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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
I samband med planarbetet för detaljplan för del av Västerslät 17:1 och
Kläckeberga 10:1, Snurrom norra i Kalmar kommun, har Ramboll fått i uppdrag av
Kalmar kommun att ta fram en utredning i syfte att beskriva förväntad påverkan
från buller.

Syftet med detaljplanen möjliggöra nya bostäder i form av enfamiljshus och
flerbostadshus inom planområdet. Utöver detta syftar planen till att ta bort en
planlagd lokalgata samt ändra planbestämmelser från detaljplanen i Snurrom från
2007. Planområdet är beläget i Snurrom, cirka 7 kilometer från Kalmar centrum.
Se Figur 1.

Planområdet och omfattningen av bullerutredningen visas i Figur 2 och Figur 3. På
plankartan visar gulmarkerade ytor bostadsområden.

För att beskriva bullerpåverkan från verksamheten och trafiken på vägarna i
planområdet har beräkning av förväntad bullerpåverkan gjorts. Bedömning har
gjorts utifrån beräkningarna och planförslaget.
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Figur 1. Översiktskarta (källa Lantmäteriet).

1.2 Utredningsområdet och bebyggelseförslag
Planområdet är beläget norr om detaljplanen för Snurrom etapp 1 och 2 och är
tidigare inte exploaterad. Området består främst av skog med vissa öppna ytor.
Väster om området finns två verksamheter, Norden Machinery AB och Modig
Machine Tool AB. Väster om dessa verksamheter ligger väg E22 på cirka 250 m
från planområdets västra gräns. Söder om planområdet ligger Värsnäsvägen på
cirka 320-500 m avstånd.

Planerad bebyggelse i planområdet är tänkt att utgöras av bostäder med villor och
flerfamiljshus. För alla villor är högsta byggnadshöjd satt till 8 m. För
bostadshusen i väster och i öster är högsta byggnadshöjd satt till 13 meter
respektive 15 m.
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I figur 2 visas en översiktlig bild av planområdet och omgivande området samt i
figur 3 en illustrationskarta över planområdet.

Figur 2. Ungefärlig gräns för planområdet (rödstreckad linje) med omgivande
område och verksamheter. ( källa Lantmäteriet)

Norden Machinery AB

Modig Machine Tool AB
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Figur 3. Plankarta ( källa Kalmar kommun)
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Figur 4. Illustration över planområdet och föreslagen bebyggelse med högsta
byggnadshöjd. ( källa Kalmar kommun)

2. Förutsättningar

2.1 Verksamheten Norden Machinery AB

Inom fastigheten Odonet 1 har Norden Machinery AB etablerat nya
verksamhetslokaler med tillverkning av tubfyllningssystem. Arbetet sker främst
mellan klockan 07.00-16.00 vardagar. Utmed den östra sidan av
verksamhetsbyggnaden sker leveranser med lastbilstrafik och körning med
truckar. Här finns även lastbryggor, kallförråd, av- och pålastningszon och
uppställningsytor för avfallshantering. I denna del förekommer godshantering och
utleverans av maskiner. I den västra delen av byggnaden finns tre
teknikrum/ventilationsrum ovan den administrativa delen samt på taket ovanför
produktionsdelen finns ventilationsaggregat och kylmaskiner. Inom den västra
delen av byggnaden utmed E22 finns kontor och en restaurang. Inom den södra
delen finns en parkering och även infart till den östra delen av verksamheten.
Utmed den östra gränsen av verksamhetsområdet finns en cirka 220 m lång och
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cirka 2,5-3,5 m hög bullervall. Det finns även planer på att expandera
verksamheten norrut.

Inom fastigheten Odonet 2 har Modig Machine Tool AB verksamhet.

3. Ljudmätningar
För att bestämma ljudeffekten från aktiva bullerkällor inom verksamheten har
detta utförts genom närfältsmätningar, dvs att ljudnivån mätts nära ljudkällan,
oftast inom 0,5–1 m avstånd. Denna metod innebär man kan bestämma
ljudbidraget från varje enskild ljudkälla och att ljudbidrag från andra ljudkällor kan
minimeras. Närfältsmätningar och bestämning av ljudeffektnivåer har i tillämpliga
delar utförts i enlighet med mätmetoden: NT ACOU 080 – Industrial plants : Noise
emission.

