
 

BILAGA E 

 

 

Bilaga E Klintebys Stenbrott – Kommentarer till kompletteringsönskemål rörande buller 190327 Sida 1 (15) 

Författare 

Niklas Carlsson 
Kund 

SMA Mineral AB 

  
  
  
  
 

Telefon 

+46 10 505 07 86 
Mobiltelefon 

+46 70 682 89 98 
E-mail 

niklas.j.carlsson@afconsult.com 
 

Datum 

2019-03-27 
Projektnummer 

741983 PM 01 
  

 

Klintebys stenbrott, Gotland 

Kommentarer till kompletteringsbegäran rörande buller  

 

1   Bakgrund och uppdrag 

SMA Mineral har i samband med sin ansökan gällande tillstånd till fortsatt och utökad 

täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott erhållit 

önskemål om kompletteringar från berörda parter. SMA Mineral har bett ÅF Ljud & 

Vibrationer att ge sina kommentarer till de delar i yttrandena där 

kompletteringsönskemål som rör buller anges. 

Utöver detta redovisas också en uppdaterad beräkning av trafikbuller utgående ifrån 

nya hastighetsbegränsningar samt några grundläggande akustiska begrepp som kan 

underlätta förståelsen för underlag i ärendet som avser buller. 

 

2   Kommentarer från ÅF Ljud & Vibrationer till inkomna 
yttranden 

De delar av yttrandena som berör buller som ÅF Ljud & Vibrationer i detta skede avser 

kommentera återges nedan. För varje yttrande återges först ett utklipp från yttrandet 

och efter det redovisas ÅF Ljud & Vibrationers kommentarer. 

 

2.1   Aktbilaga 14 181219 Yttrande Odelius Wikström 

Kommentar: 

Yttrandet berör ej buller. 

 

2.2   Aktbilaga 17 190109 Yttrande Gotlands Botaniska Förening 

Kommentar: 

Yttrandet berör ej buller. 



 

BILAGA E 

Bilaga E Klintebys Stenbrott – Kommentarer till kompletteringsönskemål rörande buller 190327 Sida 2 (15) 

2.3   Aktbilaga 18 190115 Yttrande Trafikverket 

Kommentar: 

Yttrandet berör ej buller. 

 

2.4   Aktbilaga 19 190121 Yttrande SGU 

Kommentar: 

Yttrandet berör ej buller. 

 

2.5   Aktbilaga 20 190125 Yttrande Miljö och byggnämnd 

 

Kommentar: 

Behovet av bullervallar och övriga åtgärder för att begränsa buller i omgivningen är 

beskrivet och utrett i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 

10.7, samt i bilaga B.6 avsnitt 9. 

 

2.6   Aktbilaga 21 190131 Yttrande Tekniska nämnden 

 

 

Kommentar: 

I Naturvårdsverkets vägledning från 2017 ”Riktvärden för buller från väg- och 

spårtrafik vid befintliga bostäder” (NV-08465-15) anges riktvärden för buller utomhus 

vid bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. De riktvärden som 

presenterades i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har fått stort genomslag och är 

idag praxis. Naturvårdsverkets vägledning bygger på dessa riktvärden samt 

efterföljande rättspraxis och anknytande dokument. I vägledningen anges också 

åtgärdsnivåer som skall tillämpas i de fall åtgärder kan vara aktuella. För äldre 

befintlig bebyggelse (bostäder byggda före våren 1997) gäller enligt praxis 65 dBA 

utomhus vid bostads fasad (Leq24h). Om bostäderna eller infrastrukturen byggts eller 

om infrastrukturen väsentligen byggts om efter våren 1997 finns enligt vägledningen 

inte samma praxis utan då används istället riktvärdena som åtgärdsnivå.  

I aktuellt ärende är berörda befintliga bostäder, enligt utredning som SMA Mineral låtit 

utföra, uteslutande byggda före år 1997, vilket innebär att åtgärdsnivån 65 dBA skall 

tillämpas. 
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I den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 10.6.2, samt i bilaga 

B.6 avsnitt 11.4, redovisas beräknade ljudnivåer från trafik på aktuella vägar. För 

samtliga bostäder ligger beräknade värden åtminstone 2 dB under åtgärdsnivån 65 

dBA.  

Utgående från att det inte är någon bostad som får ljudnivåer från trafik som 

överskrider åtgärdsnivån har inga detaljerade studier av bullerbegränsande åtgärder 

utförts. I ovan nämnda bilaga B.6 avsnitt 11.4 ges en översiktlig genomgång av 

försiktighetsmått/åtgärder för att begränsa buller från trafik. 

