
 

 

RAPPORT 

ÅF, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-40151 Göteborg Sweden 

Telefon 010-5052013, Säte i Grafiska Vägen, www.afconsult.com 

Org.nr A504076, VAT nr SE556185210301 

 

757422 Rapport A Nytt industriområde Vången Bäckefors 181204 slutrapport Sida 1 (22) 

Författare 

Per Wikström 
Datum 

2018-12-04 
Telefon 

+46 10 505 8441 
Projektnummer 

757422 
Mobiltelefon 

+46 70 184 74 41 
 

E-mail 

per.wikstrom@afconsult.com 
 

 

Rapport  
757422-r-A  

Kund  
Berglunds Transport Grus & Maskin AB  

 

Industri- och terminalområdet Borgen, 

Bäckefors.  

Beräkning av industribuller från planerad 

markberedning i berg och grus 

 

 

ÅF-Infrastructure AB Granskad 
Ljud och Vibrationer 

 

    

Per Wikström Niklas Carlsson 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-12-04  Sida 2 (22) 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning………………………………………………………………………………………………………………. 3 

1 Bakgrund .................................................................................................... 4 

2 Uppdrag ...................................................................................................... 4 

3 Underlag ..................................................................................................... 5 

4 Bullervillkor och riktvärden ............................................................................ 5 

5 Planerad verksamhet - Allmänt ...................................................................... 6 

6 Beräkningar ................................................................................................. 7 

6.1 Beräkningsmetod ................................................................................ 7 

6.2 Beräkningsfall ..................................................................................... 8 

6.3 Bullerkällor och källnivåer .................................................................. 12 

6.4 Beräkningspunkter ............................................................................ 14 

7 Beräkningsresultat ...................................................................................... 14 

8 Bakgrundsbuller relativt industribuller ........................................................... 17 

9 Kommentarer till resultatet .......................................................................... 17 

10 Bullerdämpande åtgärder ............................................................................ 18 

11 Framtida kontor och industrier i detaljplanområdet ......................................... 21 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 .......................................................... Bullerspridningskarta beräkningsfall 1 

Bilaga 2 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 2a 

Bilaga 3 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 2b 

Bilaga 4 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 2c 

Bilaga 5 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 3a 

Bilaga 6 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 3b 

Bilaga 7 ........................................................ Bullerspridningskarta beräkningsfall 3c 

Bilaga 8 .......................................................... Bullerspridningskarta beräkningsfall 4 

 

 

 

 

 

  



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-12-04  Sida 3 (22) 

Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet av utförda beräkningar av industribuller från 

planerad markberedning för ett framtida industri- och terminalområde: Borgen 

Bäckefors, Bengtsfors kommun. Området är i nuläget en befintlig grus- och bergtäkt 

och markberedningen kommer att innefatta både brytning av resterande berg och 

övrigt grusuttag inom området ned till slutlig marknivå. 

Beräkningarna är indelade i 8 st. beräkningsfall som beskriver buller från olika skeden 

i de framtida markarbetena samt från etablerade industrier och transporter inom 

färdigställt industriområde. Beräkningarnas indata grundas på uppgifter om 

verksamhetens maskinutrustningar och ungefärlig plan för markarbetet. Förväntade 

ljudnivåer beräknas för totalt 5 st. bostadsfastigheter söder och öster om 

verksamhetsområdet. I industribullerberäkningarna ingår också beräkning av 

ljudnivåbidraget från lastbilstransporter inom verksamhetsområdet och fram till 

anslutningspunkt till väg 166 samt från godståg på planerat stickspår. Samtliga 

beräkningsfall avser ett maximalt driftfall räknat över framtida drifttider dagtid (kl. 06-

18) och samtliga ingående maskiner och fordon i drift samtidigt med drifttider inräknat 

i en förväntad maxtimme.    

Beräkningsresultatet visar att man för dimensionerande beräkningsfall kan förvänta 

högsta ekvivalenta ljudnivåer på 49–50 dBA vid närmaste bostäder öster om 

planområdet. Jämförelse med gällande riktvärde enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning 

om industri- och annat verksamhetsbuller” (rapport 6538) visar på ett mindre 

underskridande eller tangering av riktvärdet på max. 50 dBA som gäller vid bostäder, 

skolor m.m. Räknar man in beräkningsmodellens osäkerhet på 2 dB så noteras en 

otillräcklig marginal till riktvärdet i totalt 5 st. beräkningsfall. 

För att uppfylla riktvärdet med minst 2 dB:s marginal vid samtliga beräkningsfall och 

till alla närliggande bostäder föreslås bullerdämpande åtgärder. Effekten av dessa 

åtgärder redovisas även i denna rapport. 