3.1 Platsbesök med närfältsmätningar

Ett platsbesök med närfältsmätningar vid Norden Machinery AB i Kalmar utfördes
2021-05-18 -19 av Perry Ohlsson och Pascal Kuta från Ramboll Sverige AB. Vid
mätningen den 18/5 rådde det uppehållsväder och klart väder, temperaturen ca
13 grader och västlig vind 0-2 m/s. Vid mätning den 19/5 var temperaturen ca 18
grader och svag västlig vind ca 0-3 m/s. Barmarksförhållanden rådde vid
mättillfället.

Vid ljudmätningen användes mätutrustning enligt Tabell 1 nedan. Mätinstrumentet
har kontrollerades mot referensnivåkälla i samband med mätningarna.

Tabell 1. Mätinstrument som har använts vid mätningarna.
Typ Tillverkare Beteckning Serienummer
Ljudnivåmätare Rion NL-52 00810342
Kalibrator Rion NC-74 35015360

Samtliga instrument som användes under mätningarna är kalibrerade med
spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vårt kvalitetssystem.
Datum för senaste kalibrering finns i vår kalibreringslogg.

3.2 Kontrollmätning öster om Norden Machinery AB
I samband med ljudmätning inom Norden Machinery AB med närfältsmätning har
även mätning av bakgrundsljudnivån gjorts kvällstid 2021-05-18, ca kl 21-21.30, i
planområdet öster om Norden Machinery AB. Mätning har gjorts i två punkter, en
punkt cirka 100 m från östra fasaden till Norden Machinery AB samt i en punkt ca
180 m från östra fasaden.



8 av 19

Bullerutredning för dp Snurrom norra, Kalmar kommun

Unr 1320055313

I mätpunkten på 100 m avstånd uppmättes ekvivalent ljudnivå till ca 45 dBA
under 5 min mättid. Under mätningen kunde inga ljud från Norden Machinery AB
höras. Dominerade ljudbidrag kom från trafiken på E22 samt att fågelsång hördes.
I mätpunkten på 180 m avstånd från östra fasaden på Norden Machinery AB
uppmättes ekvivalent ljudnivå till ca 48 dBA under 5 min mättid. Även här kunde
inga ljud från Norden Machinery AB höras. Dominerade ljudbidrag kom från
trafiken på E22 samt att fågelsång hördes.

3.3 Ljudkällor tillhörande verksamheten

I Tabell 2 och Tabell 3 redovisas de ljudkällor som genom platsbesök och genom
kontakt med beställare identifierats som normalt i drift inom
verksamhetsområdet. Källeffekter och spektrum har ansatts med hjälp av
mätresultat från platsbesöket 2021-05-19 samt genom schablonvärden. För de
ljudkällor som inte var i drift vid platsbesöket har källdata definierats genom
information från produktdata där detta har funnits tillgängligt. I de fall där ingen
information funnits tillgänglig har ljuddata ansatts utgående från liknande
utrustning och egenskaper från Rambolls bibliotek.

Vissa av källorna såsom mindre kylmaskiner var inte i drift vid mättillfället.

Övriga ljudkällor som fläktar, huvar och galler i fasad på taket var antingen inte i
drift vid mättillfället eller gav upphov till låga ljudnivåer, under cirka 60 dBA.

Tabell 2. Ljudkällor som har använts vid beräkningarna.
Numrering Beskrivning Källeffekt LwA

[dBA]
Drifttid

Källa 1 Evakueringsfläkt 72 Vid behov
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Numrering Beskrivning Källeffekt LwA
[dBA]

Drifttid

Källa 2 Evakueringsfläkt 79,6 Vid behov

Källa 5 norr Kylmaskin 79 100 %

Källa 5 söder Kylmaskin 79 100 %
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Numrering Beskrivning Källeffekt LwA
[dBA]

Drifttid

Källa 7 Huv 67 100 %

Källa 9 Frånluftsfläkt 73 100 %

3.4 Fordonsrörelser
Norden Machinery AB har bistått med information om antalet uppskattade
fordonsrörelser inom verksamhetsområdet via epost. Fordonsrörelser inom
verksamhetsområdet redovisas i Tabell 3

Tabell 3. Lastbilstransporter till Norden Machinery AB.
Fordon Källeffekt LwA

[dBA]
Antal passager Tider

Lastbil 102 Ca 10 per dag 06-18

För lastning och lossning av gods används en el-truck. Dess ljudemission bedöms
vara cirka 10 dB lägre än från en lastbil.