 

2.7   Aktbilaga 22 190222 Yttrande Klintetraktens framtid 

 

 

Kommentar: 

I de fall det finns behov av att begränsa buller från verksamheten för att innehålla 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (”Vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller”, rapport 6538) så beskrivs bullerdämpande åtgärder i den 

till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 10.7, samt i bilaga B.6 

avsnitt 9. 

Installerade maskiner kontrolleras avseende buller med närfältsmätning 1 ggr/3 år, 

dock första gången inom 1 år från att tillståndet tagits i anspråk, för beräkning och 

kontroll att föreslagna bullervillkor innehålls. 

 

2.8   Aktbilaga 23 190226 Yttrande Lst 

 

Kommentar: 

I Naturvårdsverkets rapport 6538 (”Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller”, 2015) anges riktvärden för buller. Dessa riktvärden är praxis att 

tillämpa vid liknande prövningar som den aktuella. I vägledningen finns ingen 

angivelse av minsta avstånd till bostäder som skall gälla, enbart riktvärden för buller 

från verksamheten anges. Buller från den ansökta verksamheten innehåller 

Naturvårdsverkets riktvärden och verksamhetens bullerpåverkan är beskriven och 

utredd i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 10.6, samt i 

bilaga B6. 
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Kommentar: 

Ovanstående utklipp är hämtat från punkt 11.2 i Länsstyrelsens yttrande.  

I Naturvårdsverkets vägledning från 2017 ”Riktvärden för buller från väg- och 

spårtrafik vid befintliga bostäder” (NV-08465-15) anges riktvärden för buller utomhus 

vid bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. De riktvärden som 

presenterades i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har fått stort genomslag och är 

idag praxis. Naturvårdsverkets vägledning bygger på dessa riktvärden samt 

efterföljande rättspraxis och anknytande dokument. ÅF Ljud & Vibrationer ser ingen 

anledning att frångå vad som anges i vägledningen. 

I Naturvårdsverkets vägledning anges också åtgärdsnivåer som skall tillämpas i de fall 

åtgärder kan vara aktuella. För äldre befintlig bebyggelse (bostäder byggda före våren 

1997) gäller enligt praxis 65 dBA utomhus vid bostads fasad (Leq24h). Om bostäderna 

eller infrastrukturen byggts eller om infrastrukturen väsentligen byggts om efter våren 

1997 finns enligt vägledningen inte samma praxis utan då används istället riktvärdena 

som åtgärdsnivå. 

I aktuellt ärende är berörda befintliga bostäder, enligt utredning som SMA Mineral låtit 

utföra, uteslutande byggda före år 1997. Det har inte heller utförts någon väsentlig 

ombyggnad av vägsträckorna efter 1997. Länsstyrelsen skriver ”Med hänsyn till att 

verksamheten i sin omfattning får anses som ny bedömer länsstyrelsen att det inte är 

tillämpligt att använda de av praxis i tillsynsärenden tillkomna ”åtgärdsnivåerna” om 

65 dB(A) utomhus vid fasad (leq24h) som bolaget presenterar”. I Naturvårdsverkets 

vägledning finns det ingen angivelse om att en ny verksamhet innebär att 

åtgärdsnivåerna för äldre bebyggelse skall frångås. Utgående från detta så anser ÅF 

Ljud & Vibrationer att åtgärdsnivån 65 dBA skall gälla för aktuell prövning. 

I den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 10.6.2, samt i bilaga 

B.6 avsnitt 11.4, redovisas beräknade ljudnivåer från trafik på aktuella vägar. För 

samtliga bostäder ligger beräknade värden åtminstone 2 dB under åtgärdsnivån 65 

dBA. 

Trafikverket är idag väghållare och ansvarar för vägsträckorna och därmed också 

eventuella åtgärder. SMA Mineral har inte rådighet över vägarna. 

Utgående från vad som angetts ovan så har bedömningen gjorts att inga ytterligare 

utredningar av åtgärder för att minska buller från vägtrafiken skall utföras. 
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Kommentar: 

Som konstaterats ovan är det praxis att använda de riktvärden och åtgärdsnivåer som 

anges i Naturvårdsverkets vägledning från 2017 ”Riktvärden för buller från väg- och 

spårtrafik vid befintliga bostäder” (NV-08465-15) som bygger på 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och efterföljande rättspraxis. ÅF Ljud & 

Vibrationer ser ingen anledning att frångå detta och anser därför, i enlighet med vad 

som tidigare angetts, att inga ytterligare utredningar skall utföras. 

