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Bakgrund
Industriområdet Rollsbo, nordväst om Kungälv, planeras utvidgas med ca 350 000 kvm mark under
kommande år. Ytterbygg AB har tilldelats ca 200 000 kvm av marken och planerar under 2018 att
inleda mark och bergarbeten för aktuellt område. Området planeras efter färdigställande innehålla
främst småindustrier, lager och logistikverksamhet.
Figur 1 visar områdets belägenhet.

Figur 1 Planområdets belägenhet

Buller från byggplatsen/arbetsområdet samt kommande industrier kan komma att innebära störningar
för boende i närliggande bostäder.
Med anledning av detta har Norconsult AB utfört denna bullerutredning på uppdrag av Ytterbygg AB.
Utredningen syftar till att redovisa ljudnivåer vid fasad för några av de mest utsatta bostäderna samt
ljudutbredning 1,7 m över mark. Utredningen ger också förslag på möjliga bullerdämpande åtgärder
om så krävs.
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Beräkningsmetodik
Ljudnivåerna beräknas enligt nordisk standard för beräkning av externt buller från industrianläggningar
(General prediction method 2005). Beräkning och redovisning av ljudutbredning tas fram med
programmet SoundPLAN. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell
modell av planområdet med mark, befintliga byggnader mm. Aktuella bullerkällor läggs också in i
modellen.
Figur 2 och 3 visar urklipp ur SoundPLAN och beräkningsmodellen.

Figur 2 3D vy i SoundPLAN

Figur 3 2D vy i SoundPLAN

n:\105\31\1053166\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\bygg- och industribuller 180831.docx

2018-08-31 | 5(19)

Uppdragsnr: 105 31 66 Version: 1
Industri- och byggplatsbullerutredning i Rollsbo Västerhöjd, Kungälv |

Bullerkällor och förutsättningar
Arbetsområden
Utredningen innefattar beräkningar för de två mest kritiska arbetsområdena inom
byggplatsen/planområdet. Dessa områden kallas i utredningen Arbetsområde 1 och 2. I figur 4 visas
ett urklipp ur Illustrationskartan med arbetsområdena gulmarkerade.

Figur 4 Arbetsområde 1 och 2

Arbetsområde 1 utgör det mest kritiska läget inom planområdet. Ungefär 300 meter sydväst om
antaget arbetsområde är ett antal bostadshus belägna.
Arbetsområde två ligger ca 200 meter från närmast belägna bostäder. Omgivningens topografi utgör
en naturlig skärmning mellan detta arbetsområde och bostäderna.
Beräknade ljudnivåer avser det fall då hela den angivna maskinparken med dess höga driftstider är
igång inom arbetsområdena. Beräkningarna är också gjorda givet nuvarande terräng. Sannolikt
uppstår därför skärmande verkan från terrängen i takt med att arbetet fortskrider.
Beräkningsresultaten för detta scenario bör ses som ett värsta fall.
Utöver beräkningar för byggbuller görs också beräkningar för industribuller där en eller flera fläktar per
industribyggnad samt transporter till och ifrån verksamheten har tagits med i beräkningarna.
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Bullerkällor under byggtiden
Den första etappen av arbetet utgörs av vegetationsavverkning. Ljudnivåerna som alstras till följd av
detta arbete bedöms vara betydligt lägre än för den andra etappen som innebär bergarbeten.
Utredningen fokuserar därför beräkningar på den andra etappen av arbetet då ljudnivåerna som
uppstår till följd av detta arbete är dimensionerande för eventuella åtgärder. I denna del av arbetet
väntas knackning, borrning, för- och efterkross, hantering av bergmaterial med grävare och hjullastare
inkluderat lastning på lastbilsflak pågå.
Knackning
Knackning sker i de fall sprängningen inte sönderdelat bergmaterial tillräckligt. Buller från knackningen
är kraftigt och högfrekvent.
Borrning
Borrning i berg sker för att förbereda för sprängsalvor.
Grävmaskin och hjullastare
Bulleralstringen skapas primärt när grävmaskin och hjullastare hanterar bergmaterial på marken samt
när materialet tippas på flak för transport.
Lastning
Vid lastning av bergmaterial (sten och block) alstras buller då det hårda materialet tippas i och rör sig i
flaket. Bulleralstringen är som störst då flaket är tomt.
För-och efterkross
När huvuddelen av terrasseringsarbetet är utfört återstår sprängnings- och krossningsarbeten för del
av bergöverskottet.