För tung lasthantering finns en diesel-truck. Denna används sällan då el-trucken
klarar huvuddelen av det gods och material som hanteras.
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3.5 Övrigt buller
I det sydvästra hörnet på byggnaden finns ett utrymme med en reservkraftmaskin
bla bestående av en dieselmotor med utlopp placerat i fasaden bakom cisternen
på ca 2 m höjd över mark. Denna maskin används enbart vid nödläge om normal
strömförsörjning skulle få avbrott, vilket anses ske väldigt sällan. För att
kontrollera funktionen på reservkraften provkörs maskinen ca 30 min, en vardag
per månad.

Ljuddata saknas om denna maskin men ljudpåverkan till planområdet bör vara
skärmad då utblåset är lokaliserat bakom cisternen och att bullervallen skärmar
ev ljud till planområdet.

In- och utfarten till verksamheterna via Prästkragevägen planeras att flyttas
västerut till ny lokalväg parallellt med E22. För närvarande saknas uppgifter om
denna flytt. Den nuvarande bullerpåverkan från trafiken på infartsvägen bedöms
som begränsad då trafikvolymerna är låga, hastigheten låg och avståndet från
planområdet till vägen är större än 130 m.

3.6 Buller från Modig Machine Tool AB
Vid platsbesök och ljudmätning kunde konstateras att ett utblås ungefär mitt på
den norra fasaden till Modigs byggnad var hörbar. En indikerande ljudmätning
gjordes mitt för utblåset och på cirka 16 m avstånd. Ljudnivån här uppmättes till
cirka 52 dBA ekvivalent ljudnivå. Det skulle innebära att ljudeffekten från utblåset
är cirka 84 dBA och ljudnivån vid närmaste gräns till planområdet, på cirka 180 m
avstånd, uppskattas till cirka 30 dBA ekvivalent ljudnivå.

Vid platsbesöket genomfördes ingen ytterligare kontroll eller mätning vid Modigs
verksamhet.

Enligt uppgifter från Modig under juni 2021 finns det ett utblås från en kompressor
i mitten av verksamhetsbyggnadens norra sidan. Det är denna ljudkälla som har
uppmätts, se ovan. Under sommaren kommer det ut varmluft här och under
vintern skickas den varma luften in i verksamheten. Det finns inte fler bullerkällor
längs sen norra eller östra sidan. Modig planerar att utveckla verksamheten och bli
större. Det kan då tillkomma en ny bullerkälla vid befintlig ventilation som finns på
den södra sidan av verksamhetsbyggnaden och kommer då att vara riktad bort
från bebyggelsen.

Den uppmätta ljudkällan redovisas i Tabell 4 nedan. Denna bullerkälla finns med i
bullerberäkningarna som redovisas i rapporten.
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Tabell 4. Ljudkällor inom Modig som har använts vid beräkningarna.
Numrering Beskrivning Källeffekt LwA

[dBA]
Drifttid

Källa 10 Modig Utblås på fasad 84 100%

3.7 Beräkningsmetod
Beräkningar av externbuller är baserade på en gemensam nordisk modell för
beräkning av externt industribuller1 . Beräkningarna genomförs i oktavband och
avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare. Som
hjälpmedel för att utföra beräkningarna har datorprogrammet SoundPLAN version
8.2 använts och där ovanstående beräkningsmodell ingår.

Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 3 dBA.

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:
· I beräkningsprogrammet har en digital modell av området byggts upp med

terräng och byggnader.
· Utgående från platsbesök och information från Norden Machinery AB har

externbullerkällor definierats som ljudkällor och har placerats inom
anläggningen för att simulera de verkliga ljudkällorna.

· Bullerkällornas har fått en individuell beteckning och ljudeffektsnivåerna
har angivits som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor
och byggnader som befinner sig i närheten av källorna. Detta innebär att
eventuella ljudreflexer eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen
från respektive källa räknas in automatiskt.

· Ljudkällorna har modellerats som både punktkällor, areakällor och
linjekällor. Punktkällor och areakällor har använts för att simulera fasta
ljudkällor. Rörliga ljudkällor (fordon) har modellerats som linjekällor.

· En kalibrering av ljudkällorna har gjorts i beräkningsprogrammet utgående
från uppmätta ljudnivåer i närfält vid bullerkällorna och i kontrollpunkter
inom anläggningen.

