutom huvudalternativet har ett utformningsalternativ, ett lokaliseringsalternativ vid Gillberga samt ett 

alternativ som innebär införsel av kalksten från en täkt utanför Öland utretts. 
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I övriga MKB:n beskrivs påverkan av huvudalternativet utförligt. I detta avsnitt fokuseras på skillnaderna 

mellan de övriga alternativen och huvudalternativet. 

3.1 Huvudalternativet (Alternativ 1) 
Utgångspunkten för huvudalternativet har varit att inte bryta sten inom områden som är utpekade som 

Natura 2000-områden samt att välja områden som har en god mäktighet av högvärdig kalksten. Detta 

för att undvika påverkan på Natura 2000 områden samt minimera det ianspråktagande av naturmiljö 

(naturmiljö i detta sammanhang betraktat som orörd markyta) som en kalkstenstäkt innebär. 

3.2 Utformningsalternativ (Alternativ 2) 
Även för utformningsalternativet har utgångspunkten varit att inte bryta sten inom områden som är 

utpekade som Natura 2000 områden. För utformningsalternativet har utgångspunkten varit att undvika 

utbredning av täkten åt öster och istället ta ut allt tillgänglig kalksten, inom riksintresse för 

mineralutvinning, i väster. Detta oavsett mäktighet.  

Utformningsalternativet innebär att brytområdet begränsas i öster. Naturvärdena är enligt den utförda 

naturvärdesinventeringen ungefär lika höga i de västra delarna som omfattas av utformningsalternativet 

som i de östra delarna, se bilaga B 6 under flik 9 i ansökan.  

Vid utformningsalternativet blir avståndet till boende från brytområdet betydligt kortare, 700 meter, än 

vid det sökta huvudalternativet där det uppgår till 1,8 km, se figur 1 nedan. Detta innebär en något 

högre påverkan av vibrationer och luftstötsvåg, även om normalt föreskrivna begränsningsvärden 

sannolikt kan innehållas. 

Transport av kalksten blir marginellt kortare då utformningsområdet ligger ca 1 km närmare 

cementfabriken än huvudalternativet, men det bedöms inte ha mer än marginell betydelse. 

Kalkstenens mäktighet är inte lika stor i de västliga delarna som längre öster ut. Detta innebär att en 

större yta, 67 ha, behöver tas i anspråk vid utformningsalternativet jämfört med huvudalternativets 51 

ha för att erhålla samma mängd kalksten.  

I de västra delarna som gränsar till den efterbehandlade täkten har Cementa också gjort åtgärder för att 

stärka friluftslivet. Bl.a. har en naturstig anlagts och i anslutning till denna har bl.a. permanentkikare och 

ett vindskydd med grillplats anlagts. Med utformningsalternativet skulle delar av naturstigen helt 

försvinna medan andra delar skulle påverkas starkt. 

 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Kalkstenstäkt Cementa Degerhamn Mikael Nilsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10229709 2017-11-15  

 3 (6) 

 

  

 

 

Figur 1: Huvudalternativ med planerat verksamhetsområde samt ytor för alternativ utformning. Även nuvarande 

tillståndsgivet brytområde markerat, omkring hälften av ytan är exploaterad.  

3.3 Gillberga 
På Öland finns, som tidigare nämnts, två områden som är utpekade som riksintresse för 

mineralindustrin. Det är förutom Albrunna även Gillberga på norra Öland. Cementa har inte rådighet 

över täkten i Gillberga och dessutom är det oklart hur stor tillgången på kalksten är och vilken kvalitet 

den har.  

Kvalitet- och tillgänglighetsfrågan har i nuläget inte utretts närmare. Kalkstenens mäktighet är I 

Gillberga är 15-17 meter vilket innebär att cirka 35-40 ha skulle behöva tas i anspråk för att ersätta 

stenen i huvudalternativet. Detta under förutsättning att all kalksten har rätt kvalitet vilket är mycket 

osäkert. 

