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1   Bakgrund 
SMA Mineral AB har för avsikt att utöka täktverksamheten på Klinte Klintebys 1:4, se 

figur 1 nedan. ÅF Infrastructure har fått i uppdrag av SMA Mineral att ta fram denna 

trafikutredning som ett underlag till täktansökan. Utredningen beskriver 

verksamhetens påverkan på den ca 4 km långa sträckan från täkten till hamnen i 

Klintehamn när det gäller vägstandard och trafiksäkerhet.  

 

Figur 1 Planerat brytområde för täkt 
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2   Nuläge 
Kartan i figur 2 nedan visar en orientering över området. 

 

Figur 2 Orienteringskarta där Utfart S och N är södra respektive norra anslutningen från täkten 

2.1   Väg 141/140 

Väg 141/140 är på aktuell sträcka mellan anslutningen från täkten (nedan kallad Utfart 

S) och Klintehamn av typen vanlig väg med ett körfält i vardera riktning. Sträckan har  

en vägbredd på mellan 6-9 meter enligt Trafikverkets hemsida och den är som bredast 

på väg 140 i anslutning till hamnen.  

Väg 141/140 har på aktuell vägsträcka klassning BK1, vilket är den högsta 

bärighetsstandarden. BK 1 medger en bruttovikt på fordon på 64 ton. 

Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40 och 80 km/h. 

De flesta av byggnaderna utmed väg 141 ligger nära vägen, som minst ca 5 meter 

från vägkant. 

Bönders backe har den största lutningen ca 200-300 meter söder om korsningen med 

väg 562. Lutningen uppgår här till ca 5-6% för att därefter avta till ca 3% nära 

korsningen. Där lutningen är som störst och fastigheter ligger nära har väg 141 

vägräcken av typen balkräcken i ca 100 meter, se figur 3 nedan. I korsningen mellan 

väg 141 och väg 562 finns också vägräcke 60-70 meter längs väg 141, se figur 4 

nedan. Samma korsning är reglerad med stopplikt för trafik söderifrån. 
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Figur 3 Vägräcken längs Bönders backe 

 

Figur 4 Vägräcke längs väg 141 i korsningen med väg 562 

På väg 141 finns en busshållplats, Lilla Snögrinde, som trafikeras av linje 10 Burgsvik 

– Klintehamn – Visby, se figur 5 nedan. Linjen har på vardagar sex avgångar i vardera 

riktning. Hållplatsen har enligt uppgifter från Region Gotland enstaka påstigande per 

dygn. 

Skolskjutsens hållplatser på sträckan är Lilla Snögrinde, Mölner, Valle, Klinte Prästgård 

och Valleängsvägen, se figur 5 nedan. För närvarande används endast Lilla Snögrinde 

som skolskjutshållplats av ett barn medan övriga hållplatser inte används. 
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Skolskjutsen trafikerar hållplatserna mellan klockan 8:30-9:00 på morgonen och 

15:00-16:00 på eftermiddagen. 

 

Figur 5 Buss- och skolskjutshållplatser 

Det finns ingen separat gång- eller cykelbana utmed väg 141/140. 

Utfart S från täkten mot väg 141, trafikeras idag av motsvarande typer av lastbilar 

som är aktuella i framtiden för en utökad täktverksamhet. 

Under tidsperioden 2000-2017 har elva trafikolyckor polis- och/eller sjukhus-

rapporterats på väg 141/140 mellan Utfart S och Lamellvägen. Åtta stycken av dessa 

var singelolyckor, varav tre med måttligt skadade, fyra med lindrigt skadade och en 

utan personskador. En olycka har skett mellan moped och motorfordon och gav 

lindriga skador. En olycka har skett med ett parkerat fordon och gav måttliga skador. 

En olycka skedde när ett motorfordon skulle svänga av vägen och gav lindriga skador. 

De flesta olyckorna skedde där väg 141 och väg 561 möts samt i korsningen mellan 

väg 140 och 141 och en skedde i korsningen väg 141/väg 562, se figur 6 nedan. 
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Figur 6 Polis- och/eller sjukhusrapporterade olyckor under perioden 2000-2017 

2.2   Väg 562 

Väg 562 på aktuell sträcka mellan anslutningen från norra delen av täkten (nedan 

kallad Utfart N) och väg 141 är av typen vanlig väg med ett körfält i vardera riktningen 

och baserat på en mätning på ortofoto kan konstateras att den har en bredd på ca 5-

6,5 meter. 

Väg 562 har samma bärighetsstandard som väg 141, BK1. 

Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40 och 60 km/h. 

Vissa av byggnaderna utmed väg 562 ligger nära vägen, som minst ca 5 meter från 

vägkant. 

På sträckan finns en busshållplats, Klintebys, som trafikeras av linje 51 Klintehamn – 

Visby, se figur 5 ovan. Turtätheten är tre avgångar på morgon/förmiddag och tre på 

eftermiddagen. Det saknas uppgifter om antal påstigande. 

Skolskjutsens hållplatser på sträckan är Klinte Klintebys och Klintebys, se figur 5 ovan. 

För närvarande används dessa hållplatser av två barn och skolskjutsen trafikerar 

hållplatserna mellan klockan 8:30-9:00 på morgonen och 15:00-16:00 på 

eftermiddagen. 

Väg 562 har ingen separat gång- eller cykelbana. 

Utfart N från täkten, mot väg 562, trafikeras idag av motsvarande typer av lastbilar 

som är aktuella i framtiden för en utökad täktverksamhet. 

Under tidsperioden 2000-2017 har inga trafikolyckor polis- och/eller 

sjukhusrapporterats på väg 562 mellan Utfart N och korsningen med väg 141. 
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2.3   Lamellvägen 

Lamellvägen (sträckan från väg 140 fram till hamnens grind) är en kommunal väg som 

idag hanterar trafik till och från hamnen. Vägen har ett körfält i vardera riktning och 

baserat på en mätning på ortofoto kan konstateras att den har en bredd på ca 7,5-9 

meter. 

Lamellvägen har bärighetsstandarden BK1. 

Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 

En byggnad finns längs vägen och den ligger ca 11 meter från vägkant. 

Lamellvägen har ingen separat gång- och cykelbana eller busshållplats. 

Under tidsperioden 2000-2017 har inga polis- och/eller sjukhusrapporterade 

trafikolyckor inträffat på aktuell sträcka på Lamellvägen. 

2.4   Trafikmängder 

I tabell 1 nedan presenteras trafikmängderna på olika vägavsnitt. Figur 7 visar var 

trafikmätningarna är utförda. Vissa av mätpunkterna ligger utanför de studerade 

sträckorna, men har använts som en uppskattning av trafikmängd för avsnitten mellan 

de kända mätpunkterna. Trafikmängden anges i årsdygnstrafik (nedan ÅDT). 

Punkt Väg ÅDT Fordon 

(år) 

ÅDT Tung 

trafik 

Andel tung 

trafik 

A 141 långt söder om 

studerad sträcka 

1080 (2014) 90 8 % 

B 141 öster om 

Donnersgatan 

1740 (2014) 160 9 % 

C 141 väster om 

Donnersgatan 

900 (2014) 110 12 % 

D 140 långt norr om 

studerad sträcka 

2750 (2014) 210 8 % 

E 562 strax norr om 

studerad sträcka 

1140 (2016) 100 9 % 

Tabell 1 Trafikmängder hämtade från Trafikverkets hemsida 
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Figur 7 Mätpunkter för trafikräkningar 

Dagens trafikalstring från verksamheten är enligt uppgift från SMA Mineral i snitt ca 20 

transporter per dygn. Då innefattas även den tomma transporten till täkten. Av dessa 

ca 20 transporter går en större andel via Utfart N (väg 562) och resterande via Utfart 

S (väg 141) då det beror på vilken täkt som används för brytning av kalksten. 

Täkttransporterna utgör idag en stor andel av den tunga trafiken. 

I praktiken sker transporterna inte jämnt fördelat under året utan i kampanjer, som 

mest transporteras 4000 ton på en vecka vilket motsvarar 40 transporter per dygn och 

två lastbilar går i skytteltrafik mellan klockan 07 och 16 antingen från norra eller södra 

täkten med målpunkt hamnen.  
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3   Nulägesanalys 
De ca 20 transporter per dygn, som idag genereras av SMA:s täktverksamhet, i 

enlighet med de tillstånd som finns, bedöms endast påverka väg 141/140 och 562 

marginellt. Detta då de av det totala antalet fordon endast utgör en procent av 

dygnstrafiken.  

3.1   Trafiksäkerhet 

Större delen av väg 141/140 bedöms inte användas av oskyddade trafikanter i någon 

större utsträckning. Däremot är det önskvärt att hela sträckan är tillgänglig för de 

oskyddade trafikanterna eftersom det inte finns några alternativa stråk att välja för de 

som önskar transportera sig till fots eller med cykel. Då det inte finns någon gång- och 

cykelbana hänvisas de oskyddade trafikanterna till vägrenen. På vissa sträckor finns 

det ingen vägren. Sommartid förekommer det en del cykeltrafik, i första hand turister, 

både på väg 141/140 och 562. En tydlig målpunkt är exempelvis fritidsområdet 

Klinteberget. Detta sammantaget gör att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är 

relativt låg. 

Stor del av sträckan mellan täkten och hamnen har en karaktär av landsväg medan 

vissa avsnitt är bymiljö. Det finns ett antal punkter som är intressanta att studera 

utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, se figur 8 nedan. I fem av dessa, där bymiljön 

framträder, bedöms att oskyddade trafikanter förekommer i lite större utsträckning 

och i två ansluter täkttrafiken till det allmänna vägnätet. Motiven för valet av de åtta 

punkterna beskrivs nedan i respektive analys av dagens situation. 