· Övriga dämpparametrar som ingår i beräkningen är dämpning p.g.a.
avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (generaliserats till mjuk
mark) samt skärmning p.g.a. olika byggnader inom området Beräkningar

1 Environmental noise from industrial plants, General Prediction Method, Report no. 32,
Lydteknisk Institut 1982
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har gjorts för ekvivalent ljudnivå (Leq) i dBA i enskilda beräkningspunkter
(mottagare) placerade vid byggnadsfasader samt för ljudutbredningen
redovisad som färgfält.

Beräkningar har gjorts för ekvivalent ljudnivå (Leq) i dBA i enskilda
beräkningspunkter (mottagare) placerade vid byggnadsfasader samt för
ljudutbredningen redovisad som färgfält.

Mottagarpunkter har placerats på fasad till de närliggande bostadshusen.
Ljudutbredning i färgfält har beräknats på höjden 1,5 m över mark.

Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden dvs. inklusive inverkan av
ljudreflektion från närliggande fasader men utan inverkan av egen fasad.
Ljudutbredningen i färgfält visas inte som frifältsvärden dvs att de visas inklusive
ljudreflex i både egen fasad och närliggande fasader

3.8 Trafikflöden och hastigheter
Trafikflödena på väg E22 nedan är hämtade från Trafikverkets trafikmätningar 2.
Trafiken för 2018 har räknats upp till år 2040 med hjälp av uppräkningstal enligt
EVA3. För Kalmar och trafikuppräkning år 2017 till 2040 gäller 1,21 som
uppräkningstal för personbilar och 1,39 för lastbilar.

Tabell 5. Trafikuppgifter för väg E22
Vägnamn Årsdygnstrafik

(fordon/dygn)
Tung
trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

E22 (år 2018) 13 170 10 100

E22 (år 2040) 16 160 11 100

Anm. Trafiken anges som årsdygnstrafik

3.9 Allmänt om buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks.
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över
allvarligare störningar i samhället.

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i
decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har

2 https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#
3

https://www.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/trafikuppra
kningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-210611.pdf
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viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta
störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med en
ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent
respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av
medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta
fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån
under exempelvis en fordonspassage.

Figur 4. Exempel på ljudtrycksnivåer

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens
öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses.
Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer,
se Figur  ovan.

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med
3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A)
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.

4. Riktvärden

4.1.1 Riktvärden för industribuller

Boverket anger i allmänna råd (”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller
utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad
ljudkaraktär” BFS 2020:2) om hur buller från industriell verksamhet eller med
linkande ljudkaraktär bör hanteras vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder i områden som påverkas av buller från industriverksamhet. I hanteringen
av buller framgår även att den framtida situationen bör beaktas. För aktuellt
förslag utvärderas ljudnivåer mot zon A då lägenheterna i stort saknar tillgång till
ljuddämpad sida.
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Tabell 6. Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet,
uttryckt som frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnads fasad (BFS 2020:2).

Utomhus vid fasad1,2

Leq dag
(kl. 06-18)

Leq kväll
(kl. 18-22)
Lördagar,
söndagar

och
helgdagar

Leq

dag+kväll
(kl.06-22)

Leq natt
(kl. 22-06)

Lmax natt
(kl. 22-06)

Zon A
Bostadsbyggnader bör kunna
medges upp till angivna nivåer.

50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 55 dB(A)3

Zon B
Bostadsbyggnader bör kunna
medges upp till angivna nivåer
förutsatt att tillgång till
ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.

60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A)3,4

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte
medges över angivna nivåer.

>60 dB(A) >55 dB(A) >50 dB(A) -

* Vad avser buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet
tillämpas värdena för ljuddämpad sida enligt tabell 2 också på den exponerade
sidan.

· Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i tabell 2.
· I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av

tidsperioderna, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör
den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den
bullrandeverksamheten pågår, dock minst en timme.

Maximala ljudnivåer
Maximala ljudnivåer, LFmax över 55 dB(A), bör inte förekomma nattetid klockan
22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda bostadsbyggnaderna har
tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan.