Drifttider och ljudeffekter under byggtiden
Vilka anläggningsmaskiner som utgör bullerkällorna i denna utredning har stämts av i samråd med
Ytterbygg AB.
Ljudeffekter för anläggningsmaskinerna har hämtats från rapporten Best available Technique- buller
från bergtäkter (Nordiska ministerrådet 2013) och Norconsults databas med bullerkällor.
De byggaktiviteter som väntas förekomma är:
•
•
•
•

Vegetationsavtagning
Bergarbeten (borrning och knackning)
Krossningsarbete (knackning, för- och efterkrossning)
Terrasseringsarbeten (schakt och fyllning med i huvudsak sprängt berg och till liten del
jordmassor där dessa kan användas)

Aktiviteter för vilka beräkningar som genomförts och hur stor del av en timme de beräknas vara igång
redovisas i tabell 1. Det dimensionerande beräkningsfallet utgår ifrån att flera maskiner per aktivitet är
igång för respektive arbetsområde enligt driftförutsättningarna i tabellen.
Angivna driftstider är högt räknade för att motsvara det värsta scenariot.
Utöver beräkningar med nedan angivet antal maskiner har också beräkningar med 1 maskin per
aktivitet gjorts.
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Tabell 1 Aktivitetsschema för kringliggande bullrande verksamheter vilket används som förutsättning vid
beräkningar av ljudnivåer.

Bullerkälla och aktivitet
Knackning
Knackning av block efter sprängning
För- och efterkoss
Hantering av bergöverskott
Borrning
Borrning inför sprängning
Grävare
Hantering av bergmaterial och lastning på lastbil
Hjullastare
Hantering av bergmaterial
Dumper
Lastning av bergmaterial på flak

Antal
maskiner

Driftstid
dagtid kl 07-19
(%)

Ljudeffekt
(dBA)

1

90

122,4

2

90

120

2

90

116

4

95

109

4

95

109

4

95

110,8

Bullerkällor från industri
Det är inte bestämt vilka verksamheter som kommer finnas inom det planerade området. I denna
utredning har därför förutsatts att endast takfläktar och trafik till och ifrån verksamheten är
dimensionerande bullerkällor. Figur 5 visar den fläkttyp som använts i beräkningarna för
industribuller… Fläktarna har förutsatts vara igång under alla dygnets timmar. Den ansatta typen av
takfläkt och dess ljudeffekt har hämtats från Norconsults databas med mätdata från tidigare utförda
projekt.

Figur 5 Fläkttyp som använts för beräkning av industribuller
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Tabell 2 Aktivitetsschema för förutsatt kommande industriverksamhet vilket används som förutsättning vid
beräkningar av ljudnivåer.

Bullerkälla och aktivitet

Antal
maskiner/fordon

Driftstid
dagtid kl 0719 (%)

Ljudeffekt
(dBA)

Fläktar
Takfläktar på industribyggnaderna

1-2 per byggnad

100

84,4

Trafik till och ifrån verksamhetsområdet

200-400/dygn

Allmänt om bullerskydd och bullerreducering vid anläggningsarbeten
I samband med anläggningsarbeten som alstrar höga ljudnivåer finns i huvudsak tre möjliga sätt att
skapa en så bra ljudmiljö som möjligt för omgivningen:
•