 

 

Figur 8 Redovisning av hastigheter samt intressanta punkter ur trafiksäkerhetsperspektiv 
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3.1.1   Väg 141/140 

Nedan redovisas en beskrivning av de fyra punkter på väg 141 och punkten på väg 

140 mer ingående, se punkt 1-5 i figur 8. 

Vid punkt 1 går väg 141 i nordsydlig riktning. Trafiken från täkten angör idag väg 141 

med en högersväng. En körspårsanalys visar att ett 24 meters ekipage inte kan 

svänga höger utan att komma in på mötande trafiks körfält. Det bedöms dock inte 

vara ett problem i nuläget då trafikmängden på sträckan och frekvensen av 

täkttransporter är låg. 

Hastighetsbegränsningen 80 km/h ger enligt Trafikverkets publikation Vägar och 

gators utformning (nedan kallad VGU) ett krav på att siktsträckan ska vara ca 195 

meter i båda riktningarna från en mätpunkt fem meter in på anslutande väg (Utfart S). 

Trafikverket, som väghållare för väg 141, kan ge godkännande för ett lägre krav på 

som minst ca 150 meters siktsträcka som mäts tre meter in på anslutande väg. 

I punkt 1 bedöms sikten söderut uppfylla kraven ovan så länge vägens säkerhetszon, i 

detta fall 5-6 meter från vägkant, hålls fri från skymmande vegetation. Den längre 

siktsträckan på 195 meter uppfylls inte norrut. Siktsträckan försämras i och med att 

vägen kröker något österut och släntkrönet på östra sidan om vägen är 

siktskymmande. En studie på plats visar på en siktsträcka på 160 meter, 5 meter in på 

anslutningsvägen, vilket är inom den siktsträcka som Trafikverket kan medge som 

avsteg. Sammanfattningsvis innebär det att Trafikverket måste medge ett avsteg från 

VGU för korsningen alternativt att åtgärder genomförs för att öka siktsträckan. 

En översiktlig analys av sikten i korsningen mellan väg 141 och väg 562 (punkt 3) 

visar att sikten till viss del är begränsad av vegetation. I punkt 2 och 3 vid Bönders 

backe ligger husen nära väg 141 och det medför att boende i viss mån vistas på eller i 

närheten av vägen. Det är vid dessa punkter vägräcke på båda sidor av vägen och 

husen ligger under vägnivå, se figur 3 ovan. De oskyddade trafikanterna kan på 

sträckan med vägräcken inte nyttja vägrenen eftersom den är mycket smal/obefintlig 

och vägräckena gör att de måste använda körbanan vilket kan upplevas otryggt vid 

samspel med andra trafikslag, se figur 9 nedan. Fordonstrafiken har dock en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h och söder om vägräckena öppnas möjligheten att 

nyttja vägrenen igen, se figur 10 nedan. Även om vägrenen i sig inte är så bred finns 

det friytor utanför vägrenen som gör att de oskyddade trafikanterna inte är så trängda 

som på sträckor som har vägräcken. En del av de oskyddade trafikanter som har 

målpunkt Klinteberget korsar vägen i punkt 3 och rör sig längs med vägen i punkt 2. 

Att avsnitten vid räckena är smala är problematiskt för de oskyddade, dock rör det sig 

om korta sträckor. 
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Figur 9 Vägräcken vid Bönders backe 

 

Figur 10 Bönders backe söder om vägräckena 
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I punkt 4 vid Klinte kyrka finns ett antal fastighetsanslutningar relativt tätt och det kan 

finnas svårigheter med sikten vid utfart mot väg 141 med anledning av vegetation och 

kurvor, se figur 11 och 12 nedan. Sommartid är miljön mer inbäddad i grönska än 

bilderna visar. Besökare till kyrkan kommer antingen från väg 141 eller väg 561, då 

den största parkeringen och församlingshemmet ligger öster om kyrkan bedöms de 

flesta besökare angöra från öster via väg 561. Det medför att det inte bedöms befinna 

sig oskyddade trafikanter utmed väg 141 i någon större utsträckning, däremot bör 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter beaktas. Att fastighetsanslutningarna ligger 

så pass tätt gör att avsnittet har en karaktär av bymiljö vilket inte helt matchar med 

den gällande hastighetsbegränsningen 60 km/h.   

 

Figur 11 Vintrig miljö i punkt 4, riktning mot kyrkan 

 

Figur 12 Kurva på väg 141 vid Klinte kyrka, i riktning mot öster 

Vid punkt 5 finns en passage för oskyddade trafikanter av väg 140. Punkten är 

intressant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv dels eftersom passagen ger en styrd ström 

av gående och cyklister som har start respektive målpunkter öster/väster om väg 140 

men också för att den är belägen i en kurva, se figur 13 nedan. Passagen är idag 

utformad med en refug som möjliggör för oskyddade trafikanter att passera ett körfält 
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åt gången, se figur 14 nedan. Utformningen med refug och vägmärke bedöms som 

acceptabel ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utifrån den skyltade hastigheten 60 km/h. 

För att få god trafiksäkerhet vid 60 km/h skulle passagen för gående och cyklister 

behöva utformas planskilt. En sådan lösning bedöms dock inte vara 

samhällsekonomiskt lönsam då kostnaderna är höga och både antalet fordon och 

oskyddade trafikanter bedöms vara relativt få. 

 

Figur 13 Kurva innan gång- och cykelpassage på väg 140 i riktning mot hamnen 

 

 

Figur 14 Gång- och cykelpassage på väg 140 
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3.1.2   Väg 562 

I punkt 6, se figur 8 ovan, ligger Utfart N och trafiken från täkten gör idag en 

vänstersväng ut på väg 562. Vid hastighetsbegränsningen 60 km/h är kravet på 

siktsträckan ca 135 meter från en mätpunkt fem meter in på anslutande väg (Utfart 

N). Väghållaren/Trafikverket kan dock godkänna som minst ca 105 meter från en 

mätpunkt tre meter in på anslutande väg. 

I punkt 6 är sikten österut fem meter in på Utfart N delvis skymd av ett nätstängsel, 

dvs sikten i korsningen bedöms vid en översiktlig analys inte uppfylla siktkraven, se 

figur 15 nedan. Det innebär att en åtgärd krävs för att uppfylla kraven alternativt att 

Trafikverket accepterar ett avsteg. I de fall Trafikverket accepterar avsteg så uppfylls 

kravet på 135 meter tre meter från korsningen. Samma resonemang som ovan om 

avsteg gäller för sikten västerut fem meter in på anslutande väg då den är något 

skymd av trädlinjen. Även här uppfylls en siktsträcka på över 135 meter tre meter in 

på Utfart N. 

 

Figur 15 Sikten österut fem meter in på Utfart N 

I punkt 7 ligger ett större antal hus nära väg 562 vilket ger karaktären bymiljö. Det 

medför också att boende i större utsträckning vistas på eller i närheten av vägen, se 

figur 16 nedan. På sommaren inramas gaturummet av täta häckar och kan därför 

upplevas trängre och på sträckan finns endast smal eller ingen vägren vilket gör att 

oskyddade trafikanter delvis rör sig i körbanan. Hållplatsen Klintebys ligger även här, 

som trafikeras både av linjetrafik och skolskjuts, se figur 17 nedan. Hållplatserna 

medför också att gående vistas på vägen. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h ger 

dock en god trafiksäkerhet trots att oskyddade vistas på vägen. 
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Figur 16 Vintrig vägmiljö i punkt 7 

 

Figur 17 Vintrig miljö i punkt 7 med hållplats Klintebys 

3.1.3   Bönders backe och korsningen väg 141/ väg 562 

I punkt 2 och 3 finns Bönders backe. Backens lutning kan framförallt vintertid, då 

vägarna inte saltas på Gotland, upplevas problematisk. En analys har utförts kopplat 

till backens lutning och som underlag har en laserscanning från Lantmäteriet, ett 

ortofoto samt Google Street View använts. 

Enligt VGU tillåts lutningar på upp till 6% på sträckor när nya vägar projekteras och 

väghållaren kan godkänna upp till 8% lutning. Bönders backes lutning på ca 5-6% 

uppfyller därmed kraven. Vilplanet innan en korsning ska enligt VGU vara mindre än 

2,5%, vilket Bönders backe inte uppfyller med ca 3-3,5% nära korsningen mellan väg 

141 och väg 562. Efter väghållarens godkännande kan dock lutningar upp till 3,5% 

tillåtas, vilket innebär att nuvarande lutning rent trafiktekniskt har en acceptabel 

standard.  
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Huvudriktningen genom korsningen, det vill säga väg 562/141 har en lutning på 

mindre än 1% och ligger klart under kraven i VGU. Detta då kraven på lutning i 

korsning är under eller lika med 2,5% med möjlighet för godkännande av väghållaren 

upp till 3,5%. Sammanfattningsvis så bedöms korsningen ha en acceptabel standard 

när det gäller lutningar. Den problematik som tidigare beskrivits för oskyddade 

trafikanter gäller dock även i korsningen. På delen som har vägräcke finns en smal 

kantstensförsedd yta som kan användas av oskyddade vilket förbättrar trafiksäkerhet. 

Även i korsningen är hastighetsbegränsningen 40 km/h varför trafiksäkerheten för 

oskyddade sammantaget bedöms som acceptabel. 