Om ekvivalenta ljudnivåer inom zon A uppfylls, men maximala ljudnivåer
regelbundet överskrids nattetid vid exponerad sida, bör bulleranpassning av
bostadsbyggnader i enlighet med zon B göras. Om en sådan situation uppstår blir
bedömningen därmed densamma som när den ekvivalenta ljudnivån är högre än
riktvärdena i zon A
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Särskilt störande ljudkaraktärer
När buller från industriell verksamhet karaktäriseras av ofta återkommande
impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabell 1
sänkas med 5 dB(A)

Lågfrekvent ljud
Betydande förekomst av lågfrekvent ljud kan bedömas som särskilt
störande. Lågfrekvent ljud bör därför beaktas vid lokalisering, placering och
utformning av bostadsbyggnader.

Ljudnivåer utomhus vid ljuddämpad sida och uteplats
Följande ljudnivåer, enligt tabell 2 nedan, bör tillämpas på ljuddämpad sida vid
bostadsbyggnads fasad och vid uteplats om sådan planeras,

Tabell 7. Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet på
ljuddämpad sida, uttryckt som frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnads fasad,
och vid uteplats (BFS 2020:2).

Leq dag
(kl. 06-18)

Leq kväll
(kl. 18-22)

Leq natt
(kl. 22-06)

Ljuddämpad sida och uteplats 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning vid annat än industriell
verksamhet bör värdena i denna tabell också tillämpas på den exponerade sidan.

Det bör vara tillräckligt att angivna ljudnivåer uppfylls på en uteplats.

5. Beräkning av buller
För att kunna bedöma påverkan av buller från verksamheten på Norden Machinery
AB, Modig och buller från trafiken på E22 har bullerberäkningar gjorts.

5.1 Resultat av verksamhetsbuller
Beräkningarna av verksamhetsbuller från Norden Machinery AB och Modig visar på
överlag låga ljudnivåer till omgivningen. Inom planområdet beräknas ekvivalenta
ljudnivåer under 40 dBA både i markplan och vid fasad till planerade bostadshus.
Som högst beräknas cirka 36 dBA ekvivalenta ljudnivåer i markplan och vid fasad
till planerade bostadshus.

För att se vilken påverkan en möjlig utbyggnad av verksamheten på Nordic
Machinery AB skulle få har befintlig byggnad förlängts ca 65 m mot norr och cirka
hälften av de befintliga bullerkällorna har ansats i den nya byggnaden. Beräkning
av förväntad bullerpåverkan från verksamheten visar något ökade ljudnivåer.
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Inom planområdet beräknas som högst 37 dBA ekvivalenta ljudnivåer i markplan
och vid fasad till planerade bostadshus.

5.2 Resultat av vägtrafikbuller från E22
Beräkning av trafikbuller från E22 visar att ljudnivåer från trafiken underskrider
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Med ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA och maximala ljudnivåer under 70 dBA
inom planområdet beräknas riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent och 70
dBA maximal ljudnivå, att klaras. Som högst beräknas 48 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad. Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 53 dBA vid fasad.

5.3 Buller från Värsnäsvägen
Värsnäsvägen är belägen cirka 320-500 m söder om planområdet. Mellan
planområdet ligger planområdena för Snurrom etapp 1 och etapp 2 där utbyggnad
redan har skett inom Snurrom etapp 1. Trafiken på Värsnäsvägen på delen öster
om Prästkragevägen bedöms, efter att all planerad utbyggnad har skett i området,
till cirka 7500 ÅDT (årsdygnstrafik) år 2035 närmast Prästkragevägen och i den
östra delen av Värsnäsvägen, öster om Malörtsvägen, till cirka 800 ÅDT år 2035.
Hastigheten på vägen är 40 km/h och andel tung trafik 5%. Underlag för trafiken
på Värsnäsvägen har hämtats från ”Bullerutreding Kläckeberga 10:1 och
Västerslätt 17:1”, 2017-06-10, Ramboll.

Med ett stort avstånd från Värsnäsvägen till planområdet, låg hastighet och delvis
begränsad trafik bedöms ljudnivåerna från trafiken på Värsnäsvägen till under 40
dBA inom planområdet för Snurrom norra.