Beräkningarna avser värsta drift- och vindfall vilket innebär att vi räknat med att alla 

maskiner och fordon är i drift samtidigt i varje beräkningsfall och att det råder 

medvindsförhållanden (vind från maskiner mot bostäder) till samtliga 

beräkningspunkter. Vid andra vindförhållanden än medvindsförhållande mellan källa 

och mottagare blir ljudnivåerna genomgående lägre. Det är också sällan alla maskiner 

är i full drift samtidigt. 

Utgående ifrån den bullrande verksamhetens beräknade ljudnivåbidrag i området görs 

bedömningen att en god ljudmiljö, som uppfyller riktvärden och planeringsmål, kan 

uppnås inomhus i framtida kontors- och industrilokaler i området. 
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1 Bakgrund 
Av en tidigare berg- och grustäkt inom fastigheten Vången 1:82, Bengtsfors kommun, 

planeras en markberedning för ett framtida industri- och terminalområde: Borgen 

Bäckefors, se figur 1. Området ligger c:a 2 km NNV om Bäckefors samhälle, 

Bengtsfors kommun.  

 

Figur 1.  Planerat industri- och terminalområde Borgen, Bäckefors 

I samband med tillståndsansökan av detta arbete kan förutses buller till omgivningen 

under olika skeden i markarbetet samt från färdigställt industriområde med buller från 

etablerade industrier inklusive transporter till och från området. 

I denna rapport redovisas en bullerprognos av detta arbete.  

2 Uppdrag 
På uppdrag av Berglunds Transport Grus & Maskin AB, genom Stellan Ahlin, har ÅF 

Ljud & Vibrationer utfört beräkningar av industribuller från olika skeden i 

markberedningen fram till det att industri- och terminalområdet har färdigställt och 

antagen industriverksamhet startat upp. Beräkning av förväntade ekvivalenta 

ljudnivåer vid närmaste bostadsbebyggelse har utförts för följande skeden: 

1. Verksamhet inom grustäkten i nuläget. Arbeten med grävmaskin, efterkross, 

sorteringsverk, hjullastare och lastbilstransporter. 

2. Markberedning steg 1. Utbrytning av kvarvarande berg inom området. Arbeten 

med omväxlande bergborrning och krossning samt grävmaskin, 

skutknackning, hjullastare och lastbilstransporter. 

3. Markberedning steg 2. Utbrytning och utlastning av resterande grusmaterial 

inom den norra, västra och södra delen av området. Arbeten med grävmaskin, 

efterkross, sorteringsverk, hjullastare och lastbilstransporter. 
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4. Färdigställt industri- och terminalområde. Drift av betongstation, 

materialtippning, hjullastare och lastbilstransporter till 5 st. industrier på 

området samt innestående tåg på stickspåret. 

Till grund för utredningen ligger hämtat digitalt kartmaterial över verksamhetsområdet 

och närmaste omgivning samt information från Stellan Ahlin rörande planerad 

maskinutrustning, drifttider samt uppskattat antal lastbilstransporter till och från 

anläggningen både i samband med markberedningen och vid uppstartad 

industriverksamhet.  

Ekvivalenta ljudnivåer i omgivningen från listade verksamhetsskeden har beräknats 

och redovisas dels i punkter vid närmaste bostäder öster och söder om området och 

dels i form av utritade ljudnivåzoner på kartutdrag s.k. bullerkartor.   

 

3 Underlag 
Följande underlag har använts för utredningen:  
 

 Information om framtida verksamhet i form av maskinutrustning och planerad 

verksamhet via Stellan Ahlin.  

 Digitalt kartunderlag i dwg, inhämtat från Metria.  

 Plan för industri- och terminalområdet Borgen, Bäckefors. Inritat i Metrias 

fastighetskarta (2017-09-08). 

 Grundkarta över Vången 1:82, Bengtsfors kommun, skala 1:2000. Metria AB, 

2018-06-13 (inritat bergsområde av Stellan Ahlin). 

 Bulleremissionsdata på typisk maskinutrustning inom berg- och grustäkter från 

ÅF Ljud & Vibrationers källdatabas, upplagda från tidigare bullerutredningar 

och ljudmätningar.  

4 Bullervillkor och riktvärden 
Naturvårdsverkets anger i ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, 

RAPPORT 6538, gällande utomhusriktvärden för ekvivalenta ljudnivåer i dBA från 

industriverksamhet vid bostäder, skolor m.m., se tabell 1.  

Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden. 

 Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå i dBA 

  Dag 

kl. 06-18 

Kväll kl. 18-22, 

samt lör- sön- och 

helgdag 

kl. 06-18 

Natt 

kl. 22-

06 

Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning vid bostäder, 

skolor, förskolor och vårdlokaler 

 50  45  40 
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Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen: 

 Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 
22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, 
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst 
en timme, även vid kortare händelser.  

5 Planerad verksamhet - Allmänt 
 

I figur 2 redovisas grundkartan över Vången 1:82 med inritat bergsområde för 

planerad utbrytning av berg under markarbetet. Den övergripande planen är således 

att genom bergbrytning och resterande grusuttag bereda för den industrimark där 

industrier och kontor skall uppföras enligt planen i figur 3.  

 

Figur 2. Grundkarta över Vången 1:82 med inritat bergsområde för utbrytning 

vid markberedningen.  

I den planerade markberedning ingår följande övergripande arbetsinsatser: 

 Bergbrytning inom kvarvarande bergsområde ned till aktuell täktbottennivå 

enligt figur 2. Arbetet innebär borrning, sprängning, krossning, skutknackning 

Bergsområde 

för utbrytning 
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och utlastning. Enligt planen kommer borrning och krossning inte ske 

samtidigt. 

 För att komma ned till bottennivån inom hela industriområdet kommer man ta 

ut resterande grusmaterial runt om bergsområdet. Arbetet innebär lastning 

med grävmaskiner och hjullastare, krossning och sortering i efterkross och 

sorteringsverk samt utlastning av material.   

 

 

Figur 3.  Plan för industri- och terminalområdet Borgen, Bäckefors. 

Alla markarbeten inom industriområdet, inräknat borrning, brytning, krossning m.m., 

planeras ske vardagar mellan kl. 07-18 och transporter mellan kl. 06 - 18. All 

verksamhet således inom definierad dagtid (kl. 06-18) med ett utomhusriktvärde på 

50 dBA vid bostäder enligt NV:s rapport 6538.   

6 Beräkningar 

6.1 Beräkningsmetod 

Beräkningarna av externt industribuller från verksamheten är baserade på en 

gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J, 

Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction 

method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). 

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. 

vindriktning från källa till mottagare (± 45o). Som hjälpmedel har använts 

datorprogrammet SoundPLAN ver. 7.4 där ovanstående beräkningsmodell ingår. 

Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dBA. 
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6.2 Beräkningsfall 

Från inledande markberedning till färdigställt industriområde och uppstartad 

verksamhet har vi räknat förväntat buller från totalt 8 st. driftskeden som vi antar 

kommer att genomföras i kronologisk ordning. I tabell 2 listas alla beräkningsfall 

tillsammans med avgörande bullerkällor.  

Tabell 2. Beräkningsfall och bullerkällor i drift 

Fall Verksamhet Maskiner och fordon i drift 

1 Grusuttag nuläge 
Efterkross, sorteringsverk, grävmaskin, 

hjullastare och lastbilstransporter (c:a 40 st. 
passager per dag) 

2a 
Bergbrytning, 

borrposition 1. (N) 

Bergborr (50% borrning), hjullastare och 

lastbilstransporter (c:a 40 st. passager per dag) 

2b 
Bergbrytning, 
krossning 

Förkross, efterkross, sorteringsverk, grävmaskin, 

skutknackare, hjullastare och lastbilstransporter 
(c: a 40 st. passager per dag)  

2c 
Bergbrytning, 
borrposition 2. (S) 

Bergborr (50% borrning), hjullastare och 
lastbilstransporter (c:a 40 st. passager per dag) 

3a 
Grusuttag framtid, 
skede 1 

Efterkross, sorteringsverk, grävmaskin, 

hjullastare och lastbilstransporter (c:a 40 st. 
passager per dag) 

3b Dito, skede 2 ” 

3c Dito, skede 3 ” 

4 
Färdigställda 
industrier 

Hjullastare och materialtippning, betongstation, 

transporter till 5 st. industrier (max 600 
fordonspassager per dag, c:a 30% tungtrafik) + 
tåg på stickspår 

 

Utgående från grundkartan har vi skapat en terrängmodell av området, lagt in 

samtliga bullerkällor kopplade till respektive beräkningsfall och räknat dess ekvivalenta 

ljudnivåbidrag samt totalnivåer till omgivande bebyggelse. I figur 4 till 10 redovisas 

våra antagna beräkningsfall med ingående bullerkällor, dess placering och körvägar. 