3.1.4   Olycksstatistik 

För att ytterligare göra en avstämning av trafiksäkerheten har i avsnitt 2 redovisad 

olycksstatistik studerats ytterligare. Av de åtta singelolyckor som skett på väg 

141/140 är sex olyckor halk- och/eller hastighetsrelaterade och två är föranledda av 

förarmisstag. 

Av de sex halk- och/eller hastighetsrelaterade singelolyckorna kan endast två, de som 

skett vid korsningen väg 141/väg 561 vid Klinte kyrka, delvis härledas till vägens 

utformning. Även de två olyckorna av annan typ än singelolycka (moped-motorfordon 

respektive parkerat fordon), som skett på platsen kan härledas till kurvans radie i 

kombination med för hög hastighet. De senare två olyckorna är de enda längs hela 

vägsträckan där oskyddade trafikanter varit inblandade. 

De återstående två singelolyckorna kan inte kopplas till vägens utformning och skick 

utan beror på förarens beteende. Totalt sett bedöms inte vägsträckan vara speciellt 

olycksdrabbad. 

4   Täktverksamheten 
Täktverksamhet bedrivs av SMA Mineral AB på Klinte Klintebys 1:4. SMA Mineral 

önskar utöka täktverksamheten med ytterligare 805 kton per år i förhållande till 

nuvarande tillstånd på 95 kton per år, vilket innebär en total volym på 900 kton per 

år. Transporterna från verksamheten kommer att gå till hamnen i Klintehamn. I den 

planerade verksamheten ingår utlastning av krossat bergmaterial och transport av 

material med lastbilar. 

I tabell 2 nedan redovisas vad nuläget samt önskad volymökning inom täkten innebär 

för trafikalstringen. Transporterna till och från kalkstentäkten planeras ske mellan 

klockan 06 och 22 med undantag för perioden 15 juni – 15 augusti då transporterna 

planeras ske mellan klockan 06 och 18. Nedanstående totalt antal trafikrörelser 

omfattar transporten både till och från täkten, endast från täkten med last. 

Volym Produktion Fordon 
Bruttovikt 

Nyttolast Antal 
uttransporter* 

Totalt antal 
trafikrörelser* 

  kton/år ton ton antal/dygn antal/dygn 

Nuläge, 95 kton/år  95 64 40 10 20 

Ansökt volym 900 kton/år 900 64 40 100 200 
Tabell 2 Trafikalstring *) 220 dygn/år 

En uttagsvolym på 900 kton per år ger en ökning med 180 transporter till ca 200 

transporter som belastar transportvägen från täkten. I praktiken innebär det att tre till 

fyra lastbilar går i skytteltrafik mellan täkten och hamnen.  
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4.1   Alternativa vägval 

Under arbetets gång har alternativa transportvägar till/från täkten diskuterats. 

Alternativ 1 innebär huvudsaklig utfart från täkten via Utfart S, vidare transport på väg 

141 och 140 för att sedan nå hamnen via Lamellvägen. Samma vägsträckning används 

tillbaka till täkten. 

Alternativ 2 innebär huvudsaklig utfart från täkten via Utfart N, vidare transport på 

väg 562, 141 och 140 för att på samma sätt som för alternativ 1 nå hamnen via 

Lamellvägen. Samma vägsträckning används tillbaka till täkten. 

Alternativ 3 är en kombination av de tidigare alternativen, där utfart från täkten sker 

via Utfart N, vidare transport på väg 562, 141, 140 och Lamellvägen. Tillbaka till 

täkten är dock vägsträckningen Lamellvägen, väg 140 och 141 för att nå täkten via 

Utfart S. 

5   Konsekvenser av utökad verksamhet 

5.1   Trafikalstring 

I tabell 3 nedan redovisas påverkan på respektive väg av utökad täktverksamhet. 

Vissa av mätpunkterna ligger utanför de studerade sträckorna, se figur 7 ovan, men 

har använts som en uppskattning av trafikmängd för avsnitten mellan de kända 

mätpunkterna. 

Punkt Väg Framtida 

fordon/dygn, 

Alt 1 (antal 

tung trafik) 

Framtida 

fordon/dygn, 

Alt 2 (antal 

tung trafik) 

Framtida 

fordon/dygn, 

Alt 3 (antal 

tung trafik) 

A 141  1260 (270) 1080 (90) 1170 (180) 

B 141 öster om 

Donnersgatan 

1920 (340) 1920 (340) 1920 (340) 

C 141 väster om 

Donnersgatan 

1080 (290) 1080 (290) 1080 (290) 

D 140  2930 (390) 2930 (390) 2930 (390) 

E 562  1140 (100) 1320 (280) 1230 (190) 

Tabell 3 Trafikalstring kopplat till respektive vägvalsalternativ var av 200 fordon/dygn alstras från 
SMAs verksamhet 

Den ökade trafiken från täktverksamheten ger en procentuell ökning av totalt antal 

fordon på de studerade vägarna på mellan 7 och 20 %. Ökningen utgörs av tunga 

transporter vilket ger en framtida generell andel tung trafik på mellan 13 och 21 %. I 

punkt C blir andelen tung trafik 26 %. Anledningen till den höga andelen är att det 

totala antalet fordon är mycket lägre på just detta avsnitt än på de andra. Att en lite 

större väg som har som funktion att förbinda orter eller en gata som förbinder 

stadsdelar i en lite större ort, har en andel tung trafik på ca 10-15 % är inte ovanligt. 

Vägar, både i städer och på landsbygd, som har en uppsamlande funktion kan utifrån 

sin standard normalt hantera en trafikmängd på ca 2000 fordon per dygn, vilket också 

bedöms gälla för väg 140, väg 141 samt väg 562. Inte heller korsningarna utmed 

sträckan bedöms ha några problem att kapacitetsmässigt hantera trafikökningen. 
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5.2   Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten på sträckan påverkas till viss del av den ökade tunga trafiken. Den 

ökade andelen tung trafik bidrar förmodligen till en ökad upplevd otrygghet genom att 

de oskyddade trafikanterna vistas på en smal sektion vilket gör att de tunga fordonen 

kommer nära personen. Konsekvenserna av en eventuell olycka blir större genom att 

fordonen är tunga och stora och därmed har en större rörelseenergi. 

Upplevelsen är ofta att de tunga fordonen kör fortare än de faktiskt gör, genom att de 

låter mycket och ger en stor visuell påverkan. Vilket bidrar till en negativ upplevelse 

för de boende, kollektivtrafikresenärer och övriga som vistas på vägen. 

Det ökade antalet transporter till och från täkten medför att det blir så pass många 

transporter att det blir vanligare att lastbilarna möts på sträckan mellan täkten och 

Klintehamn. Detta är framförallt ett problem i anslutning till bymiljön vid Bönders 

backe där sektionen är smal och gaturummet mindre. 

Nedan redovisas trafiksäkerhetsaspekterna kopplat till det tre alternativa vägvalen för 

täkttransporterna. 

5.2.1   Alternativ 1 

För alternativ 1 berörs punkterna 1-5. 

Punkt 1 avser Utfart S från täkten, huvudsaklig andel av transporter kommer gå här. 

Släntkrönet på väg 141 är siktskymmande så en åtgärd bör vidtas eller dialog med 

Trafikverket om avsteg bör inledas. Problemen finns idag men blir mer påtagliga då 

antalet transporter ökar.  

De boende i de två punkterna 2-3, där bebyggelsen ligger nära, kommer förmodligen 

uppleva en ökad störning.  

Vid punkt 3 där korsningsutformningen premierar de som kommer från öster och inte 

täkttrafiken på väg 141 söderifrån gör att lastbilarna måste stanna och starta vilket 

kan upplevas störande för de boende och till viss del påverkar flödet i korsningen.  

Vid punkt 4 kommer den ökade tunga trafiken passera korsningen med väg 561 och 

angöringen till kyrkan vilket i viss mån påverkar möjligheten att ta sig ut på väg 141 

från kyrkan och kommer förmodligen upplevas besvärande vid vänstersväng. Denna 

konsekvens bedöms dock inte så stor utan borde kunna accepteras. Vid kyrkan ligger 

fastighetsanslutningarna till väg 141 tätt. Med anledning av vegetation och kurvor kan 

det kan vara svårt att se och uppfatta dessa anslutningar för förarna av de tunga 

transporterna såväl som att det kan vara svårt för de boende att se av samma 

anledning. 

Tryggheten vid passagen i punkt 5 kan i viss mån bli påverkad av ökad andel tung 

trafik främst på grund av att de tunga transporterna har längre bromssträcka och 

upplevs stora.  
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5.2.2   Alternativ 2 

Alternativ 2 är framtaget som ett alternativ för att undvika start och stopp för 

lastbilarna i Bönders backe. För alternativ 2 berörs punkterna 3-7. 

Boende i punkterna 3 och 7, där bebyggelsen ligger nära vägen, kommer förmodligen 

uppleva en ökad störning genom ökat antal tunga transporter. Eftersom väg 562 är 

något smalare än väg 141 och därmed mer småskalig bedöms påverkan bli något 

större här än på väg 141. Lastbilarna kör dock i korsningens huvudriktning i Bönders 

Backe vilket ger mindre störande moment än i alternativ 1. 

Punkt 6 berörs genom att majoriteten av tillkommande trafik belastar den punkten. 

Om hänsyn tas till åtgärder alternativt avsteg för siktsträckor som beskrivs i avsnitt 

nulägesanalys bör korsningen kunna hantera trafikökningen.  