Även Gillbergatäkten är lokaliserad i område med höga naturvärden, se Figur 2.  

Avståndet till Gillberga från Degerhamn är cirka 100 km och transportvägen går nästan uteslutande på 

väg 136. En lastbilstransport med kalksten kan lasta ca 35 ton. Detta skulle vid nuvarande produktion 

på 400 000 ton innebära totalt cirka 11 400 transporter per år eller ca 50 st per dygn (beräknat på 225 
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årsarbetsdagar). Då de också kommer att gå olastade upp till Gillberga blir antalet transportrörelser det 

dubbla. Vid en ökning av produktionen till sökta 900 000 ton skulle antalet transporter uppgå till cirka 

25 700 transporter per år eller ca 114 st per dygn. Även här blir antalet transportrörelser det dubbla.  

Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta varierar trafikflödena ganska mycket på olika delar av väg 136. 

På de sträckor med högst trafik, strax norr om Ölandsbron, är medeltrafikflödet cirka 6 000 fordon/dygn 

varav cirka 400 fordon/dygn utgörs av tunga fordon. På sträckor långt i söder är intensiteten betydligt 

lägre med enbart drygt 1 000 fordon/dygn varav cirka 100 fordon/dygn utgörs av tunga fordon. 

Vid användning av kalksten från Gillberga stenbrott skulle alltså den tunga trafiken på den 100 km 

långa sträcka öka med 25-100 % vid nuvarande produktionsnivå och med 60-230 % vid sökt 

produktionsnivå. Detta skulle naturligtvis leda till en ökad bullernivå hos de boende längs väg 136 och 

samtidigt en försämrad trafiksäkerhet. 

Ökad trafik leder också till ökade utsläpp av framförallt koldioxid, kväveoxider samt partiklar.  

 

Figur 2. Inom riksintresset för mineral, Gillberga, bedrivs kalkstenstäkt i omgivningar med flera olika  natur- och 

friluftsintressen. 
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3.4 Införsel av kalksten 
Detta alternativ innebär att kalksten hämtas utanför Öland. Då längre transporter av kostnadsskäl 

enbart kan ske med fartyg är enbart täkter belägna i närheten av en hamn möjliga att ta emot kalksten 

ifrån. Den troligen närmaste täkten med kalksten är Cementas kalkstenstäkt i Filehajdar, cirka 5 km 

från Cementas fabrik i Slite. Denna täkt försörjer Sveriges största cementfabrik, Slite, med 

cementråvara. Eftersom Cementa har rådighet även över denna täkt skulle det vara teoretiskt möjligt 

att föra in kalksten från denna täkt till Degerhamnsfabriken. 

När det gäller naturvärdena i och runt Filehajdar är de minst lika höga som i Albrunna. Delar av 

området har, till skillnad från Albrunna, också klassats till naturvärdesklass 1.  

Kalkstenens mäktighet är större på Filehajdar, ca: 30 meter i genomsnitt. Detta innebär att ytan som 

måste tas i anspråk för att ersätta huvudalternativet enbart uppgår till 19 ha.  

Cementa Degerhamn har en egen hamn där införsel av vissa råmaterial och utförsel av färdig produkt 

sker. I nuläget är antalet anlöp till hamnen ca 160 st per år. Hamnen har bara plats för ett lastfartyg åt 

gången och lossning av fartyg tar ca: 12-14 timmar.  Hamnen kan ta emot fartyg med en last på ca 

4 400 ton. Det skulle innebära att det tillkommande årliga antalet fartygsanlöp skulle uppgå till 205 st 

vid maximalt ansökt volym och cirka 90 st vid nuvarande produktionsnivå. Det är normalt olika typer av 

fartyg som transporterar kalksten och den färdiga cementen eftersom den senare måste lagras i ett 

slutet utrymme. Det går alltså inte att minska antalet tillkommande anlöp på något betydande sätt med 

transportplanering. 

