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Inledning 

På uppdrag av Cementa AB, har WSP Akustik fått i uppdrag att utreda bullerutbredning 

till närliggande fastigheter från transportrörelser längs en intern enskild väg mellan en 

bergtäkt på fastigheten Albrunna 29:1 till Cementas cementindustri belägen ca 4 km 

norr om täkten, se Figur 1. Ett flertal fastigheter med bostadsbyggnader ligger i närhet 

av vägen. Förutom närhet till bostadshus så ligger gränsen till Albrunna naturreservat 

respektive till Stormarens naturreservat med ett närmsta avstånd på ca 400 m 

respektive 600 m till vägen.  

 

Figur 1 Lastbilar är modellerade att gå längs den sträckning av vägen mellan täkten och cementfabriken 

som är markerad med rosa i bilden. 
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Riktvärden för bullernivåer från industriverksamhet 
utanför bostad samt inom naturreservat 

Naturvårdsverket utkom i april 2015 med Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller, RAPPORT 6538. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare 

allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 1978:5 samt 

övergångsvägledningen Buller från industrier. Enligt vägledningen bör buller från 

tillfartsvägar till täkter bedömas mot riktvärden för industriverksamhet, då 

transportrörelserna till och från täkter står för en betydande del av bullerstörningen från 

dessa vägar.  

Riktvärden från Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, RAPPORT 6538 

kan ses i Tabell 1 nedan.  

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

Tabellen avser frifältsvärden. 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA Maximal ljudnivå i dBA 

  Dag 

kl. 

06-18 

Kväll kl. 18-22, 

samt lör- sön- 

och helgdag 

kl. 06-18 

Natt 

kl. 

22-06 

Natt kl. 22-06 

Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning 

vid bostäder, skolor, 

förskolor och 

vårdlokaler 

 50  45  40 55 

Friluftsområden och 

andra 

rekreationsområden 

40 35 35 50 

 

Ovanstående riktvärden för bostäder gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser samt 

andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i första hand 

bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 

januari 2015.  

Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen bland annat följande: 

 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 tids-

perioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör 
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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 

 Trafikbuller: Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som 

huvudprincip bedömas som industribuller. För trafik till och från 

verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som 

huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild 

av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. 

Det kan exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till 

och från dessa står för en betydande del av bullerstörningarna. 
 

För bedömd transportväg till täkt kommer den tänkta verksamheten bedömas gentemot 

riktlinjer för industribuller för bostäder under dag-, kvälls- respektive nattetid. 

Naturreservaten ska, enligt Mats Waern, WSP Environmental Sweden, betraktas som 

rekreationsområde varför naturreservaten ska bedömas mot ovanstående krav i Tabell 

1 avseende ” Friluftsområden och andra rekreationsområden”.  

Underlag och antaganden 

Till grund för utredningen ligger beskriving av verksamheten i form av kartunderlag, 

information om maskinanvändning och drifttider. 

 Digitalt kartunderlag, fastighetskartan samt höjdunderlag i 2m rutnät har köpts 

in från Metria.  

 Ljudemissionsdata är inhämtade från, av WSP, tidigare genomförda 

ljudemissionsmätningar vid Cementas täkt och fabrik i Skövde.  

 Information om maskinanvändning, hastighetsbegränsningar och driftstider 

kommer från Staffan Johnson, Cementa AB. 

De fordon som används i och med täktverksamheten är förstärkta lastbilar med 

uppmätt ekvivalent ljudeffekt om 104 dB när fordonet framförs med hastigheten 

70km/h, vilket är skyltad hastighet för täktvägen.  

Uppmätta maxnivåer finns ej med för lastbilarna utan beror mycket på respektive 

operatörs hantering av lastbilar och material. Den maximala ljudeffektnivån har därför 

antagits vara 10 dB högre än den sammanvägda ekvivalenta ljudeffektnivån för 

respektive lastbil. 

Beräkningar 

Beräkningarna av buller från transportrörelser på vägen mellan bergtäkt och fabrik är 

baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, 

DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environmental noise from industrial plants. 

General prediction method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 

1982).   
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Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. 

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

datorprogrammet SoundPlan ver. 7.4 där ovanstående beräkningsmodell ingår.  

I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, 

byggnader och vägar. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader 

påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och skärmning påverkar 

ljudutbredningen. 