Bland annat räknar vi med två olika placeringar av bergborren uppe på högsta 

bergnivån (fall 2a och 2c), separat krossning m.m. av utsprängt berg (fall 2b), 

grusuttag efter utbrutet berg (fall 3a-c) och färdigställt industriområde med buller från 

i huvudsak transporter till och från området (fall 4). 
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Figur 4.  Driftskede 1. Nuläge – grushantering och utlastning.   

 

Figur 5. Driftskede 2a och 2c. Bergborrning position 1 resp. 2, hjullastare och 
utlastning.   

 

Grävmaskin, Efterkross, 

Sorteringsverk och hjullastare 

Lastbilstransporter 

Bergborr position. 1 

Bergborr position. 2 

Lastbilstransporter 

Hjullastare 
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Figur 6. Driftskede 2b. Förkross, efterkross, sorteringsverk, grävmaskin, 
skutknackare, hjullastare och utlastning.   

 

Figur 7.  Driftskede 3a. Grusuttag, skede 1 (Efterkross, sorteringsverk m.m.)   

Förkross, Efterkross, Sorteringsverk, 

Grävmaskin, Skutknackare och hjullastare  

Lastbilstransporter 

Utbrutet berg  

Grävmaskin, Efterkross, 

Sorteringsverk och 

hjullastare 

Lastbilstransporter 

Uttaget grus  
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Figur 8.  Driftskede 3b. Grusuttag, skede 2 (Efterkross, sorteringsverk m.m.) 

   

Figur 9.  Driftskede 3c. Grusuttag, skede 3 (Efterkross, sorteringsverk m.m.) 

Grävmaskin, Efterkross, 

Sorteringsverk och 

hjullastare 

Uttaget grus  

Utbrutet berg  

Lastbilstransporter 

Uttaget grus  

Utbrutet berg  

Lastbilstransporter 

Grävmaskin, 

Efterkross, 

Sorteringsverk 

och hjullastare 
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Figur 10. Beräkningsfall 4 (färdigställt industriområde). Materialtippning, 

Betongstation, hjullastare, lastbilstransporter till 5 st. industrier +tåg på 

stickspår. 

6.3 Bullerkällor och källnivåer 

I tabell 3 redovisas antagna ljudeffektnivåer (hämtade ur ÅF:s källdatabas) för de 

avgörande bullerkällorna inom beskriven verksamhet. 
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Tabell 3. Uppmätta ekvivalenta ljudeffektnivåer för aktuella maskiner och fordon 
ingående i verksamheten hämtat från ÅF:s källdatabas   

Bullerkälla Ljudeffektnivå i dB(A) 

Bergborr (Atlas Copco Roc D7) 120 

Förkross (Metso) 121 

Efterkross (Metso) 116 

Sikt/Sorteringsverk (Maskin Mekano) 109 

Grävmaskin (Volvo) 109 

Skutknackare (Hydraulhammare på grävmaskin) 123 

Hjullastare (CAT 988H eller motsv.) 109 

Materialsläpp (c: a 20 sek per släpp) 120 

Lastbil för uttransport 107 

Betongstation  101 

Godståg på stickspår (in- och utpassage) 106 

Dito tomgång 95 

 
I beräkningarna har vi antagit att alla krossar och sorteringsverk samt betongstationen 

är i full drift hela arbetstiden dagtid. Ljudemissionsdata för bergborren gäller full drift 

under borrning och i driftförutsättningarna uppger kunden att borrning sker högst ca 

50 % av arbetstiden eller max 30 minuter per maxtimme. Övrig tid då borrning inte 

sker är bara kompressorn i drift och den vet vi ligger normalt ca 10 dB under 

borrljudet.  

Vad det gäller ljudemissionsdata från hjullastare och grävmaskin så gäller dessa 

fullgasmoment i samband med lastning. Övrig tid kör man dessa i tomgång eller i 

transport då ljudemissionen är betydligt lägre. I beräkningarna har vi antagit att man 

kör med fullt gaspådrag maximalt 50 % av arbetstiden. 

Ljudemissionsdata från skutknackningen gäller maximalt ljud då full knackning av sten 

på mark pågår. För den dimensionerande tidsenheten om en timme enligt rapport 

6538 har det i beräkningarna antagits att skutknackning förekommer upp till maximalt 

20 % per timme. Denna driftstid bygger på ett stort antal mätningar från knackning av 

sten i olika bergtäkter. 

Vad det gäller förväntade trafikrörelser på utfartsvägen i samband med utlastning av 

utbrutet material så har vi räknat med ett givet maxfall motsvarande max 40 st. 

trafikrörelser per arbetsdag. Hastigheten på lastbilstrafik inom och utanför 

verksamhetsområdet har satts till 30 km/h. Utfartsvägen fram till anslutningspunkt på 

väg 166 har tagits med i industribullerberäkningen.  