Punkt 4 och 5 berörs på samma sätt som i alternativ 1. 

5.2.3   Alternativ 3 

I alternativ 3 undviks start och stopp vid Bönders backe med lastad lastbil. Alternativet 

medför dock att samtliga punkter 1-7 kommer beröras av ökad tung trafik, dock i 

halverad omfattning för punkt 1, 5 och 6-7 jämfört med alternativ 1 respektive 2.  

5.3   Summering 

Punkt 4 och 5 påverkas på samma sätt i alla tre alternativen. Den påverkan som den 

tillkommande trafiken har på dessa två punkter bedömts acceptabel. För punkt 3 är 

alternativ 2 eller 3 det bästa alternativet genom att den tunga trafiken kör i 

korsningens huvudriktning. Gaturummet vid väg 562 är mer småskaligt och vägen är 

smalare vilket gör att den bedöms påverkas mer än delen av väg 141 som påverkas av 

alternativ 1. Alternativ 3 bedöms sammantaget som minst attraktivt då alternativet 

medför att boende utmed båda vägarna kommer att påverkas av den ökade trafiken 

och att mängden är halverad jämfört med de andra alternativen kommer förmodligen 

inte värderas så högt av de berörda. Sammanfattningsvis bedöms alternativ 1 vara att 

föredra då konsekvenserna för de boende bedöms minst i det alternativet. Väg 141 har 

den standard och utformning som har bäst förutsättningar att hantera den tunga 

trafiken.  

5.4   Vägteknik 

Med ökad andel tunga transporter kan påverkan på vägkroppen förändras varför en 

analys har genomförts. Påverkan för väg 140 och 141, redovisas i korthet nedan. 

Analysen har endast genomförts för väg 140/141 då alternativ 1 bedömts 

fördelaktigare än de andra alternativen.  

Trafikmängd som ligger till grund för bedömningen redovisas i avsnitt 2.4 respektive 

5.1. 

5.4.1   Väg 140 

Med hjälp av Trafikverkets PMSv3 (Pavement Management System v3 är en 

vägdatabas med mätdata, bilder och historik) har en okulär bedömning gjorts av 

aktuell vägsträcka innan beläggningsåtgärden under 2017 genomfördes. Främsta 

problemen kan härledas till beständighet (åldring) och slitage, se figur 18 nedan. Det 

är minimalt med sprickbildning och bärighetsrelaterade problem och inget som påvisar 

risksektioner bärighetsmässigt. 
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Figur 18 Exempel på begynnande nötning/slitage i hjulspåren på väg 140 

 Trafikverkets Pavement Management System (PMS) har en särskild programvara för 

dimensionering av vägar om heter Objekt. Sett till nedbrytningen av vägen är 

bedömningen, med dimensionering enligt PMS Objekt, att den ökade trafiken kommer 

ge en ökad nedbrytning och tidigarelägga en kommande beläggningsåtgärd med 1-2 

år jämfört med tidigare 11-14 år. En del i bedömningen baserar sig på att vägen 

verkar vara bra byggd sett till den minimala nedbrytning som varit under vägens 

nuvarande livslängd. 

5.4.2   Väg 141 

En okulär bedömning gjordes även av väg 141 innan beläggningsåtgärden under 2017 

genomfördes som påvisar samma resultat som för väg 140, se exempel på 

beständighet (åldring) och slitage i figur 19 nedan. Det är även minimalt med 

sprickbildning och bärighetsrelaterade problem. 

  

Figur 19 Exempel på begynnande nötning/slitage i hjulspåren på väg 141 med smala ”spår” på 
grund av nötning av personbilstrafik 

Sett till nedbrytningen av vägen är bedömningen, med dimensionering enligt PMS 

Objekt, att den ökade trafiken kommer ge en ökad nedbrytning och tidigarelägga en 

kommande beläggningsåtgärd med 2-3 år jämfört med tidigare 12-15 år. En del i 

bedömningen baserar sig på att vägen verkar vara bra byggd sett till den minimala 

nedbrytning som varit under vägens nuvarande livslängd. 
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6   Åtgärder 
I trafikplaneringen finns en arsenal av åtgärder som på olika sätt förbättrar 

trafikmiljön. I detta avsnitt presenteras de åtgärder som SMA Mineral har ansvaret för 

att genomföra kopplat till de problem som tillkommer/förvärras utifrån nuläget med 

ökande täkttransporter. Åtgärderna tar sin utgångspunkt i att alternativ 1 för 

transportväg är valt. 

6.1   Utfart S 

För att uppnå siktsträcka enligt riktlinjerna så finns behov av åtgärder där slänten görs 

flackare för att på så vis erhålla bättre sikt. Ett alternativ till åtgärder är att 

Trafikverket godkänner ett avsteg från riktlinjerna för siktsträckor. Om avsteg inte 

godkänns behöver även eventuell röjning i slänten stämmas av med Trafikverket, då 

del av området troligtvis är att klassa som vägområde även om SMA är markägare. 

Slänten ligger dessutom inom riksintresse för naturvård vilket innebär att en 

avstämning måste ske med Länsstyrelsen. 

För att minska påverkan på motriktat körfält vid utfart med högersväng kan 

anslutningen utföras med större radie än dagens utformning. På så vis kommer inte 

högersvängande lastbil in på motriktat körfält. 

6.2   Planering av transporterna 

Vid ökat antal täkttransporter är det viktigt att i möjligaste mån undvika möte mellan 

två lastbilar i bymiljön vid Bönders backe och en åtgärd är därför att justera 

lastbilarnas avgångstid från hamn respektive täkt. På så vis blir gaturummet vid 

vägräckena där samspelet mellan oskyddade trafikanter och lastbilar ska ske inte 

trängre än nödvändigt. 
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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet av utförda beräkningar av externt buller från 

bergtäktverksamhet vid planerad bergtäkt inom fastigheten Klintebys 1:4 på Gotland.  

Beräkningarna avser 8 st. olika beräkningsfall med 2 st. alternativa placeringar av 

utlastning och krossplatser samt 8 st. olika borrplatser.  

Beräkningarna grundas på uppgifter om verksamhetens maskinutrustningar och 

brytningsplan. Förväntade ljudnivåer beräknas för totalt 10 st. bostadsfastigheter 

omkring täktområdet. I industribullerberäkningarna ingår också beräkning av 

ljudnivåbidraget från lastbilstransporter inom verksamhetsområdet och fram till 

anslutningspunkt väg 141. 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts mellan Klintehamn och täktvägens 

anslutningspunkt till det allmänna vägnätet. 

Externt industribuller 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid överstiger eller tangerar riktvärdet 50 dBA i 

beräkningsfall 1-4. I beräkningsfall 1-2 är det både borrning och krossplats som ger 

överskridandet. I beräkningsfall 3-4 är det borrningen som ger överskridandet. 

För att uppfylla riktvärdet dagtid om 50 dBA för beräkningsfall 1-4 rekommenderas att 

borrning på ytberget utförs med bullerdämpad borrigg. I beräkningsfall 1-2 står 

krossplatsen på befintlig marknivå (+47 m). Bullervall behöver skapas för att medge 

skärmning mot fastigheter i väster. Med ovanstående åtgärder i beräkningsfall 1-4 

innehålls 50 dBA i samtliga beräkningspunkter dagtid. 

Vägtrafikbuller 

Beräkningsresultat visar att den tillkommande maximala täkttrafiken om 204 passager 

ger en ökning av beräknade ekvivalenta ljudnivåer på mellan 0-3 dBA vid utvalda 

bostäder utmed väg 141 för huvudalternativet där all transport sker ut på den södra 

utfarten från täkten och vidare utmed väg 141 till Klintehamn. 

Jämfört befintlig trafik erhåller ytterligare 3 st. bostäder/beräkningspunkter beräknade 

ljudnivåer överstigande LAeq 55 dBA i och med tillkommande täkttransporter för 

Vägtrafikfall 2. 

Enligt vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder”, se kapitel 4.2, skall bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån dels 

hur höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skall beaktas byggnadsår av 

befintliga bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg. 

Enligt den riskanalys/vibrationsutredning som utförts i projektet är berörda befintliga 

bostäder uteslutande byggda före 1997 varför, enligt tabell 2, riktvärdet om 65 dBA 

bör tillämpas avseende skyddsåtgärder. Inga fastigheter överstiger 65 dBA vid något 

av de beräknade fallen, se tabell 8 och figur 13. 

Beräkningarna avser ett 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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1   Bakgrund 
SMA Mineral AB ansöker om tillstånd för bergtäktverksamhet inom fastigheten 

Klintebys 1:4 på Gotland. Den planerade täktens brytområde redovisas i det streckade 

området i figur 1 nedan.  

Inom ramen för tillståndsansökan skall man bland annat utreda den fortsatta 

verksamhetens förväntade bullerpåverkan till bostäder i omgivningen kring 

bergtäkten. 

     

Figur 1. Planerat brytområde visas inom streckat område. Verksamhetsområde visas 

med heldragen blå linje. 

2   Uppdrag 
På uppdrag av SMA Mineral AB har ÅF Ljud och Vibrationer utfört beräkningar av buller 

från bryt-, och transportverksamhet inom bergtäkten till närmaste bostäder omkring 

planerat täktområde. 

3   Underlag 
Följande underlag har använts i utredningen: 

 Information om framtida verksamhet i form av listad maskinutrustning, 

brytningsområde och transportvägar, SMA Mineral AB 
 Fastighetskartan (rasterdata) samt höjddata i 2 m rutnät över området, 

Metria. 