Minska bullret som alstras från källan
- Val av minst bullrande maskin
- Val av arbetsmetod
- Kompletterande bullerdämpande skydd/kåpor för maskiner

•

Förhindra/minska ljudutbredningen mellan källa och mottagare
- Skärmar/Vallar mellan arbetsområde/maskin och mottagare
- Planera arbetet på det sätt som enklast medger naturlig skärmning m h a de topografiska
förutsättningarna

•

Uppföra lokala bullerskydd vid mottagaren
- Skärm/vall i fastighetsgräns
- Skärm vid uteplats

Figur 3 visar ett exempel på skärmning vid källan i samband med anläggningsarbete.

Figur 6 Bullerskärm vid källan
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Riktvärden
Byggbuller
Anläggningsarbeten planeras pågå vardagar 06:00-20:00.
Från Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 hämtas följande
riktvärden (under dagtid) och tillämpningsanvisningar gällande buller från byggplatser:

Utomhus
Inomhus
Utomhus
Inomhus
Utomhus
Inomhus

Tidpunkt

Ekvivalent ljudnivå

Dagtid vardag
07-19

60 dBA

Kvällstid vardag
19-22

50 dBA

Nattetid vardag
22-07

45 dBA

45 dBA

35 dBA

30 dBA

Tabell 3 Riktvärden avseende ekvivalent ljudnivå under vardagar för bostäder

Utomhus
Inomhus

Tidpunkt

Maximala ljudnivåer

Nattetid vardag
22-07

70 dBA
45 dBA

Tabell 4 Riktvärden för maximal ljudnivå nattetid för bostäder

Tillämpningsanvisningar till riktvärdena
Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall.
Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna
riktvärdena.
Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska
rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas. I
det fall riktvärdena för buller utomhus kan innehållas klaras också riktvärdena inomhus med normal
fasadisolering bör innebära att dessa bullerriktvärden kan innehållas.
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller.
Trafik inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller. Bindande bestämmelser för byggverksamhet
kan finnas i lokala föreskrifter i kommunen med längre gående krav på bullernivåer eller tid då arbetet
får bedrivas.
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Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Risk för överskridande av angivna riktvärden för buller bör anses som ett skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Såväl
åtgärder på arbetsmaskiner/redskap som vad avser arbetsutformning bör övervägas. Åtgärder vid
byggplatsen bör kunna avse anläggande av ljuddämpande skärmar eller vallar.
Riktvärden inomhus bör också innebära ett incitament att förbättra fasadisoleringen om detta är
nödvändigt. Fasadisolerande åtgärder bör bli viktigare att utföra innan byggstart i samband med t ex
trafikinfrastruktur då dessa kan komma att innebära ett permanent buller som ändå kräver
fasadisolerande åtgärder.
Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas ge högre bullernivåer än vad som
anges i tabellen ovan.
Tidsbegränsningar
Byggverksamhet bör planeras så att bullerstörning till omgivningen begränsas genom att
verksamheten i största möjliga mån förläggs till mindre störningskänslig tid. Då verksamhet under
kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar medför större störning i områden med boende bör,
förutom att ett lägre riktvärde tillämpas under dessa tider, även en lämplig begränsning av
verksamheten gälla.

Industribuller
Från april 2015 gäller Boverkets nya vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram
en vägledning för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Boverkets och Naturvårdsverkets
vägledningar är samordnade och redovisar därmed samma riktvärden.