Beträffande fordonspassager till/från de planerade industrierna, så har vi antagit 

maximalt 600 st. fordonspassager per arbetsdag (varje vardag) med andelen tung 

trafik på c: a 30 %. 
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6.4 Beräkningspunkter 

De närmaste bostäderna ligger söder och öster om industriområdet. I tabell 4 

redovisas 5 st. utvalda beräkningspunkter motsvarande de närmast belägna 

bostäderna med fastighetsbeteckningar. I figur 11 visas beräkningspunkternas 

positioner relativt verksamhetsområdet. 

Tabell 4. Utvalda beräkningspunkter vid respektive fastighet  

 

 

 

 

 

 

 

Ur kartunderlaget noteras ytterligare en bostad söder om verksamhetsområdet, Vången 

1:51. Denna bostad har inte tagits med i beräkningarna då vi bedömt den vara 

representerad av de intilliggande referenspunkterna 1 och 2 (Vången 1:68 och 1:70) 

som båda ligger på ett något kortare avstånd till den mest bullrande verksamheten.  

 

Figur 11. Utvalda beräkningspunkter runt planerat industriområde vid Vången.  

7 Beräkningsresultat 
I tabell 5-7 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå vid respektive bostad för 

beräkningsfall 1 och 2 (a, b och c), 3 (a, b och c) respektive 4. Resultatet jämförs med 

gällande riktvärden dagtid enligt rapport 6538 och beräknade totala värden som ligger 

mindre än 2 dB under riktvärdet (modellens osäkerhet) är rödmarkerade i tabellerna.    

Beräkningspunkt Fastighetsbeteckning 

1 Vången 1:68 

2 Vången 1:70 

3 Vången 1:55 

4 Vången 1:45 

5 Vången 1:44 

1. Vången 1:68 

2. Vången 1:70 

5. Vången 1:44 

3. Vången 1:55 

4. Vången 1:45 
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Tabell 5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid respektive bostad/punkt för 

beräkningsfall 1, 2a, 2b och 2c. Maximal produktion, dagtid 

 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i resp. 

beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber. Pkt. 1 2 3 4 5 

Beräkningsfall 1 – Grusuttag nuläge 

Efterkross 32 32 47 45 43 

Sorteringsverk 26 29 43 41 35 

Grävmaskin 24 24 26 27 31 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

34 36 34 35 35 

Total 40 42 49 47 45 

Beräkningsfall 2a – Bergbrytning, borrposition 1 (N) 

Bergborr 46 45 45 46 46 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

35 36 36 35 35 

Total 47 47 46 46 47 

Beräkningsfall 2b – Bergbrytning, krossning m.m. 

Skutknackare 22 22 23 24 36 

Förkross 37 37 46 48 48 

Efterkross 34 34 46 43 44 

Sorteringsverk 26 29 40 37 33 

Grävmaskin 25 25 26 27 31 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

35 36 36 35 35 

Total 42 43 50 50 50 

Beräkningsfall 2c – Bergbrytning, borrposition 2 (S) 

Bergborr 49 48 48 48 48 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

35 36 36 35 35 

Total 49 49 48 48 49 
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Tabell 6. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid respektive bostad/punkt för 

beräkningsfall 3a, 3b och 3c. Maximal produktion, dagtid 

 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i resp. 

beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber. Pkt. 1 2 3 4 5 

Beräkningsfall 3a – Grusuttag framtid, skede 1 

Efterkross 47 47 48 47 48 

Sorteringsverk 31 31 39 40 41 

Grävmaskin 33 35 32 32 32 

Hjullastare 35 37 36 35 35 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

35 36 36 36 36 

Total 48 48 49 48 49 

Beräkningsfall 3b – Grusuttag framtid, skede 2 

Efterkross 31 31 43 45 45 

Sorteringsverk 22 22 26 28 37 

Grävmaskin 24 24 31 33 33 

Hjullastare 35 37 36 35 36 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

35 37 36 36 36 

Total 39 40 45 46 47 

Beräkningsfall 3c – Grusuttag framtid, skede 3 

Efterkross 40 43 48 48 48 

Sorteringsverk 32 33 40 37 35 

Grävmaskin 32 34 33 34 35 

Hjullastare 37 38 36 36 36 

Lastbilstransporter 

(inom området + 

utfartsväg) 

34 36 36 36 36 

Total 43 46 49 49 49 
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Tabell 7. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid respektive bostad/punkt för 

beräkningsfall 4. Maximal drift, dagtid 

 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i resp. 

beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber. Pkt. 1 2 3 4 5 

Beräkningsfall 4 – Drift och transporter till färdigställda industrier 

Betongstation 33 32 32 32 32 

Hjullastare 39 39 37 37 37 

Godståg, in- och utfart 25 25 22 22 24 

Godståg, tomgång 29 29 16 16 16 

Tippning av material 27 28 39 39 39 

Lastbilstransporter 

totalt 5 st. industrier 

(inom området + 

utfartsväg) 

42 44 42 42 42 

Total 45 45 45 45 45 

 

8 Bakgrundsbuller relativt industribuller 
I syfte att få en uppfattning om hur mycket förväntat industribuller i framtiden 

kommer att påverka den nuvarande bullermiljön för utvalda bostäder har vi till samma 

punkter även räknat trafikbuller från intilliggande väg 166/172.   

Med aktuella trafikuppgifter och skyltad hastighet på närliggande vägsträckor från 

Vägverkets databas har följande dygnsekvivalenta ljudnivåer från vägtrafiken 

beräknats. 

 

 

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer (dBA) p.g.a. 

trafikbuller i resp. beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber.Pkt. 1 2 3 4 5 

Trafik på väg 166/172 43 50 61 58 55 

  

9 Kommentarer till resultatet 
Som framgår av resultatet i tabellerna ovan så visar beräkningarna att man vid full 

drift under en timme dagtid kan förvänta en högsta ekvivalent ljudnivå på 50 dBA vid 

närmaste bostäder dvs. en tangering av gällande riktvärde enligt rapport 6538. Räknar 

man in beräkningsmodellens osäkerhet på 2 dB så noterar vi en otillräcklig marginal 

till riktvärdet i följande fall: 

 Beräkningsfall 1 (grusuttag, nuläge), total ljudnivå till punkt 3 (Vången 1:55), 

49 dBA. Avgörande bullerkällor: Efterkross och sorteringsverk. 

 Beräkningsfall 2b (bergbrytning, krossning m.m.), totala ljudnivåer i punkt 3,4 

och 5, 50 dBA. Avgörande bullerkällor: Förkross och efterkross. 
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 Beräkningsfall 2c (bergbrytning, borrning pos. 2), totala ljudnivåer i punkt 1,2 

och 5, 49 dBA. Avgörande bullerkälla: Bergborr. 

 Beräkningsfall 3a (grusuttag framtid, skede 1), totala ljudnivåer i punkt 3 och 

5, 49 dBA. Avgörande bullerkälla: Efterkross. 

 Beräkningsfall 3c (grusuttag framtid, skede 3), totala ljudnivåer i punkt 3, 4 

och 5, 49 dBA. Avgörande bullerkälla: Efterkross. 

För att man i dessa driftskeden skall få en större marginal till riktvärdet så krävs 

bullerdämpande åtgärder på avgörande bullerkällor. Under rubrik 10 lämnas förslag på 

bullerdämpande åtgärder med redovisning av förväntad effekt på totala ljudnivåer.  

Vad det gäller beräknade ljudnivåbidrag från skutknackaren inne på området så vet 

man av erfarenhet att den kan karakteriseras som en impulsbullerkälla och kan vara 

föremål för en skärpning av riktvärdet med 5 dB enligt rapport 6538 men bara om den 

är hörbar i immissionspunkten. För att minimera risken för eventuella impulsljud bör 

den ekvivalenta ljudnivån ligga åtminstone 10 dBA lägre än övrig verksamhet. 

Förekomst av impulsljud kontrolleras vid kontrollmätningar inom ramen för 

kontrollprogrammet. 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från all beskriven industriverksamhet underskrider 

motsvarande dygnsekvivalenta ljudnivåer från dagens trafik på väg 166/172 med som 

mest c: a 11–12 dB vid punkt 3 öster om vägen. Subjektivt innebär detta att 

verksamhetsbullret troligen inte kommer att vara hörbart över trafikbullret i punkt 3–

5.   

10 Bullerdämpande åtgärder 
 

För att erhålla marginal till gällande riktvärde vid full drift dagtid så rekommenderar vi 

följande åtgärder: 

 Beräkningsfall 1: Dominerande bullerkälla är efterkrossen som ger mest buller 

till mottagarpunkt 3, 4 och 5. För att dämpa ljudnivån från efterkrossen i 

tillräcklig omfattning föreslår vi att man lägger upp en 4 m hög och c:a 20 m 

lång provisorisk vall (överskottsmaterial, sten eller jord) öster om krossen. 

Vallen bör läggas så nära krossen som möjligt och avståndet bör helst ej vara 

mer än 20 m. 

