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Skövde växer
Hur mycket bergmaterial behövs i Skövde under de kommande åren för att täcka 

behoven i takt med beräknad tillväxt? 

Område Behov bergmaterial/år Per person

Sverige 85 miljoner ton 9 ton

Skövde (idag 54 000 personer) 490 000 ton 9 ton



Bergtäkter i Skövde kommun
Idag finns tre bergtäkter i Skövde kommun, 

vilka levererar det mesta av kommunens behov.

Billingsryd

• 8 km från Centrum 

• tillfredsställer cirka 40 % av kommunens 

nuvarande bergmaterialbehov

• levererar större delen av kommunens behov 

av asfalt (ca 75 000 ton per år)

• tar emot uppbruten asfalt för återvinning

• levererar material till Paroc i Hällekis

Binneberg

• cirka 16 km från Centrum

Varola

• cirka 17 km från Centrum

Vad innebär 

transportavståndet 

för miljön? 



Korta transportavstånd för 

lägre miljöbelastning

I det fall Billingsryd ej förlängs kommer 

transportavstånden väsentligt förlängas med 

kraftigt ökad miljöbelastning som följd.

Transportavstånd och Billingsryds vikt 

Plats för uppriven asfalt och 

riven betong för återvinning

I Skövde finns behov av asfalt och plats 

för att ta emot uppriven asfalt och riven 

betong för återvinning. 

I Hällekis har också Paroc behov av 

Diabas för framställande av mineralull.



− Tidigare nyttjades framför allt naturgrus. Idag försöker vi styra om 

användningen till krossat berg, då naturgrus är en ändlig resurs. 

Naturgrus är viktigt för grundvattenförsörjning, nu och för 

kommande generationer. 

− Tillgången av krossbart berg är i princip oändlig, men kvalitets-

och miljökrav begränsar viket berg som kan användas.

− Krossat berg är idag det mest använda ballastmaterialet i 

Sverige. Det används inom väg- och järnvägsbyggande samt är 

dominerande vid tillverkning av asfalt.

− En region bör ha en långsiktig och hållbar tillgång till 

byggnadsmaterial i form av bergmaterial. Detta behövs för att 

utveckla infrastruktur och bostadsbyggande.

Hållbar materialförsörjning



− Verksamheten startades på 50-talet och har varit i drift sedan dess

− Idag finns ett asfaltverk som producerar och säljer cirka 50 000 ton asfalt per år samt bergmaterial 

verksamhet som säljer cirka 200 000 ton material per år

− Bergtäktverksamhet är så kallad miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt 6 kap 

Miljöbalken. Tillstånd finns idag för verksamheten till och med 2021-12-31

− Berggrunden består till stor del av Diabas som används av Paroc i Hällekis för framställning av mineralull

− Bergmaterialet håller hög kvalitet, vilket är en bristvara i trakten vilket gör det viktigt för beläggning av vägar i 

Skövde kommun

− Verksamheten kontrolleras enligt kontrollprogram av tillsynsmyndighet och miljörapport inlämnas årligen.

Verksamheten i Billingsryd



Återställande som skapar mervärde för Skövde

Vi ser stora möjligheter att skapa ett väsentligt mer attraktivt område efter täktens avslut för 

utveckling för bostäder och/eller rekreation. 

Skanska och kommunen kan under brytningstiden tillsammans ta fram plan för återställande som 

skapar mervärde för Skövde.



Hållbar utveckling av Billingsrydtäkten

Cirka 2,6 miljoner ton berg (2,2 i 

norra och 0,4 i södra) kan utvinnas, 

vilket förlänger verksamheten i 7-8 

år.

För att minska påverkan på 

intilliggande bostäder kan ny väg 

byggas i östlig riktning, vilket också 

ger möjlighet till användande för 

lokaltrafiken.

I det fall Billingsryd ej kan förlängas 

ökar transportavstånden avsevärt 

vilket ökar klimatpåverkan i Skövde. 

Alternativa lokaliseringar innebär nya 

ingrepp i orörd natur.

Skanska vill förlänga Nyttjanderättsavtal med Skövde kommun och söka 

nytt tillstånd för fortsatt verksamhet.

Två alternativa nya vägar inritade ovan. Den ena i befintlig 

kraftledningsgata och den andra med minsta påverkan på natrurområde

och med mindre topografiska utmaningar



Visualisering fortsatt berguttag och exploatering 

Området före och efter berguttag

Ett utökat berguttag öppnar 

området på sikt, och innebär stora 

möjligheter för framtida utveckling.