Boverkets vägledning om buller utomhus
Riktlinjerna för externt industribuller är tillämpliga både på ny och befintlig industriell verksamhet.
Redovisade nivåer nedan avser frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Tidpunkt
Ekvivalent
ljudnivå
utomhus

Riktvärde

Dagtid vardag

06-18

50 dBA

Kvällstid vardag samt helgdag

18-22

45 dBA

Natt

22-06

40 dBA

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid
enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

Impulsljud/Hörbara tonkomponenter
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.
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Tillämpning av Riktvärdena
Vägledningen och riktvärdena för externt industribuller är tillämpliga både på ny och befintlig industriell
verksamhet. Riktvärdena avser verksamhet för hela dag-, kvälls-, respektive nattperioder. I de fall
verksamhet pågår endast delar av en period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under
vilken verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även
vid kortare händelser.
Trafik inom och utanför verksamhetsområdet
Buller från trafik inom ett verksamhetsområde bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I
vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan
till exempel gälla om verksamhetens område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av
området. 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 behöva göras i särskilda fall.
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Resultat
Beräkningsresultaten för respektive arbetsområde presenteras i bilaga 1A-2B enligt följande:
Bilaga 1A

Ekvivalent ljudnivå alstrat från byggarbete inom arbetsområde 1, givet en maskin av
varje typ.

Bilaga 1B

Ekvivalent ljudnivå alstrat från byggarbete inom arbetsområde 1, givet hela
maskinparken

Bilaga 1C

Ekvivalent ljudnivå alstrat från industrifläktar och trafik.

Bilaga 2A

Ekvivalent ljudnivå alstrat från byggarbete inom arbetsområde 2, givet hela
maskinparken

Bilaga 2B

Ekvivalent ljudnivå alstrat från industrifläktar och trafik.

För att få en uppfattning om ljudnivåerna inomhus kan 30 dBA dras av från beräknade ljudnivåer vid
fasad. För äldre hus och tillfälliga hus kan eventuellt dämpningen var något mindre. Där ljudnivåerna
inomhus överskrider riktvärdet efter detta avdrag bör en utredning av fasad och fönster göras för att få
fram en mer precis beräkning av ljudnivåerna inomhus.
Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska
rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas.
Maximala ljudnivåer för bygg- och industribuller har inte beräknats då bedömningen är att riktvärdena
för maximala ljudnivåerna klaras och inte skiljer sig nämnvärt jämfört med de ekvivalenta ljudnivåerna.

Byggplatsbuller
Beräknade ljudnivåer avser de fall då hela den angivna maskinparken med dess höga driftstider är
igång inom arbetsområde 1 och 2. För arbetsområde 1 har även beräkningar gjorts med endast en
maskin av varje typ.
Beräkningarna är också gjorda givet nuvarande terräng. Sannolikt uppstår skärmande verkan från
terrängen i takt med att arbetet fortskrider.
Beräkningsresultaten kan därför ses som worst case scenario för respektive arbetsområde.
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Arbetsområde 1
Arbetsområde 1 utgör det mest kritiska läget inom planområdet.
Ungefär 300 meter sydväst om antaget arbetsområde är ett antal bostadshus belägna. Ljudalstringen
från anläggningsmaskinerna har beräknats och fördelats jämnt inom hela ytan.
Figur 7 visar urklipp ur Bilaga 1A där en maskin av varje typ används inom arbetsområdet.

Figur 7 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer med en maskin av varje sort aktiv inom arbetsområde 1

Beräkningarna visar att ekvivalenta ljudnivåer uppgår till 54-56 dBA vid de mest utsatta bostädernas
fasader mot arbetsområdet.
Under dagtid beräknas riktvärdet vid fasad för samtliga bostäder klaras.
Under kvälls- och nattetid beräknas riktvärdena överskridas för de mest utsatta bostäderna.
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För fallet då samtliga byggmaskiner används inom arbetsområde 1 visar beräkningarna att
ljudnivåerna ligger mellan 58-59 dBA vid de mest utsatta bostädernas fasader mot arbetsområdet.
Figur 8 visar ett urklipp Bilaga 1B där hela maskinparken används inom arbetsområdet.