 Bulleremissionsdata på typisk maskinutrustning inom berg- och stentäkter från 

ÅF Ljud & Vibrationers källdatabas, upplagda från tidigare bullerutredningar 

och ljudmätningar.  

 

Bilaga B.6 



 

 

RAPPORT 

741983 Rapport B  Sida 6 (27) 

4   Bedömningsgrunder 

4.1   Externt industribuller 

Naturvårdsverket har under april 2015 utkommit 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.  
 
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 

 

Dessa nivåer stämmer i stort överens med bullervillkoret i miljötillståndet för den 

befintliga verksamheten förutom att tiden för natt nu har ändrats från kl. 22-06 istället 

för som tidigare kl. 22-07. 

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.  

 
 Friluftsområden: 

Människor söker sig till friluftsområden och andra rekreationsområden för att 

bland annat komma bort från samhällsbullret. Ljudnivåerna behöver vara låga 
för att ge den kvalitet som eftersöks. Nivåerna bör på vardagar dagtid klockan 
06-18 inte överskrida 40 dBA som ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt 
klockan 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör bullret inte överskrida 

den ekvivalenta ljudnivån 35 dBA. Maximala ljudnivåer (LAFmax > 50 dBA) bör 
inte förekomma nattetid klockan 22-06. Med friluftsområden avses i det här 
sammanhanget område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en 
viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. Även i mer 
bullerutsatta områden som används för friluftsliv och rekreation, till exempel 

grönområden och parker i stad och stadsnära miljö, utgör den relativa 
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tystnaden en viktig hälsoaspekt och buller bör begränsas även om ovan 
angivna ljudnivåer för friluftsområden inte kan klaras.  

 

 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.  
 

4.2   Riktvärden för trafikbuller 

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Riktvärden för buller från vägtrafik redovisas i riksdagsbeslutet och 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53. I denna anges följande riktvärden för 

bostadsbebyggelse: 

 Ekvivalentnivå inomhus      30 dBA 

 Maximalnivå inomhus      45 dBA 

 Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad, frifältsvärde):  55 dBA 

 Maximalnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad: 70 dBA 

 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   

Naturvårdsverket har i juni 2017 utgivit en uppdaterad vägledning ”Riktvärden för 

buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”. Det är en tillsynsvägledning 

baserad på rättspraxis efter ovanstående infrastrukturproposition 1996/97:53. 

I vägledningen beskrivs riktvärden vid befintliga bostäder baserade på begreppet ”god 

bebyggd miljö”. För buller från vägtrafik sammanfaller dessa i stort med 

infrastrukturpropositionens riktvärden utomhus dvs. ekvivalentnivå 55 dBA utomhus 

vid fasad samt uteplats och maximalnivå utomhus på uteplats 70 dBA. 

I vägledningen står följande om när åtgärder behöver övervägas: ” Enligt praxis har 

det i äldre befintlig miljö inte bedömts att åtgärder rutinmässigt ska övervägas även 

om nivåerna för god miljö inte klaras. Istället har de så kallade ”åtgärdsnivåerna” 

använts för att avgöra om åtgärder i normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig 

miljö. Med äldre befintlig miljö avses bostäder byggda före våren år 1997 samt att den 

störande vägen eller spåret inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnda 

tidpunkt.” 

Vidare beskrivs att vid bullerstörning i ”nyare befintlig miljö”, d.v.s. om bostäderna 

eller infrastrukturen byggts eller om infrastrukturen väsentligt byggts om efter våren 

1997, finns enligt praxis inte samma ”åtgärdsnivåer”. Bullerskyddsåtgärder eller andra 
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försiktighetsmått ska enligt miljöbalken för dessa fall övervägas om olägenhet för 

människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte nås.  

För ”nya bostadsbyggnader”, efter 1 januari 2015 gäller särskilda regler angående 

tillsynen enligt miljöbalken (se 26 kap. 9a §). Vid beslutet om detaljplan eller bygglov 

enligt plan- och bygglagen ska det vid förhöjda bullernivåer göras en bedömning om 

vilka nivåer som får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet 

för människors hälsa.  

I tabell nedan ges ett utdrag ur tabell i ovan beskriven vägledning som tillämpas för 

att avgöra när skyddsåtgärder behöver övervägas: 

Tabell 2. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra 

försiktighetsmått behöver övervägas. Tabellen avser frifältsvärden.  

  Efter 2015 - ”nya 

bostadsbyggnader” 

1997-2015 Före 1997 ”äldre 

befintlig miljö” 

Buller från väg vid 

fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq, 24h 65 dBA Leq, 24h 

Buller från väg, 

uteplats 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA1 Leq, 24h 

70 dBA2 Lmax 

- 

 

Kommentar trafikbuller:  

För den planerade täktverksamheten har täkttransporter fram till anslutningspunkt vid 

täktens södra utfart vid väg 141 räknats som industribuller. 

Flera beräkningsalternativ redovisas i kapitel 11 avseende täkttransporters påverkan 

på vägtrafikbuller på det allmänna vägnätet mellan täkten och hamnen beroende på 

vilken väg transporterna tar. Huvudalternativet är dock att använda täktens södra 

utfart, och följa utmed väg 141 till Klintehamn, se vägtrafikfall 2 i kapitel 11. 

 

 

                                                
1 Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för 

vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god 
miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå enligt 
anknytande dokument från centrala myndigheter). Det kan även noteras att 50 dBA 

Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika 
olägenhet för människors hälsa enligt trafikbullerförordningen. 
2 Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll 

(kl. 06-22) 
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5   Planerad verksamhet 
I den planerade verksamheten ingår vanligtvis utlastning av krossat bergmaterial och 

transport av material med lastbilar. Borrning utförs mer tillfälligt. I följande 

bullerberäkningar skapas situationer där den vanliga utlastningsverksamheten 

kombineras med krossning, borrning och skutknackning dvs samtliga verksamheter 

pågår samtidigt i beräkningarna för att beskriva ett ur bullersynpunkt värsta fall för 

respektive brytskede.  

Ansökan kommer att avse ett uttag om maximalt 900 000 ton per där merparten 

transporteras till hamnen i Klintehamn och en liten del till lokalförsörjning. Med den 

maximala totala årsproduktionen 900 000 ton kommer det maximala antalet 

transporter att uppgå till totalt 102 st. per dag d.v.s. ca 204 st. fordonsrörelser per 

dag på täktvägen för vidare transport ut på väg 141, se figur 2. 

Driftstider för verksamheten är normalt vardagar från kl. 06:00 – 18:00. Utlastning 

och krossning kan även pågå kvällstid 18:00 – 22:00 och helger. Borrning, sprängning 

och skutknackning bedrivs dock enbart dagtid vardagar. 

 

 

Figur 2. Planerad inledande transportväg från täkt Klintebys 1:4 samt utvalda 

beräkningspunkter vid närliggande bostäder. 

5.1   Brytningsplan, placering av maskiner 

Slutlig täktbottennivå varierar inom området pga. det utbrutna materialets kvalitet. 

SMA Mineral har tillhandahållit en brytplan med slutliga täktbottenhöjder. Ur  denna 

brytplan har vi tagit fram 8 st. beräkningsfall som representerar brytskeden i dels 

kronologisk ordning men även valda placeringar av maskiner för att förmedla värsta 

placeringar ur bullersynpunkt. 

I de inledande beräkningsfallen (1 och 2, se figur 3) beräknas krossplatsen vara 

placerad inom befintligt stenbrott i den mittersta västra delen av planerat 

Väg 141 
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brytningsområde, c:a +47 m.ö.h. På krossplatsen återfinns förkross, efterkross, 

sorteringsverk samt lastmaskiner.  

I följande beräkningsfall (3-8, se figur 4-6) flyttas enligt bullerberäkningarnas förslag 

krossplatsen ned strax söder om ursprunglig krossplats till en täktbottenhöjd om +32 

m. Placeringen av krossplats skall vara så nära den skapade västra pallkanten som 

möjligt, beräkningarna har ett avstånd om maximalt c:a 35 m från pallkanten ansatts. 

Brytning har beräknats ske kontinuerligt i två brytfronter. Dock sker enligt 

beräkningarna borrning och skutknackning endast vid en brytfront åt gången. 

Dumperstransporter och lastning antas dock ske kontinuerligt från respektive 

brytfront. 

På täktbotten placeras följande maskiner och verksamheter: 

 Lastning vid respektive brytfront med grävmaskin till dumper. 

 Transporter med dumper till och från centralt belägen krossplats. 

 Krossplats och utlastning till lastbil. 

 Grävmaskin försedd med hydraulhammare för att knackning av skut efter 

sprängning. 

På den i vissa lägen högt belägna bergsytan kommer en borrvagn att vara placerad 

när borrning sker. I samtliga beräkningsfall har borrvagnen antagit placerad oskärmad 

på högsta belägna plats vid varje borrplats. 

6   Bullerkällor 
Den maskinella utrustning som planeras att ingå i verksamheten och dess ljudemission 

redovisas i tabell 3 och placeringar geografiskt i figur 3-6. 

Tabell 3. Planerad maskinpark vid bergtäkt inom Klintebys 1:4.  