 Beräkningsfall 2b: Dominerande bullerkälla är för- och efterkrossen som även 

här ger mest buller till mottagarpunkt 3, 4 och 5. För att dämpa ljudnivån från 

dessa krossar i tillräcklig omfattning föreslår vi att man lägger upp en 4 m hög 

och c: a 20 m lång provisorisk vall (överskottsmaterial, sten eller jord) öster 

om krossarna. Vallen bör läggas så nära förkrossen som möjligt (max 20 m 

från) och placera efterkrossen nära förkrossen så att även den står i skydd av 

vallen mot aktuella bostäder. 

 Beräkningsfall 2c: Dominerande bullerkälla är bergborren som i denna position 

ger mest buller till mottagarpunkt 1, 2 och 5. För att dämpa ljudnivån från 

bergborren kan man beroende på utrymme runt om borrplatsen t.ex. lägga 

upp avbaningsmassor nära bergborren för att erhålla skärmning mot aktuella 

bostäder. Föreligger inget utrymme att lägga upp vallar vid borrplatsen kan 

man antingen begränsa effektiv borrtid (≤ 20 minuter/timme) eller använda 

en bullerdämpad bergborr. I nedanstående beräkning redovisar vi förväntad 

effekt av att köra full borrdrift max 20 minuter per timme (33%) vilket ger en 
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ljudnivåreduktion på c:a 2 dB. Används t. ex. en bullerdämpad bergborr så 

ligger denna c:a 8-10 dB under en motsvarande odämpad.     

 Beräkningsfall 3a: Dominerande bullerkälla är efterkrossen som i denna 

position ger mest buller till mottagarpunkt 3 och 5. För att dämpa ljudnivån 

från efterkrossen i tillräcklig omfattning föreslår vi att man lägger upp en 4 m 

hög och c:a 25 m lång provisorisk vall (överskottsmaterial, sten eller jord) 

sydost om krossen. Vallen bör läggas så nära krossen som möjligt och 

avståndet bör helst ej vara mer än 20 m. 

 Beräkningsfall 3c: Dominerande bullerkälla är efterkrossen som i denna 

position ger mest buller till mottagarpunkt 3, 4 och 5. För att dämpa ljudnivån 

från efterkrossen i tillräcklig omfattning föreslår vi att man lägger upp en 4 m 

hög och c:a 25 m lång provisorisk vall (överskottsmaterial, sten eller jord) 

öster om krossen. Vallen bör läggas så nära krossen som möjligt och 

avståndet bör helst ej vara mer än 20 m. 

I tabell 8 och 9 redovisas effekten av föreslagna åtgärder. 

Tabell 8. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid respektive bostad/punkt för 

beräkningsfall 1, 2b och 2c med åtgärder vidtagna. Maximal 

produktion, dagtid 

 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i resp. 

beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber. Pkt. 1 2 3 4 5 

Beräkningsfall 1 – Grusuttag nuläge 

Efterkross 32 32 43 42 40 

Sorteringsverk 26 29 40 37 33 

Grävmaskin 24 24 26 27 31 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter  34 36 34 35 35 

Total 40 42 46 44 43 

Beräkningsfall 2b – Bergbrytning, krossning m.m. 

Skutknackare 22 22 23 24 36 

Förkross 37 37 41 44 43 

Efterkross 34 34 41 41 40 

Sorteringsverk 26 29 40 37 33 

Grävmaskin 25 25 26 27 31 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 35 36 36 35 35 

Total 42 43 46 47 46 

Beräkningsfall 2c – Bergbrytning, borrposition 2 (S) 

Bergborr (33%) 4 47 46 46 46 

Hjullastare 36 39 36 35 33 

Lastbilstransporter 35 36 36 35 35 

Total 

 

48 48 47 47 47 

 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-12-04  Sida 20 (22) 

Tabell 9. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid respektive bostad/punkt för 

beräkningsfall 3a och 3c med åtgärder vidtagna. Maximal produktion, 

dagtid 

 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) i resp. 

beräkningspunkt 

Bullerkälla/Ber. Pkt. 1 2 3 4 5 

Beräkningsfall 3a – Grusuttag framtid, skede 1 

Efterkross 43 39 38 38 39 

Sorteringsverk 31 31 39 40 41 

Grävmaskin 33 35 32 32 32 

Hjullastare 35 37 36 35 35 

Lastbilstransporter 35 36 36 36 36 

Total 44 44 44 44 44 

Beräkningsfall 3c – Grusuttag framtid, skede 3 

Efterkross 40 43 40 40 41 

Sorteringsverk 32 33 40 37 35 

Grävmaskin 32 34 33 34 35 

Hjullastare 37 38 36 36 36 

Lastbilstransporter 34 36 36 36 36 

Total 43 46 45 44 44 

 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för varje beräkningsfall, med föreslagna åtgärder, 

visas även som bullerkartor i bilaga 1 till 8.  