Möjlig bostadsutveckling i området 

efter det att avskärmande bergklackar tagits bort, idéskiss.

Idag skymmer lämnade bergskärmar utsikten från området 

som idag är likt en ”gryta”. I det fall bergskärmarna 

avlägsnas skapas ett område med milsvid utsikt i ett 

attraktivt läge.



Vi ser transportväg till och från området som den 

stora utmaningen för fortsatt verksamhet. 

Befintlig trafik går genom bostadsområde som vuxit 

fram under åren som verksamheten bedrivits.

Vi har därför undersökt möjligheterna att bygga ny 

väg österut, vilken kan samnyttjas med 

kollektivtrafiken.

I anslutning till området finns såväl naturreservat, 

natura 2000 och höga kulturvärden. Vägen är förlagd 

så att den påverkar detta så lite som möjligt. Det är 

också en utmaning med att området är väldigt 

kuperat. Fördelen här är att lastbilarna kör nedåt när 

de är lastade och uppåt när de är tomma. 

Bullerdämpande åtgärder mot bostadsområdena kan 

utformas vid behov, genom bullerplank och/eller 

vallar.

Verksamheten bedrivs normalt helgfri måndag till 

fredag 7-16. Leverans av asfalt sker under delar av 

året även på natten.

Ny väg kan samnyttjas med kollektivtrafik



+ Hållbar materialförsörjning för Skövde kommun, framförallt under kommande 

expansion. Leveranser från Billingsryd innebär ungefär hälften så stor 

klimatpåverkan som från de närmaste befintliga täkterna och en tredjedel om man 

räknar med försörjning av Paroc.

+ Fortsatt täckt behov av Asfalt

+ Verksamheten finns på platsen och klarar alla krav som ställs på verksamheten 

enligt tillstånd. Känd verksamhet för närboende med få synpunkter. 

+ Inga nya ingrepp i naturen (nytt område på annan plats i kommunen)

+ Fortsatt försörjning av Paroc mineralullstillverkning (alternativet är sannolikt från 

området i gränsen mellan Småland och Skåne)

+ Förbättrad väglösning som kan komma lokaltrafiken till godo

+ Möjlighet att tillsammans utreda långsiktigt användande av området, som 

öppnas upp och kan göras mer publikt, med koppling till Billingen

Fördelarna med en fortsatt verksamhet



Alternativ till Billingsrydtäkten
− Utredningsarbete för att hitta en ny lokalisering i Skövde kommun pågår men är 

ett arbete på lång sikt. Att etablera en likvärdig verksamhet tar ca tio år.

− En ny etablering för att tillfredsställa behovet av bergmaterial i Skövde skulle 

innebära ett nytt ingrepp i naturen med andra motstående intressen.

− Skövde kommun har mycket begränsade möjligheter till materialförsörjning med 

bergmaterial på grund av den dåliga tillgängligheten av berg. 

− Runt Västgötaslätten och Falbygden är bergkvaliteten dålig och tillgängligheten 

liten på grund av stora jorddjup samt natur- och kulturvärden. 

− En  alternativ etablering skulle innebära ett mycket större transportavstånd.

− Mycket låg sannolikhet att kunna försörja Paroc, vilket innebär mycket långa 

transportavstånd för Paroc om Billingsryd läggs ned.



− Ambition att i Bergtäkten i Billingsryd 

producera 300 000 ton bergmaterial/år.

− Det innebär i transporter ett CO2-utsläpp 

på 590 ton (270 000 ton på lokal 

marknad och 30 000 ton till Paroc).

− Ur ett lokalt perspektiv är det en 

betydande del (drygt 0,4%) av Skövde 

kommuns totala utsläpp 2020 (mål enligt 

Skövdes Energi- och klimatplan).

Klimatpåverkan 

Skövde kommuns Energi- och klimatplan

Alternativet 

Ny etablering: 

• En ny, alternativ etablering 

skulle sannolikt innebära ett 

mer än dubbelt så stort 

transportavstånd. 

• För Paroc skulle det sannolikt 

innebära transporter på 

uppemot 30 mil enkel resa. 

• Det innebär i transporter ett 

CO2-utsläpp på 1745 ton.



Påverkan på omgivningen
− Motstående intressen som omgivande natur- och kulturmiljö, rekreation och 

friluftsliv går att förena med en fortsatt bergbrytning i Billingsryd. Utökad 

naturinventering sker i samband med täktansökan.