Bullerkälla Ljudeffektnivå, 
dBA rel. 1 pW 

Ekvivalent 
ljudtrycksni
vå, dBA rel. 
20 μPa på 
10 m 
avstånd 

Kommentar 

1. Larvburen borrigg, 
topphammarborr typ Atlas-Copco.  

123 95 8 st. olika placeringar ingår 
i beräkningarna 

2. Mobil förkross  121 93  

3. Mobil efterkross  116 88  

4. Grävmaskin  109 81 3 st. Lastar förkross samt 
dumpers vid brytfront.  

5. Skutknackning 116 88 Grävmaskin med kopplad 
hydraulhammare. 

6. Hjullastare 

 

109 81 2 st. Utlastning till lastbil 
samt lastning av efterkross.  

7. Dumper, typ Volvo A25 112 84 2 st. Antaget 10 transporter 
per timme från respektive 
brytfront. 

8. Lastbil, under transport 106 78 204 rörelser per dag (max) 
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Maskinutrustning enligt tabell 3 har modellerats i bullerberäkningarna kombinerat med 

uppgifter om drift i bergtäkten.  

I beräkningarna har vi antagit att alla krossar är i full drift hela arbetstiden dagtid. 

Ljudemissionsdata för bergborren gäller full drift under borrning och av erfarenhet så 

vet vi att borrning förekommer c:a 80 % av arbetstiden. Övrig tid används till att flytta 

bergborren till nya borrhål och då kör man bara kompressorn som ligger c:a 10 dB 

under borrljudet.  

Vad det gäller ljudemissionsdata från hjullastare och grävmaskinen så gäller dessa 

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

transport då ljudemissionen är c:a 10 dB 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 50 % av 

arbetstiden.  

Antagen hastighet på täktvägen för lastbilstrafik inom och utanför 

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

väg 141 har tagits med i industribullerberäkningen. 

7   Beräkning av externt industribuller från bergtäkten 
Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: 

 Digitalt kartunderlag, över täktområdet och dess omgivning har använts som 

grunddata i programmet. Utgående från kartunderlaget har samtliga 

betydande externbullerkällor matats in i kartans koordinatsystem. 

 Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. 

 Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig 

i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta 

innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar 

ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. 

 Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på 

grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk 

mark), vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i 

området. 

 Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid 

mottagarpunkt samt som så kallade bullerspridningskartor i färg där 

nivågränser i steg om 5 dBA redovisas. 

7.1   Beräkningsmetod 

Beräkningarna av buller från täktverksamheten 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 (± 45°). Som hjälpmedel har använts 

datorprogrammet SoundPlan ver. 7.1 där ovanstående beräkningsmodell ingår. 

Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dBA. 
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7.2   Beräkningspunkter 

Utvalda beräkningspunkter (10 st.), se figur 2, representerar bostadsfastigheter i 

täktens omgivning. Avstånd från brytgräns till närmaste bostäder, beräkningspunkt 1 

är ca 370 m.  

7.3   Beräkningsfall – Brytskeden 

Beräkningar av externt industribuller har indelats i 6 st. olika beräkningsfall utifrån 

olika brytskeden av verksamheten. I verksamheten ingår vanligtvis utlastning av 

krossat bergmaterial och transport av material med lastbilar. Krossning, borrning och 

avbaning utförs mer tillfälligt. I följande beräkningssituationer har den vanliga 

utlastningsverksamheten kombineras med krossning, borrning eller avbaning.  

Beräkningsfall 1 – Skede 1, borrplats (+52 m.ö.h.) direkt S om krossplats (+47 
m.ö.h.). 

Beräkningsfall 2 – Skede 2, borrplats (+54 m.ö.h.) N om krossplats (+47 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 3 – Skede 3, borrplats (+56 m.ö.h.) i SV, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 4 – Skede 4, borrplats (+48 m.ö.h.) i NV, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 5 – Skede 5, borrplats (+56 m.ö.h.) i S, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 6 – Skede 6, borrplats (+51 m.ö.h.) i NO, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 7 – Skede 7, borrplats (+50 m.ö.h.) i SO, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Beräkningsfall 8 – Skede 8, borrplats (+53 m.ö.h.) i O, krossplats (+32 m.ö.h.). 

Antagna maskinplaceringar per brytskede visas i figur 3-6. Observera att 

beräkningsfall 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 hänger ihop placeringsmässigt avseende brytfronters 

läge men där borrning och skutknackning varierar mellan situationerna. 

 

Figur 3.  Beräkningsfall 1 och 2.  

Borrning 

skede 1  

Borrning 

skede 2  

Krossplats 

+47 m, skede 

1 och 2  
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Figur 4.  Beräkningsfall 3 och 4.  

 

 

Figur 5.  Beräkningsfall 5 och 6.  

 

Borrning 

skede 3  

Borrning 

skede 4  
Krossplats 

+32 m, Skede 

3-8  

Borrning 

skede 5  

Borrning 

skede 6 

Krossplats 

+32 m, Skede 

3-8  
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Figur 6.  Beräkningsfall 7 och 8.  

 

8   Beräkningsresultat externt industribuller 

8.1   Antagande och förutsättningar 

Resultatet av beräkningarna redovisas som den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån i 

dBA som kan uppstå vid närmaste bostäder vid verksamhet, med ovan angivna 

bullerkällor i drift samtidigt.  

I tabell 4 redovisas bidrag från täktområdets buller (externt industribuller) för de olika 

beräkningsfallen under dagtid kl. 06-18.    

8.2   Beräknade ljudnivåer 

Beräknade högsta totala ekvivalenta ljudnivåer från täktverksamheten samt beräknade 

bullerbidrag från enskilda bullerkällor redovisas för utvalda beräkningspunkter från 

verksamhetens bullerkällor indelade i följande grupper: 

a) Borrning med bergborr 
b) Utlastning och transporter (dumpers, lastning med grävmaskin och 

lastbilstransporter på täktväg fram till väg 141). 

c) Krossplats (förkross, efterkross, lastmaskiner och sorteringsverk). 
d) Skutknackning 

  

8.3   Beräkningsfall 1–8, dagtid 06-18 

I tabell 4 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från redovisade beräkningsfall för 

verksamheten i bergtäkten dagtid inklusive lastbilstrafik på täktvägen. Redovisade 

värden i varje beräkningspunkt avser frifältsvärden, dvs. utan fasadreflex.  

Borrning 

skede 7  

Borrning 

skede 8 
Krossplats 

+32 m, Skede 

3-8  
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Tabell 4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 8 st. 

brytskeden inom bergtäkten. Maximal produktion, dagtid 

 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt 

Källgrupp/Ber. punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beräkningsfall 1 

Borrning 49 49 52 48 37 37 35 32 35 28 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 21 

Krossplats 52 51 53 50 35 33 33 31 40 36 

Skutknackning 35 41 42 42 33 31 24 29 30 23 

Total 54 53 56 53 40 39 38 36 42 37 

Beräkningsfall 2 

Borrning 39 39 32 42 39 39 39 38 43 27 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 21 

Krossplats 52 51 53 50 35 34 33 31 40 36 

Skutknackning 34 34 29 37 33 34 34 33 37 24 

Total 52 51 54 51 41 41 41 40 46 37 

Beräkningsfall 3 

Borrning 54 50 46 44 33 32 30 27 30 31 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning 28 25 22 20 11 10 10 13 27 16 

Total 54 50 46 44 35 33 32 31 35 33 

Beräkningsfall 4 

Borrning 35 36 33 40 40 42 45 45 50 24 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning 31 32 19 27 22 20 21 20 24 22 

Total 41 40 38 42 41 43 45 45 50 30 

Beräkningsfall 5 

Borrning 42 40 39 36 29 28 27 26 29 37 

Utlastning och transporter 36 36 34 36 30 29 30 27 31 23 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 37 

Skutknackning 38 36 28 32 27 26 25 23 18 14 

Total 45 43 41 41 34 33 33 31 34 40 

Beräkningsfall 6 

Borrning 35 35 28 36 34 35 35 35 45 28 

Utlastning och transporter 36 36 34 36 30 29 30 27 31 23 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 37 

Skutknackning 32 31 26 32 31 31 23 17 24 17 

Total 41 41 37 41 37 37 37 36 45 38 

Beräkningsfall 7 

Borrning 39 37 32 34 29 28 28 26 31 39 

Utlastning och transporter 36 35 32 34 26 26 26 22 24 28 

Krossplats 37 35 37 34 26 25 24 22 25 38 

Skutknackning 35 34 26 31 26 26 26 24 19 19 

Total 43 42 39 39 33 32 32 30 33 42 

Beräkningsfall 8 

Borrning 41 40 41 37 31 31 31 29 34 35 

Utlastning och transporter 36 35 32 34 26 26 26 22 24 28 

Krossplats 37 35 37 34 26 25 24 22 25 38 

Skutknackning 36 35 29 33 28 28 28 12 13 32 

Total 44 43 43 41 35 34 34 30 35 40 
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Kommentar: 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid överstiger eller tangerar riktvärdet 50 dBA i 

beräkningsfall 1-4. I beräkningsfall 1-2 är det både borrning och krossplats som ger 

överskridandet. I beräkningsfall 3-4 är det borrningen som ger överskridandet.   

 

9   Rekommenderade åtgärder 

9.1   Bullerdämpad bergborr 

För att uppfylla riktvärdet dagtid om 50 dBA för beräkningsfall 1-4 rekommenderas att 

borrning på ytberget utförs med bullerdämpad borrigg, se figur 7.   