Länsstyrelsen anger dessutom själva i sitt yttrande under punkt 11.2 att beräknade 

bullernivåer bör följa infrastrukturpropositionen 1996/97:53 vilket också talar emot att 

jämförelse skall ske med WHOs rekommendationer. 
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Kommentar: 

Buller från verksamheten dagtid inom friluftsområdet Klinteberget är beskrivet och 

utrett och framgår av bullerkartor i den till ansökan bifogade 

miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga B.6. 

Området är idag påverkat av trafikbuller. Normalt anges ljudnivåer från trafik som 

dygnsekvivalenta värden. För att kunna jämföra ljudnivåer från trafik med ljudnivåer 

från verksamheten bör dock samma tidsperiod studeras. Baserat på en 

schablonfördelning av trafikmängder på allmänna vägar över dygnet (72% av all trafik 

dagtid kl. 06-18, 21% kvällstid kl. 18-22 och 7% nattetid kl. 22-06) så har 

dygnsekvivalenta ljudnivåer från trafik räknats om till dagekvivalenta ljudnivåer. I 

detta fall innebär det en uppräkning av beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer på c: a 

1,6 dB för att få dagekvivalenta ljudnivåer. 

I figur 1 nedan visas beräknade dagekvivalenta ljudnivåer för Vägtrafikfall 1 (befintlig 

trafik baserat på Trafikverkets mätning 2014 inklusive 22 täkttransporter) tillsammans 

med ungefärlig utsträckning för Klintebergets friluftsområde. 

 

Figur 1. Beräknade dagekvivalenta ljudnivåer för Vägtrafikfall 1 (befintlig trafik baserat 

på Trafikverkets mätning 2014 inklusive 22 täkttransporter). Ungefärlig utsträckning 

för Klintebergets friluftsområde visas med turkos streckad linje. 

Det framgår att ljudnivåer från trafik dagtid för dagens situation överskrider 40 dBA i 

området. 

I genomförd bullerutredning (den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, 

bilaga B.6) rekommenderas två olika åtgärder för att begränsa buller från 

verksamheten till omgivningen; bullerdämpad bergborr och skärmande vall vid 

inledande krossplats. De bullerkartor som presenteras i bullerutredningen inräknat 

rekommenderade åtgärder visar att: 

 4 av 8 beräkningsfall (beräkningsfall 3, 4, 6 och 7) ger ljudnivåer som är lägre 

än 40 dBA i hela friluftsområdet. 
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 2 av 8 beräkningsfall (beräkningsfall 5 och 8) ger ljudnivåer som ligger över 40 

dBA endast i det sydöstra hörnet på friluftsområdet men som inte påverkar ett 

större område än vad som redan är påverkat av trafikbuller. 

 2 av 8 beräkningsfall (beräkningsfall 1 och 2) ger ljudnivåer som ligger över 40 

dBA i det sydöstra hörnet på friluftsområdet där ett något större område 

påverkas än det som redan är påverkat av trafikbuller. Området som får 

ljudnivåer över 40 dBA från verksamheten uppskattas till ca 1/4 av hela 

friluftsområdets yta. 

Att ytterligare minska ljudnivåerna från verksamheten för beräkningsfall 1 och 2 skulle 

kräva än mer omfattande åtgärder än de redan rekommenderade. Studie av 

delbullerbidrag från de olika bullerkällorna inom verksamheten för beräkningsfall 1 

visar att bidraget från borrning, krossning och skutknackning behöver minskas för att 

få en betydande effekt på ljudnivåerna från verksamheten i friluftsområdet. Att endast 

genomföra ytterligare åtgärder på en av dessa är inte tillräckligt. För beräkningsfall 2 

är det i första hand krossning som bidrar till ljudnivåerna från verksamheten i 

friluftsområdet. 

För att minska ljudnivåerna i friluftsområdet för beräkningsfall 1 och 2 till ungefär 

samma nivå som för beräkningsfall 5 och 8, dvs en så stor minskning att ljudnivåerna 

från verksamheten endast överskrider 40 dBA i det sydöstra hörnet på friluftsområdet 

och inte påverkar ett område som inte redan är påverkat av trafikbuller, visar 

kompletterande beräkningar att det krävs åtgärder i följande omfattning (utöver de 

redan rekommenderade åtgärderna): 

Beräkningsfall 1 

 En skärm används för att begränsa bullerspridningen från bergborren. I 

beräkningarna har antagits en skärm med höjd 4 m och längd 10 m placerad 

10 m ifrån bergborren. 