− Miljöpåverkan såsom buller, vibrationer och luftstötvåg, vattenpåverkan och 

damning är känd sedan lång tid tillbaka och verksamheten har en väl etablerad 

egenkontroll.

− Störningar från tunga transporter kan lösas genom en ny utfartsväg som skulle 

vara till stor nytta i området även efter täkten brutits klart.

− Vi har också beaktat att vatten kan ledas om enligt bild nr 5 ovan. Detta utreds då 

mer noggrant i samband med ansökningsprocessen.

Verksamheten klarar idag alla de krav som ställs från 

myndigheter för den här typen av verksamhet.



Översiktsplan och expansionsmöjligheter

Gulmarkerade områden är planerade nya bostadsområden. 

Boverket rekommenderar normalt 500 m från bergtäkt till bostäder. Såväl norra som södra delen av tänkt 

brytområde ligger mer än 500 meter från de planerade bostadsområdena.

Hänsyn tas till 

intilliggande 

naturreservat, natura 

2000, höga 

kulturvärden mm. 



− Skanska är beredda att bygga och bekosta ny väg från bergtäkten enligt ovanstående skisser. Vår 

bedömning är att vägen kostar cirka 9 miljoner kronor att bygga. Vägen används under bergdriften för 

Skanskas verksamhet och kan också användas för kollektivtrafiken. 

− I det fall området i ett senare skede exploateras med bostäder eller näringsverksamheter föreslår vi att 

exploatör betalar 50 % av investeringskostnaden till Skanska.

− Idag erhåller Skövde kommun ersättning med 5,80 kr/ton för cirka 200 000 ton per år = 1.160.000 kr/år. I det 

fall tre miljoner ton till kan brytas är vi beredda att fortsätta betala samma ersättning per ton vilket ger 3 

Mton*5,80 = 17,4 Mkr över cirka 7 år.

− I det fall endast 2,6 Mton kan utvinnas föreslår vi istället en ersättning om 5,34 kr/ton. Anledningen till det är 

att den volym vi kan finansiera vägen med minskar och kostnad per ton för vägen går från 9 Mkr/3 Mton= 3 

kr/ton till 9 Mkr/2,6 Mton=3,46 kr/ton. Total ersättning till Skövde kommun för berget blir då ca 13,9 Mkr.

− Det kan dessutom uppstå en möjlighet att tillföra ”mjuka massor” för att återställa området. Exempelvis vil 

man många gånger från tillståndsgivande myndighet att vi skapar slänter vid vissa av bergväggarna etc. Vi 

är beredda att betala en avgift om 4 kr/ton för de massor som kan köras in för efterbehandling. Det är idag 

mycket svårt att bedöma omfattningen, men 200 000 – 500 000 ton är vår preliminära bedömning.

− I det fall bergtäkten måste stängas kommer material transporteras längre. Det är svårt att bedöma den 

exakta påverkan ekonomiskt för Skövde kommun och olika byggare i kommunen men 

transportmellanskillnaden bör vara cirka 15 kr/ton * 3 miljoner ton = 45 Mkr som i någon form belastar 

utvecklingen och underhållet av Skövde. Allt material säljs idag inom Skövde kommun, förutom det som säljs 

till Paroc i Hällekis.

Ekonomiska Konsekvenser



− Genom att spränga bort skärmen som finns runt bergtäkten idag skapas möjlighet till attraktiv 

bostadsmark eller mark för verksamheter. Vi har svårt att bedöma värdet på mark för 

bostäder men det bör ej vara ringa. Det bör då också noteras att den mark som lämnas 

också är en sprängd bergbotten vilket gör att marken är byggbar utan stora kostnader för 

markstabiliserande åtgärder eller växling av mjuka till fasta massor. Den effekten bör ej heller 

vara ringa.

Ekonomiska konsekvenser – fortsättning och summering

Summerat innebär en fortsatt verksamhet:

• Direkt betalning till Skövde kommun totalt 

14-20 Mkr, över ca 8 år.

• Väg byggs kostnadsfritt, vilken kan 

användas för kollektivtrafiken, värde ca 9-

10 Mkr

• Undvika alternativkostnad för längre 

transporter, bedömt värde 45 Mkr

• Möjlighet till mark för bostadsutveckling ?? 

Mkr

• Undvika alternativkostnad för Paroc för 

ökade transporter ?? Mkr
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