På marknaden finns idag exempel på bullerdämpade topphammarborrar. Åtgärden 

innebär att man bl.a. kapslat in borrstativet med ett lättare kompositmaterial för att 

dämpa borrstålets ljudnivåbidrag. Mätningar har visat att man med en bullerdämpad 

bergborr i drift mäter ca 10 dB lägre ljudnivå på 10 meters avstånd jämfört med en 

odämpad. ÅF har i mätningar uppmätt ljudeffektnivå LwA 112 dB på en Atlas Copco 

T40 försedd med bullerdämpning. Motsvarande produkter finns även hos Sandvik. 

 

Figur 7. Bullerdämpad bergborr, Atlas Copco Silenced Smartrig. 

9.2   Vall vid inledande krossplats  

I beräkningsfall 1-2 står krossplatsen på befintlig marknivå (+47 m). Bullervall 

behöver skapas för att medge skärmning mot fastigheter i väster. 

Förkross och efterkross är de källor som behöver skärmas av. Dessa bör placeras så 

nära den uppbyggda krossvallen som möjligt för att skapa bullerskärmning till utsatta 

bostäder. Vallens höjd bör vara minst 6 m. Avståndet mellan respektive kross och 

vallens krön bör inte överskrida 20 m. Längden på vallen bestäms av avståndet mellan 
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vall och krossar, en tumregel är att siktvinkeln mellan krossar och berörda 

bostadsfastigheter bör brytas med marginal.  

 

Figur 8.  Bullervall väster om krossplats. 

 

9.3   Beräkningsfall 1–4 inkl. bulleråtgärder  

I nedanstående tabell redovisas beräkningsfall 1–4 dagtid inkl. bullerreducerande 

åtgärder. 

 Bullerdämpad borrigg ersätter ordinarie borrigg i beräkningsfall 1–4. 

 Bullervall införs väster om krossplats i beräkningsfall 1–2. 
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Tabell 5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 4 st. 

bullerdämpade brytskeden inom bergtäkten. Max produktion, dagtid 

 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt 

Källgrupp/Ber. punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beräkningsfall 1 inklusive bullerreducerande åtgärder 

Borrning 38 38 41 37 26 26 24 21 24 17 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 22 

Krossplats 42 41 42 39 33 33 33 31 40 36 

Skutknackning 35 41 42 42 33 31 24 29 24 23 

Total 45 46 47 45 37 36 35 35 41 37 

Beräkningsfall 2 inklusive bullerreducerande åtgärder 

Borrning 28 28 21 31 28 28 28 27 32 16 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 22 

Krossplats 42 41 43 40 33 33 32 31 40 36 

Skutknackning 34 34 29 37 33 34 34 33 37 24 

Total 44 43 44 43 38 38 38 36 43 36 

Beräkningsfall 3 inklusive bullerreducerande åtgärder 

Borrning 43 39 35 33 22 21 19 16 19 20 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning 28 25 22 20 11 10 10 13 27 16 

Total 44 41 38 38 30 29 29 29 33 29 

Beräkningsfall 4 inklusive bullerreducerande åtgärder 

Borrning 24 24 22 29 29 31 34 34 39 13 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning 31 32 18 27 22 20 21 20 24 22 

Total 40

4 

39 36 38 32 33 35 35 40 29 

 

Med dämpad borrning i beräkningsfall 1–4 och bullervall vid det inledande läget av 

krossplatsen innehålls 50 dBA i samtliga beräkningspunkter dagtid. 

 

10   Beräkningsfall 1-8, kvällstid 18-22  
I tabell 6 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från redovisade beräkningsfall för 

verksamheten i bergtäkten dagtid inklusive lastbilstrafik på täktvägen. Redovisade 

värden i varje beräkningspunkt avser frifältsvärden, dvs. utan fasadreflex. Obs! 

Föreslagna åtgärder enligt kapitel 9 ingår i beräkningsfall 1-4. 
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Tabell 6. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 8 st. 

brytskeden inom bergtäkten. Maximal produktion, kvällstid 

 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt 

Källgrupp/Ber. punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beräkningsfall 1 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 22 

Krossplats 42 41 42 39 33 33 33 31 40 36 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 43 42 43 41 35 35 35 33 41 36 

Beräkningsfall 2 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 35 36 36 37 30 30 30 28 31 22 

Krossplats 42 41 43 40 33 33 32 31 40 36 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 43 42 44 42 35 35 34 33 41 36 

Beräkningsfall 3 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 39 38 36 37 29 29 28 28 32 28 

Beräkningsfall 4 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 35 34 34 34 26 26 26 27 31 21 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 27 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 39 38 36 37 29 29 28 28 32 28 

Beräkningsfall 5 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 36 36 34 36 30 29 30 27 31 23 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 37 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 40 39 36 38 31 30 31 28 32 37 

Beräkningsfall 6 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 36 36 34 36 30 29 30 27 31 23 

Krossplats 37 35 32 34 25 25 24 22 25 37 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 40 39 36 38 31 30 31 28 32 37 

Beräkningsfall 7 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 36 35 32 34 26 26 26 22 24 28 

Krossplats 37 35 37 34 26 25 24 22 25 38 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 40 38 38 37 29 29 28 25 28 38 

Beräkningsfall 8 

Borrning - - - - - - - - - - 

Utlastning och transporter 36 35 32 34 26 26 26 22 24 28 

Krossplats 37 35 37 34 26 25 24 22 25 38 

Skutknackning - - - - - - - - - - 

Total 40 38 38 37 29 29 28 25 28 38 

 

Kommentar: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid drift kvällstid samt helger 

innehåller riktvärdet 45 dBA för samtliga beräkningsfall 1-8. 
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11   Beräkning av vägtrafikbuller från transporter 
Planerat antal lastbilstransporter har i beräkningarna av vägtrafikbuller ansatts till det 

antal som dimensioneras av ett maximalt årsuttag om 900 000 ton i täkten d.v.s. 204 

passager på täktvägen fram till anslutningspunkt vid väg 141 och vidare transport mot 

Klintehamns hamn utmed väg 141. Täktransporterna på väg 141 har beräknats på så 

sätt att 204 passager per årsmedeldygn har adderats till den befintliga trafiken utmed 

väg 141. En alternativ väg för täktransporterna har studerats som avser att använda 

nordlig utfart/infart till täkten via väg 562. Totalt har 4 situationer av vägtrafik 

studerats enligt nedanstående beskrivning: 

-Vägtrafikfall 1 Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning   

från 2014 inklusive dagens 22 täkttransporter på väg 141 (södra 

in-/utfarten). 

-Vägtrafikfall 2 Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från 

2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 141 för 

vidare transport in på väg 141 vid Klintebys (södra in-/utfarten). 

-Vägtrafikfall 3 Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från 

2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 562 för 

vidare transport in på väg 141 vid Klintebys (norra in-/utfarten). 

-Vägtrafikfall 4 Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från 

2014 inklusive 204 planerade täkttransporter som fördelas vid 

Klintebys österut så att 102 passager sker utmed väg 562 och 

102 passager på väg 141. 
 

 

Figur 9.  Alternativa vägar och utfarter. 

Fram till anslutningspunkt täktväg/allmän väg har täkttransporter beräknats som en 

industribullerkälla, d.v.s. buller från transporter ingår i beräknade industribullernivåer 

enligt tabell 3–5. I nedanstående beräkning av vägtrafikbuller har vissa av tidigare 

Väg 141 

Väg 562 

Utfart S 

Utfart N 
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redovisade beräkningspunkter kompletterats med ytterligare beräkningspunkter utmed 

väg 141/562.  

11.1   Beräkningsmodell 

Beräkningar har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller och 

genomförts i beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 

m mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden dvs.(0-3 

m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osäkerheten kan delas upp 

i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerhet i beräknad 

ekvivalentnivå anges i rapport 4653 från Naturvårdsverket.  

 

11.2   Beräkningspunkter 

Beräkningspunkterna vid fastigheterna är placerade 2 meter över mark där ekvivalenta 

och maximala ljudnivåer från trafiken beräknas till den mest bullerutsatta fasaden. 

Samtliga beräknade ekvivalenta värden redovisas som s.k. frifältsvärden. Uppgifter om 

placering av befintliga uteplatser saknas.  

Beräkningspunkter har valts ut för att beräkna ljudnivåer till fastigheter nära belägna 

till väg 141/562. Totalt 76 punkter, se figur 10-12. 

 

Figur 10. Beräkningspunkter för vägtrafikbuller - utmed 141 mellan täktens 

södra utfart och Klintebys. 

Väg 141 
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Figur 11. Beräkningspunkter för vägtrafikbuller - utmed väg 562 och 141 mellan 

täktens norra utfart mot hamnen via Klintebys.  

 

Figur 12. Beräkningspunkter för vägtrafikbuller - utmed 141 mellan Klintebys 

och hamnen. 

11.3   Trafikdata 

Trafikuppgifterna nedan är inhämtade från Trafikverkets hemsida och avser mätningar 

utförda år 2014. Observera att befintliga 22 täkttransporter från SMA inte var med i 

Väg 141 

Väg 141 

Väg 562 

Bilaga B.6 



 

 

RAPPORT 

741983 Rapport B  Sida 23 (27) 

trafikmätningarna 2014 men avspeglar ett befintligt skede i och med nyligt 

genomförda täkttransporter.  

Tabell 7. Trafikuppgifter 

Väg Antal fordon 

per dygn 

Andel tunga 

fordon 

Hastighet (km/h) 

Täktväg befintligt antal täktfordon på 

väg 141 

22 100 % 30 

Täktväg planerat antal täktfordon 

med fördelning enligt beskrivning av 

respektive vägtrafikfall. 