Beräkningsfall 

Bullerspridning från vägen mellan täkt och fabrik har beräknats med avseende på 

industribuller, och så att värsta fall beräknas gentemot gällande riktlinjer. Utredningen 

har gjorts dels för ett fall med 200 fordon på täktvägen per dag (utökad 

täktverksamhet), dels ett fall med 90 fordon på täktvägen per dag (nuläge). 

Beräkningarna för transportrörelserna på vägen är gjorda för en sträckning från 

gränsen för täktområdet i söder och upp till fabriksområdets gräns i norr, vilket kan ses 

markerat med en rosa linje i Figur 1 ovan och Figur 2 nedan.  

Transportrörelserna på vägen har modellerats som en linjekälla med antalet 

transportrörelser per arbetsdag (varaktighet kl. 06-22) jämt fördelat under aktuella 

timmar. Både ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivåer har beräknats för de olika 

antalen transportrörelser. 

Beräkningar har gjorts i 1-2 punkter vid fasad på 10 bostadshus belägna nära 

täktvägen samt i fem punkter vid gränser till de båda naturreservaten på positioner med 

kortast avstånd till täktvägen. Beräkningspunkterna kan ses som blå punkter i Figur 2 

nedan.  
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Figur 2 Beräkningspunkter vid bostadsbyggnader, markerade med 1-10 samt beräkningspunkter längs 

gräns till två naturreservat.  

De fastighetsbeteckningar som hör till respektive beräkningspunkt (punkt 1-10) i Figur 

2 ovan kan ses i Tabell 2 nedan.   

Tabell 2 Punktbenämning för respektive fastighetsbeteckning där ljudtrycksnivåer beräknats. 

Punkt nr. 
Fastighets-
beteckning 

 
Punkt nr. 

Fastighets-
beteckning 

1 Albrunna 3:7 6 Degerhamn 4:55 

2 Degerhamn 4:31 7 Degerhamn 4:56 

3 Degerhamn 4:52 8 Degerhamn 4:63 

4 Degerhamn 4:53 9 Degerhamn 4:67 

5 Degerhamn 4:54 10 Degerhamn 4:84 
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Resultat 

Resultaten av beräkningarna presenteras i Tabell 3 nedan. I Bilaga 1-8 presenteras 
resultaten i form av bullerspridningskartor för de olika antalen transportrörelser samt 
för ekvivalent respektive maximal ljudtrycksnivå.  
 

Tabell 3 Beräknade ekvivalenta samt maximala ljudtrycksnivåer vid naturreservat samt bostäder vid 90 

respektive 200 transporterrörelser per arbetsdag på vägen mellan täkt och fabrik. 

Beräkningspunkt Nr 
LAeq 

90 transp 

LAFmax 

90 transp 

LAeq 

200 transp 

LAFmax 

200 transp 

Albrunna 

naturreservat  

 22 63 26 63 

Stormarens 

naturreservat 

 18 59 22 59 

Albrunna 3:7 1 19 60 23 60 

Degerhamn 4:31 2 36 77 39 77 

Degerhamn 4:52 3 28 68 31 68 

Degerhamn 4:53 4 28 69 31 69 

Degerhamn 4:54 5 29 70 32 70 

Degerhamn 4:55 6 29 70 33 70 

Degerhamn 4:56 7 31 71 34 71 

Degerhamn 4:63 8 22 62 25 62 

Degerhamn 4:67 9 27 67 30 67 

Degerhamn 4:84 10 15 55 18 55 

 

Enligt beräkningarna är den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån vid bostadsbyggnader, 

för 90 respektive 200 transportrörelser på vägen mellan täkt och fabrik, 36 dBA 

respektive 39 dBA. Dessa nivåer är beräknade vid bostaden på fastigheten Degerhamn 

4:31. De beräknade ekvivalenta ljudtrycksnivåerna vid samtliga bostadshus klarar 

därmed riktvärden för industribuller för arbete under dag-, kvälls- och nattetid.  

Beräknade ljudtrycksnivåer vid gränser till naturreservaten är väl under riktlinjer för 

ekvivalent ljudtrycksnivå vid friluftsområden dag- och kvällstid.  

Maximala ljudtrycksnivåer över 55 dBA förekommer enligt beräkningarna i flera punkter 

vid bostäder, varför riktlinjerna inte kommer innehållas vid eventuella transportrörelser 

på täktvägen nattetid. Vid de två naturreservaten beräknas maximala ljudtrycksnivåer 
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över 50 dBA, vilket innebär överskridanden av maximala ljudnivåer vid eventuell drift 

nattetid.  


