I nu gällande tillstånd för hamnverksamheten finns ingen begränsning i antalet anlöp. En ökning med 

90 st fartygsanlöp skulle sannolikt vara möjlig, men innebära mer lastning under kvällstid och därmed 

ökade bullerstörningar för närboende. En ökning med 205 st fartygsanlöp skulle rent teoretiskt vara 

möjlig men i praktiken mycket svår att genomföra. Risken är nämligen att detta skulle kräva lossning 

nattetid vilket i sin tur innebär bullerstörningar och faktiska svårigheter för Cementa att innehålla sitt 

begränsningsvärde avseende buller nattetid (45 dBA). 

Förutom ökad bullerpåverkan genererar också de ökade fartygstransporterna utsläpp av bl.a. 

kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid.  

 

4. Sammanfattande bedömning 
Nedan följer en tabell som jämför de olika alternativen som presenterats ovan, tabell 1.  Jämförelsen grundar 

sig på att samma mängd kalksten ska erhållas. De parametrar som används är dels sådana som kan anses 

väsentliga för en lokaliseringsutredning ur ett exploateringsperspektiv (positiva) och dels sådana som 

påverkar boende- eller naturmiljön på ett icke önskvärt sätt (negativa). Varje parameter poängbedöms på en 

fallande skala där 5 poäng innebär mycket bra/obefintlig påverkan och 1 poäng innebär dåligt/betydande 

påverkan. Slutligen summeras poängen och utifrån totalsumman kan slutsatser om det lämpligaste 

alternativet dras.  
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Tabell 1: Utredda alternativ och värdering av dessa. 

 Huvudalternativ Utformningsalt. Gillberga Införsel av kalksten 

(Filehajdar) 

Förenligt med 

riksintresse för 

mineralutvinning 

Ja, området 

utgör 

riksintresse 

5 Ja, området utgör 

riksintresse 

5 Ja, området 

utgör 

riksintresse 

5 Ja, området utgör 

riksintresse 

5 

Påverkan på 

naturvärden 

Relativt höga 

naturvärden i 

området.  

3 Relativt höga 

naturvärden i 

området 

3 Relativt höga 

naturvärden i 

området 

3 Höga 

Naturvärden i 

området 

2 

Påverkan på  

friluftsliv 

Begränsat 

friluftsliv i 

området 

4 Omfattande 

friluftsliv som 

påverkas negativt 

2 Till största del 

inom 

riksintresse 

för friluftsliv, 

MB 3:6 

2 Begränsat 

friluftsliv i området 

4 

Yta som tas i  

anspråk 

51 ha 3 67 ha, pga lägre 

mäktighet av 

kalksten än 

huvudalternativet 

2 35-40 ha, 

eftersom 

något större 

mäktighet än 

huvud-

alternativet. 

Dock 

osäkerhet 

kring kvalitet 

4 19 ha, eftersom 

större mäktighet 

än 

huvudalternativet 

5 

Vibrationer/ buller  

vid transporter  

m.m. 

Kort 

transportväg. 

Långt till 

närboende 

5 Något kortare 

transportväg, 

men närmare till 

boende. 

4 Omfattande 

buller från 

vägtransport 

2 Bullerstörningar 

vid lossning av 

material 

2 

Energianvändning  

i transportskedet 

och därtill hörande 

luftutsläpp 

Kort 

transportväg 

5 Kort transportväg 5 Omfattande 

vägtransporter 

2 Omfattande 

fartygstransporter, 

samt vägtransport 

i liknande 

omfattning som 

huvudalternativet. 

3 

Summa 25 21 18 21 

 

Den sammanfattande bedömningen är således att det valda huvudalternativet, med viss marginal, är det 

lämpligaste alternativet för att uppnå syftet med ansökan, d.v.s. försörja Degerhamnsfabriken med kalksten. 
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