204 100 % 30 

Väg 141 mellan täktens södra infart 

och Klintebys 

1080 8,3 % 80/60/40 

Väg 141 mellan Klintebys och före 

Donnersgatan 

1740 9,2 % 40/60/80 

Väg 141 mellan Donnersgatan till 

korsning med väg 140 

900 12,2 % 80 

Väg 141 mellan väg 140 och avfart 

till hamnen via Lamellvägen 

2750 7,7 % 60 

Väg 562 mellan Klintebys och den 

norra infarten till täkten  

1140 8,8 % 60/40 

 

 

Figur 13. Utdrag ut Trafikverkets klickbara karta med trafikflöden 
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11.4   Resultat 

I tabell 8 redovisas beräknade dygnsekvivalenta (LAeq) och maximala (LAFmax) 

ljudnivåer i dBA från redovisad vägtrafik, frifältsvärde, inklusive täkttransporter från 

beräknad maximalproduktion vid bergtäkten i Klintebys 1:4. 

Beräknade ljudnivåer i tabell 8 har fetstilmarkerats för att visa vilka nivåer som 

överstiger ”god bebyggd miljö” LAeq 55 dBA samt LAFmax 70 dBA, dock utan uppgifter 

om placering av befintliga uteplatser. 

Tabell 8. Beräknade ljudnivåer i dBA från vägtrafik 

 Vägtrafikfall 1 
Befintlig 

trafikering 

Vägtrafikfall 2 
Tillkommande 

täktfordon 
väg 141 

 

Vägtrafikfall 3 
Tillkommande 

täktfordon 
väg 562 

 

Vägtrafikfall 4 
Tillkommande 

täktfordon 

fördelas på 
väg 141 och 

562 

Beräkningspunkt 

 

LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  

V1 60 81 63 83 60 80 62 82 

V2 60 79 62 81 59 79 61 81 

V3 59 77 61 79 58 77 60 78 

V4 50 67 52 69 50 67 51 69 

V5 55 74 58 76 55 73 56 76 

V6 56 74 58 77 55 73 57 76 

V7 56 73 58 76 55 73 57 76 

V8 49 64 51 67 48 64 50 66 

V9 58 79 60 82 58 78 59 81 

V10 52 69 55 72 51 68 53 71 

V11 56 78 59 82 55 77 58 81 

V12 52 69 55 73 52 68 54 72 

V13 56 74 56 74 58 78 57 77 

V14 47 60 47 60 50 64 49 63 

V15 52 71 52 71 55 75 54 74 

V16 54 75 54 75 57 79 56 78 

V17 53 71 53 71 56 75 54 74 

V18 52 69 52 69 55 73 54 72 

V19 54 73 54 73 57 77 56 76 

V20 48 62 48 62 51 66 49 65 

V21 53 72 53 72 56 76 55 75 

V22 53 71 53 71 56 75 55 74 

V23 58 82 58 82 61 86 60 85 

V24 54 74 55 74 58 78 56 77 

V25 55 76 55 76 58 80 57 79 

V26 55 75 55 75 58 79 57 78 

V27 53 73 54 73 56 77 55 76 

V28 56 77 56 77 58 81 57 80 
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 Vägtrafikfall 1 

Befintlig 

trafikering 

Vägtrafikfall 2 

Tillkommande 

täktfordon 

väg 141 

 

Vägtrafikfall 3 

Tillkommande 

täktfordon 

väg 562 

 

Vägtrafikfall 4 

Tillkommande 

täktfordon 

fördelas på 

väg 141 och 

562 

Beräkningspunkt LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  

V29 48 64 48 65 50 68 49 67 

V30 56 76 59 79 58 78 58 78 

V31 57 79 59 80 59 81 59 80 

V32 53 71 55 72 55 72 55 72 

V33 52 73 53 75 53 75 53 75 

V34 48 66 50 68 50 68 50 68 

V35 57 77 59 78 59 78 59 78 

V36 59 79 61 80 61 80 61 80 

V37 56 74 58 75 58 75 58 75 

V38 44 57 46 58 46 58 46 58 

V39 52 67 53 68 53 68 53 68 

V40 53 68 55 69 55 69 55 69 

V41 48 63 50 64 50 64 50 64 

V42 49 62 51 63 51 63 51 63 

V43 57 74 58 75 58 75 58 75 

V44 57 74 59 75 59 75 59 75 

V45 57 74 59 75 59 75 59 75 

V46 43 54 45 56 45 56 45 56 

V47 43 56 45 57 45 57 45 57 

V48 57 75 59 76 59 76 59 76 

V49 61 79 63 80 63 80 63 80 

V50 47 60 49 61 49 61 49 61 

V51 53 68 55 69 55 69 55 69 

V52 48 62 49 63 49 63 49 63 

V53 46 61 48 62 48 62 48 62 

V54 42 55 43 56 43 56 43 56 

V55 42 54 43 55 43 55 43 55 

V56 40 53 42 54 42 54 42 54 

V57 43 53 44 54 44 54 44 54 

V58 45 59 47 60 47 60 47 60 

V59 47 63 48 64 48 64 48 64 

V60 49 64 50 65 50 65 50 65 

V61 45 60 46 61 46 61 46 61 

V62 53 68 54 68 54 68 54 68 

V63 46 61 47 62 47 62 47 62 

V64 56 72 57 73 57 73 57 73 
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 Vägtrafikfall 1 

Befintlig 

trafikering 

Vägtrafikfall 2 

Tillkommande 

täktfordon 

väg 141 

 

Vägtrafikfall 3 

Tillkommande 

täktfordon 

väg 562 

 

Vägtrafikfall 4 

Tillkommande 

täktfordon 

fördelas på 

väg 141 och 

562 

Beräkningspunkt 

 

LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  LAeq  LAFmax  

V65 55 69 56 70 56 70 56 70 

V66 55 69 56 70 56 70 56 70 

V67 57 73 58 74 58 74 58 74 

V68 52 68 53 68 53 68 53 68 

V69 48 65 50 66 50 66 50 66 

V70 48 63 49 64 49 64 49 64 

V71 46 62 47 63 47 63 47 63 

V72 50 64 51 65 51 65 51 65 

V73 46 61 47 62 47 62 47 62 

V74 39 56 40 57 40 57 40 57 

V75 37 46 39 47 39 47 39 47 

V76 38 49 40 51 40 51 40 51 

 

Slutsats 

I figur 14 redovisas en sammanfattande jämförelse mellan de utredda trafikfallen och 

ur stapeldiagrammet kan utläsas följande: 

Vägtrafikfall 1: Av 76 st. beräknade bostadsfastigheter nära vägarna erhåller 22 st. 

beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 dBA 

Vägtrafikfall 2: Dito 25 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 

dBA 

Vägtrafikfall 3: Dito 31 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 

dBA 

Vägtrafikfall 4: Dito 30 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 

dBA 

Dessutom kan konstateras att inga fastigheter får dygnsekvivalenta ljudnivåer 

överstigande 65 dBA enligt utförda beräkningar. 

För huvudalternativet, Vägtrafikfall 2, beräknas följande ökningar av ekvivalent 

ljudnivå jämfört befintlig trafikering: 

 Ökning 0–1 dBA: 16 st. beräkningspunkter totalt. Ingen beräkningspunkt 

hamnar över LAeq 55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA. 

 Ökning 1–2 dBA: 25 st. beräkningspunkter totalt. 2 st. beräkningspunkter 

hamnar över LAeq 55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA. 

 Ökning 2–3 dBA: 31 st. beräkningspunkter totalt. 1 st. beräkningspunkter 

hamnar över LAeq 55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA. 

 Ökning 3–4 dBA: Inga beräkningspunkter. 
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Jämfört befintlig trafik är det alltså 3 st. ytterligare bostäder/beräkningspunkter som 

erhåller nivåer överstigande LAeq 55 dBA i och med tillkommande täkttransporter för 

Vägtrafikfall 2. 

 

Figur 14. Jämförelse av beräknade trafikbullernivåer för vägtrafikfall 1–4  

Enligt vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder”, se kapitel 4.2, skall bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån dels 

hur höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skall beaktas byggnadsår av 

befintliga bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg. 

Enligt den riskanalys/vibrationsutredning som utförts i projektet är berörda befintliga 

bostäder uteslutande byggda före 1997 varför, enligt tabell 2, riktvärdet om 65 dBA 

bör tillämpas avseende skyddsåtgärder. Inga fastigheter överstiger 65 dBA vid något 

av de beräknade fallen, se tabell 8 och figur 14. 

Försiktighetsmått/åtgärder 

Vad det gäller åtgärder mot trafikbuller, som inte inbegriper bulleravskärmande vallar 

och plank, gör hastighetssänkningar ofta en betydande effekt. Beräkningar av vilka 

konsekvenser hastighetssänkningar skulle innebära för beräknade fall redovisas inte 

för varje fastighet utan enbart en generell diskussion som dock baseras på utförda 

beräkningar. För huvudalternativet kan man med hastighetssänkningar med 10-20 

km/h åstadkomma en totalt lägre ljudnivå vid bostad än befintlig ljudnivå med dagens 

trafik (nuläge, vägtrafikfall 1) utan hastighetssänkningar.  

På speciellt utsatta fastigheter där hastigheten inte kan sänkas, t.ex. vid Bönders 

backe utmed väg 141 innan korsningen väg 141 och 562, kan bullerdämpande 

åtgärder för utomhusmiljön skapas t.ex. genom att montera bullerskyddande plank 

och/eller om så krävs fönster med tilläggsisolering mot buller för att sänka ljudnivåer 

inomhus. 
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