5.4 Kumulativa effekter av buller från verksamheter och
vägtrafikbuller
Vid bedömning av den kumulativa bullerpåverkan från både verksamhetsbuller
och trafikbuller kan de redovisade ljudnivåerna inte utvärderas direkt. Anledning
är att ljudnivåerna är beräknade för olika tidsperioder och att riktvärdena inte är
anpassade för en samlad bedömning i detta fall. För att ändå kunna göra en
bedömning av förväntad samlad bullerpåverkan och även vilken bullerkälla som är
dominerande kan ljudnivåerna adderas. För att kunna göra detta behöver
ljudnivåerna för trafikbullret korrigeras för dag, kväll och natt. En schablonmässig
fördelning av trafiken innebär normalt att 76 % av fordonen kör dagtid (kl. 06-
18), 16% kvällstid (kl.18-22) och 8% nattetid (kl.22-06). Detta skulle innebära
följande korrektioner för den dygnsekvivalenta ljudnivån, se Tabell 8.
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Tabell 8. Korrektion av trafikbuller (dygnsekvivalent ljudnivå till dag, kväll och
natt)

Tidsperiod Korrektion

Dag (kl.06-18) +1,8 dB

Kväll (kl.18-22) -0,2 dB

Natt (kl. 22-06) -6,2 dB

De bostadshus som ligger närmast verksamheterna, i den västra delen av
planområdet, och som förväntas få störst påverkan från verksamheterna bedöms
ha ekvivalenta ljudnivåer utomhus från trafikbuller inom 40-50 dBA dagtid, 38-48
dBA kvällstid och 32-42 dBA nattetid. Buller från verksamheterna beräknas som
högst ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer inom 33-36 dBA vid fasad. När
ljudnivåerna från trafiken och från verksamheterna adderas (Tabell 9) innebär
detta ett tillskott där ljudnivåbidraget från alla bullerkällorna är lika. Då
trafikbullret dominerar ljudbilden i området förväntas ingen eller liten ökning av
den totala ljudnivån, då verksamhetsbullrets bidrag är så pass litet att den totala
ljudnivån inte påverkas eller påverkas marginellt.

Tabell 9. Kumulativa ljudnivåer från vägtrafik och verksamheter

Tidsperiod Vägtrafik (E22) Verksamheter Totalt
Dag (kl.06-18) 40-50 dBA 33-36 dBA 41-50 dBA
Kväll (kl.18-22) 38-48 dBA 33-36 dBA 39-48 dBA
Natt (kl. 22-06) 32-42 dBA 33-36 dBA 36-43 dBA

5.5 Slutsatser
Beräkningarna visar att buller från Norden Machinery AB:s verksamhet inte
beräknas överskrida riktvärden utomhus enligt Boverkets allmänna råd (BFS
2020:2) vid planerad ny bostadsbebyggelse inom planområdet. Även med möjlig
utbyggnad av verksamheten beräknas en liten ökning av buller från Norden
Machinery AB.

Det innebär att nya bostäder kan planeras utan ljudkrav utomhus från den
närliggande verksamheten på Norden Machinery AB.

Buller från den närliggande verksamheten på Modig Machine Tool AB bedöms inte
ge upphov till ljudnivåer över Boverkets riktvärden (BFS 2020:2) utomhus inom
planområdet. Som högst bedöms ljudnivåer inom ca 30 dBA ekvivalent ljudnivå i
den närmaste delen av planområdet.

Den nuvarande infartsvägen planeras att flyttas till ny lokalväg nära E22. I
nuläget kan trafiken ge upphov till buller inom planområdet men påverkan
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bedöms vara av begränsad art då trafikvolymerna är låga, hastigheten begränsad
och avståndet till planområdet är större än 130 m.

Beräkning av trafikbuller från E22 och en möjlig framtida situation år 2040 visar
på låga ljudnivåer inom planområdet. Riktvärdet vid fasad, 60 dBA ekvivalent
ljudnivå, klaras med marginal. Även riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå klaras. Som högst beräknas ljudnivåer i den
västra delen av planområdet. Här förväntas ekvivalenta ljudnivåer som högst cirka
48 dBA vid fasad och maximala ljudnivåer som högst cirka 53 dBA.

Trafikbuller från Värsnäsvägen till planområdet bedöms ge upphov till ljudnivåer
under 40 dBA inom planområdet.

Vid sammanvägning av buller från trafik och från verksamheterna bedöms
trafikbuller vara den dominerande bullerkällan i området. Buller från de
närliggande verksamheterna bedöms ge liten påverkan och vid bostadshus nära
verksamhetsområdet kan det ge mindre ökningar av den totala ljudnivån.

Bedömning är att inga begränsningar eller åtgärder är nödvändiga för att kunna
bygga nya bostäder med hänsyn till trafikbuller från E22.
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