 En skärm används för att begränsa bullerspridningen från skutknackningen. I 

beräkningarna har antagits en skärm med höjd 4 m och längd 10 m placerad 

10 m ifrån bergborren. 

Beräkningsfall 1 och 2 

 Vallen vid den inledande krossplatsen höjs med 2 m till en total höjd på 8 m. 

I figur 2 och 3 nedan visas bullerkartor för beräkningsfall 1 och 2 med ovan beskrivna 

utökade åtgärder. 
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Figur 2. Bullerkarta för beräkningsfall 1 inräknat utökade åtgärder. 

 

Figur 3. Bullerkarta för beräkningsfall 2 inräknat utökade åtgärder. 

 

2.9   Aktbilaga 24 

Kommentar: 

Detta är ett äldre dokument och är inte aktuellt att kommentera. 
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2.10   Aktbilaga 26 190226 Yttrande Sahlsten 

 

Kommentar: 

Det buller som verksamheten ger upphov till i omgivningen är beskrivet och utrett och 

framgår av tabeller och bullerkartor i den till ansökan bifogade 

miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga B.6. 

Då resultat i tabeller och bullerkartor studeras ses att befintligt bostadshus på Klinte 

Svarvare 1:3 som högst får en beräknad ljudnivå dagtid på 38 dBA med föreslagna 

bullerdämpande åtgärder. Detta innebär en marginal på 12 dBA till riktvärdet dagtid 

(50 dBA) som anges i Naturvårdsverkets rapport 6538. Kvällstid är den högsta 

beräknade ljudnivån 35 dBA vilket innebär en marginal till riktvärdet kvällstid (45 dBA) 

på 10 dBA. 

Vilka ljudnivåer som kan förväntas från verksamheten dagtid på de delar av 

fastigheterna Klinte Svarvare 1:3 och Klinte Hunninge 1:4 som ligger närmre täkten 

kan utläsas från bullerkartorna. För samtliga beräkningsfall ligger ljudnivån dagtid 

under riktvärdet 50 dBA för hela fastigheternas yta. För hälften av beräkningsfallen 

ligger även ljudnivån under 45 dBA dagtid för hela fastigheternas yta. 

I Naturvårdsverkets rapport 6538 anges också, utöver ovan nämnda riktvärden vid 

befintlig bebyggelse, riktvärden för ny bostadsbebyggelse. Dessa är indelade i olika 

zoner (A, B och C). Riktvärden vid fasad för zon A, som har de strängaste värdena, är 

50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 45 dBA nattetid. Högre ljudnivåer kan tillåtas 

förutsatt att det finns en ljuddämpad sida vid bostaden som har ljudnivåer som inte 

överskrider 45 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dBA nattetid. Om värdena för zon 

A innehålls så finns inget krav på ljuddämpad sida. 

Observera att bedömningen av buller vid ny bostadsbebyggelse skall göras i plan- eller 

bygglovsskedet och inte inom ramen för prövning av närliggande industriverksamhet. 

För att kunna utreda vilka ljudnivåer som Foodmark/Rydbergs ger upphov till vid 

befintligt bostadshus och vid platser på aktuella fastigheter där ny bostadsbebyggelse 

planeras så behöver mätningar av ljudnivån göras. Detta görs normalt genom 

närfältsmätningar vid betydande bullerkällor vid anläggningen samt efterföljande 

beräkningar av ljudspridningen till omgivningen och/eller genom immissionsmätningar 
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i omgivningen på aktuella platser. Det är viktigt att mätningar görs vid 

dimensionerande drift vid anläggningen. 

SMA Mineral ansvarar dock endast för buller från sin verksamhet och har inte kontroll 

över det buller som Foodmark/Rydbergs ger upphov till i sin omgivning. Om buller från 

Foodmark/Rydbergs anses störande så är det med dem kontakt bör tas för att utreda 

vilka ljudnivåer deras anläggning ger upphov till i omgivningen. Detta kan sedan 

användas för att jämföra med de ljudnivåer som den planerade täkten förväntas ge 

upphov till. 

 

3   Uppdaterade beräkningar av trafikbuller 

Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade den 6:e november 2018 om justeringar av 

gällande hastighetsbegränsningar för väg 141 som trädde i kraft den 1:e december 

2018 (dnr 258-2248-18). Med anledning av detta har ÅF Ljud & Vibrationer undersökt 

hur dessa förändringar påverkar de beräknade ljudnivåerna från trafiken på väg 141 

som redovisas i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga B.6 

avsnitt 11.4. 