Figur 8 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer då samtliga maskiner aktiva inom arbetsområdet)

Beräkningarna visar att ekvivalenta ljudnivåer uppgår till 59 dBA vid de mest utsatta bostädernas
fasader mot arbetsområdet.
Under dagtid beräknas riktvärdet vid fasad för samtliga bostäder klaras.
Under kvälls- och nattetid beräknas riktvärdena överskridas för de mest utsatta bostäderna.
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Arbetsområde 2
Arbetsområde två ligger ca 200 meter från närmast belägna bostäder. Omgivningens topografi utgör
en naturlig skärmning mellan detta arbetsområde och bostäderna.
Figur 9 visar ett urklipp Bilaga 2A där hela maskinparken används inom arbetsområdet.

Figur 9 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer då samtliga maskiner aktiva inom arbetsområdet)

Beräkningarna visar att ekvivalenta ljudnivåer uppgår till 44 dBA vid de mest utsatta bostädernas
fasader mot arbetsområdet.
Riktvärdena för byggbuller beräknas klaras under hela dygnet även då hela maskinparken är aktiv
inom arbetsområde 2.
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Industribuller
Arbetsområde 1
Industribullerberäkningarna med 1-2 takfläktar per byggnad samt trafik inom industriområdet visar att
ljudnivåerna vid den närmsta bebyggelsen uppgår till 32 dBA vilket med god marginal underskrider
gällande riktvärden för industribuller.
Figur 10 visar ett urklipp ur Bilaga 1C med beräkningsresultaten.

Figur 10 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från takfläktar och trafik inom industriområdet
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Arbetsområde 2
Industribullerberäkningarna med 1-2 takfläktar per byggnad samt trafik inom industriområdet visar att
ljudnivåerna vid den närmsta bebyggelsen uppgår till 25 dBA vilket med god marginal underskrider
gällande riktvärden för industribuller.
Figur 11 visar ett urklipp ur Bilaga 2B med beräkningsresultaten.

Figur 9 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från takfläktar och trafik inom industriområdet
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Slutsatser
Bullerutredningen visar att de ljudnivåer som beräknas alstras från byggmaskinerna inom planområdet
inte kommer att överskrida gällande riktvärden under dagtid 07-19.
Om hela maskinparken brukas inom det mest kritiska området (arbetsområdet 1) beräknas ekvivalent
ljudnivå uppgå till som mest 59 dBA (bilaga 1B). Detta fall överskattar sannolikt ljudnivåerna i ganska
stor utsträckning. Istället är beräkningarna med en maskin per aktivitet sannolikt mer representativa
för de kommande ljudnivåerna. I detta fall beräknas ljudnivåerna uppgå till 55 dBA för de mest utsatta
husen (bilaga 1A).
Under kvällstid (19-22) samt nattetid (22-07) beräknas riktvärdena överskridas när arbete pågår
närmast bebyggelsen i väster (arbetsområde 1). Detta medför att arbete under kvälls- och nattetid i
det ur bullersynpunkt mest kritiska området i väster måste begränsas till de mindre bullrande
verksamheterna. De mest bullrande aktiviteterna knackning, borrning och kross bör alltså inte
förekomma under kvälls- och nattetid (detta gäller endast arbetsområde 1).
För arbetsområde 2 beräknas riktvärdena under hela dygnet klaras.
Ljudnivåerna som alstras från industribuller (takfläktar och trafik inom industriområdet) beräknas bli
låga och med god marginal underskrida gällande riktvärden.
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Mossetorpet
BILAGA 1A

Rollsbo Västerhöjd
Ytterbygg AB
BYGGBULLER
Dagtid 07-19
1 maskin per aktivitet
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Dumper
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Mossetorpet
BILAGA 1B

Rollsbo Västerhöjd
Ytterbygg AB
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Dagtid 07-19
Hela maskinparken
1 x Knack
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BILAGA 1C

Rollsbo Västerhöjd
Ytterbygg AB
INDUSTRIBULLER
Dagtid 06-18
Takfläktar (Lw 84,4 dBA)
Trafiken inom industriområdet har uppskattats
till mellan 200-400 fordon (50% tung trafik)
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BILAGA 2B
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Dagitd 06-18
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