Vad det gäller beräknat ljudnivåbidrag från skutknackaren då den används under 

bergbrytningen i samband med krossningen, se beräkningsfall 2b, så ligger detta 

bidrag mer än 10 dB under övriga bullerkällor som är i drift samtidigt vid maxdrift. 

Härigenom bedömer vi risken för att subjektivt uppfatta skutnackaren över övrigt 

buller som låg och att motivet till att skärpa kravet p.g.a. ofta återkommande 

impulsljud inte finns.  

Avslutningsvis är det värt att påpeka att beräkningarna avser värsta drift- och vindfall 

vilket innebär att vi räknat med att alla maskiner och fordon är i drift samtidigt i varje 

beräkningsfall och att det råder medvindsförhållanden (vind från maskiner mot 

bostäder) till samtliga beräkningspunkter. Vid andra vindförhållanden än 

medvindsförhållande mellan källa och mottagare blir ljudnivåerna genomgående lägre. 

Det är också sällan alla maskiner är i full drift samtidigt. 
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11 Framtida kontor och industrier i 
detaljplanområdet 

I detta avsnitt redogörs för vilka riktvärden och planeringsmål som bör gälla i framtida 

kontors- och industrilokaler i detaljplanområdet. Bullrande verksamheter kommer att 

förekomma i området och dessa behöver kunna samexistera med planerade kontors- 

och industrilokaler. 

I Naturvårdsverkets tidigare nämnda vägledning för externt industribuller anges inga 

riktvärden för buller utomhus för kontors- eller industrilokaler. Istället finns det andra 

dokument som kan ge vägledning. 

För kontor bör eftersträvas att innehålla de värden som anges för ljudklass C i SS 

25268:207 + T1:2017, tabell 24, se figur 12. Här anges att en ekvivalent ljudnivå 

inomhus på 35 dBA bör gälla. De värden i denna rapport som redovisas i avsnitt 7-10 

avser frifältsvärden utomhus. I moderna kontorslokaler dämpas buller normalt i 

storleksordningen 25 dBA. I detta fall innebär det att bullret utomhus där 

kontorslokalerna skall ligga får uppgå till 35 dBA + 25 dBA = 60 dBA. Det finns 

områden i planområdet där detta är uppfyllt. Dämpningen på 25 dBA beror på 

fasadkonstruktion och fönster men får anses gälla ett normalfall. Beroende på 

utformning av fasad och fönster kan än bättre dämpning erhållas. Att innehålla 

ljudklass C i kontorslokaler i området är alltså i första hand en fråga om att 

dimensionera fasad och fönster så att erforderlig bullerdämpning erhålls. 

 

Figur 12. Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, för 

kontorslokaler. Tabell 24 från 25268:207 + T1:2017.  

För industrilokaler kan vägledning fås i Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2005:16 där 

föreskrifter och allmänna råd om buller anges. På sidan 7 redovisas vilka insatsvärden 

som gäller avseende risk för hörselskada. Om insatsvärdena överskrids måste åtgärder 

vidtas för att begränsa risken för hörselskada, t.ex. genom att använda hörselskydd. 

Senare i skriften, i tabell 5 på sidan 27,  anges exponeringsvärden som bör 

eftersträvas vid planering av verksamheter med olika arbetsförhållanden. I figur 13 
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visas ett utsnitt av tabellen. För industrilokaler bör det vara lämpligt att eftersträva 

grupp III där 55 dBA anges som exponeringsvärde inomhus. Beroende på 

arbetsförhållandena i de planerade industrilokalerna kan såklart också andra grupper 

koma ifråga. 

 

Figur 13. Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden, tabell 5 från AFS 2005:16.  

Utgående ifrån de i avsnitt 7-10 presenterade beräknade ljudnivåerna utomhus från 

bullrande verksamhet i området bör 55 dBA kunna innehållas inomhus även i 

industrilokaler som ofta inte har lika god ljudisolering som t.ex. kontorslokaler. 

Med ovanstående som bakgrund kan slutsatsen dras att det sannolikt inte föreligger 

några problem för bullrande verksamhet i området att pågå samtidigt som en god 

ljudmiljö inomhus i kontors- och industrilokaler erhålls. Vid val av fasadkonstruktion 

och fönster för planerade byggnader bör dock bullerfrågan beaktas för att undvika 

eventuella framtida störningar. 


