De i beräkningarna använda hastighetsbegränsningarna och de av Länsstyrelsen nu 

uppdaterade skiljer sig åt på två sträckor, se figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Sträckor (gul linje) där de i beräkningarna använda 

hastighetsbegränsningarna och de av Länsstyrelsen nu uppdaterade skiljer sig åt. 

I beräkningarna har tidigare använts 60 km/h som hastighetsbegränsning för dessa 

två sträckor men Länsstyrelsen har nu sänkt denna till 40 km/h. Detta innebär också 

att trafikbullret från de aktuella sträckorna minskar. 

Uppdaterade beräkningar har utförts med de nu gällande hastighetsbegränsningarna. I 

tabell 1 nedan redovisas uppdaterade resultat motsvarande de som redovisats i den till 

ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga B.6 avsnitt 11.4 tabell 8. De 

värden som skiljer sig från de i tabell 8 är markerade med gult. 
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Tabell 1. Beräknade ljudnivåer i dBA från vägtrafik, uppdaterade hastigheter 

 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 55 73 58 76 55 73 57 76 

V8 49 64 51 67 48 64 50 66 

V9 55 77 58 80 55 76 56 79 

V10 51 69 54 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 54 74 57 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 

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 51 73 53 75 53 75 53 75 

V34 47 66 49 68 49 68 49 68 

V35 54 75 56 77 56 77 56 77 

V36 56 77 57 79 57 79 57 79 

V37 53 72 55 73 55 73 55 73 

V38 42 55 43 56 43 56 43 56 

V39 48 65 50 66 50 66 50 66 

V40 52 68 54 69 54 69 54 69 



 

BILAGA E 

Bilaga E Klintebys Stenbrott – Kommentarer till kompletteringsönskemål rörande buller 190327 Sida 12 (15) 

 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  

V41 48 63 49 64 49 64 49 64 

V42 49 62 50 63 50 63 50 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 

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 

 

Vid jämförelse ses att genomförd justering av hastighetsbegränsningar resulterar i att 

beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid berörda bostäder minskar med 1-4 dBA. 

Motsvarande maximala ljudnivåer minskar med 1-2 dBA. 
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I figur 5 nedan visas motsvarande grafiska överblick som tidigare redovisats i bilaga 

B.6, figur 14. Det kan konstateras att genomförd hastighetsbegränsning, beroende på 

vilket vägtrafikfall som betraktas, bidrar till att antalet bostäder med beräknade 

ljudnivåer mindre än 55 dBA ökar med 1-3 st, bostäder med ljudnivåer mellan 55 och 

60 dBA minskar med 0-3 st och att bostäder med ljudnivåer mellan 60 och 65 dBA 

minskar med 0-1 st. 

 

Figur 5. Jämförelse av beräknade trafikbullernivåer för vägtrafikfall 1-4 

 

4   Akustiska begrepp 

Nedan redovisas några olika akustiska begrepp beträffande ljudnivåer och 

ljudutbredning som kan bidra till en större förståelse för underlag i aktuellt ärende som 

rör buller. 

4.1   Ljudutbredning 

Ljudnivån avtar med 6 dBA per avståndsfördubbling från bullerkällan. Övriga faktorer 

som påverkar ljudutbredningen är avskärmningar, markens beskaffenhet, 

luftabsorption, vindstyrka och vindriktning, temperaturgradient, etc. Ljudutbredning 

över vatten är vanligtvis mycket god.  

4.2   Ekvivalent och maximal ljudnivå 

Bullervillkor anges ofta i form av ekvivalenta och högsta momentana (maximala) 

ljudnivåer. Med ekvivalenta ljudnivåer menas den genomsnittliga ljudnivån under en 

viss tidsperiod. Den högsta momentana (maximala) ljudnivån är den högsta ljudnivån 

under samma tidsperiod, se figur 6. 
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Figur 6. Ekvivalent och maximal ljudnivå. 

4.3   Ljudnivåer 

I figur 7 visas exempel på ljudnivåer vid olika typer av aktiviteter. En ökning av 

ljudnivån med 8-10 dBA brukar anses vara en fördubbling av det subjektiva 

ljudintrycket. En ökning med mindre än 3 dBA är knappt uppfattbar. 

 

Figur 7. Exempel på ljudnivåer 

4.4   Addition av ljudnivåer 

I tabell 2 ges exempel på den ljudnivåökning som fås då flera lika stora bullerkällor 

adderas logaritmiskt. 
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Tabell 2. Addition av ljudnivåer 

Antal lika bullerkällor 

som adderas 

Total 

ljudnivåökning 

2 3 dB 

3 5 dB 

4 6 dB 

5 7 dB 

10 10 dB 

20 13 dB 

100 20 dB 
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