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1 BAKGRUND & UPPDRAG: 

SMA Mineral AB (bolaget) har gett Efterklang (tidigare ÅF Ljud & Vibrationer) i uppdrag att utföra kompletterande 

beräkningar av trafikbuller för det fall antal transporter till och från täkten halveras. Tidigare trafikbullerberäkningar har 

samtliga utgått ifrån antal transporter motsvarande uttransport av 900.000 ton per år. De nu utförda kompletterande 

beräkningarna utgår ifrån en halvering av transporterna motsvarande uttransport av 450.000 ton per år. 

2 KOMPLETTERANDE BERÄKNINGAR AV TRAFIKBULLER: 

Tidigare utförda beräkningar av trafikbuller för totalt 8 olika beräkningsfall redovisas tillsammans med studerade 

åtgärder i MMD:s aktbilaga 90. I beräkningarna tas hänsyn till att den övriga trafiken på vägarna varierar över året (högre 

trafikmängd under sommaren) samt att antal transporter till och från täkten begränsas under sommaren samt över jul 

enligt förslag från bolaget. Samtliga beräkningar har utgått ifrån antal transporter vid uttransport av 900.000 ton per år. 

Bolaget vill nu också att situationen med antal transporter motsvarande uttransport av 450.000 ton per år utreds varför 

vi har utfört kompletterande beräkningar. 

 

2.1 BERÄKNINGSFALL 

Samma 8 beräkningsfall som tidigare presenterats i MMD:s aktbilaga 90 har använts i de nu utförda kompletterande 

beräkningarna. Skillnaden är enbart att transporterna till och från den ansökta verksamheten har halverats i samtliga 

beräkningsfall. I tabell 1 nedan återges de olika beräkningsfallen. Observera att beräkningsfall 1.1 och 1.2 inte påverkas 

av att transporterna till och från täkten halveras eftersom dessa avser befintlig trafikering utan den ansökta 

verksamheten. 

I D.II.1 redovisas trafikmängder för respektive delsträcka som är använd i de olika beräkningsfallen. 

Kommentar till trafikmängder: 

De trafikmängder som ligger till grund både för beräkningarna i bullerutredningen vid ansökan samt för nu utförda 

beräkningar kommer från Trafikverkets mätningar av trafikmängden på aktuella vägsträckor (angivna som ÅDT). Bolaget 

har uppgett att täkttrafiken uppgick till 22 fordonspassager per dag under det år som mätningen av trafikmängden 

skedde. Hur många av dessa transporter som faktiskt skedde under den tid mätningen av trafikmängden pågick är 

mycket svårt att svara på. Om mätningen till exempel skedde under en period när antalet transporter till och från täkten 

var något lägre så innebär det att alla täktens transporter inte tagits med i ÅDT. För att vara säkra på att vi åtminstone 

inte har med för få fordonspassager i beräkningarna har vi därför lagt till 22 transporter till den ÅDT som Trafikverket 

uppmätt. Antalet tunga transporter i både tidigare och nu utförda beräkningar av vägtrafikbuller är alltså sannolikt något 

överskattade. Effekten på beräknade ljudnivåer är dock endast marginell. Samma tillvägagångssätt har använts för de 

olika fallen med en utökad täkttrafik enligt beräkningsfall 2.1-2.3 och 3.1-3.2. 
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TABELL 1. ÖVERSIKT BERÄKNINGSFALL. 

Beräkningsfall Beskrivning 

1.1 Befintlig trafikering, sommartid 

I detta beräkningsfall antas övrig trafik (all trafik förutom täkttrafiken) på vägarna i området under sommartid 

ha en ÅDT som är dubbelt så stor som Trafikverkets mätning 2014. Täkten bidrar, enligt tidigare och nuvarande 

verksamhet, med 22 fordonsrörelser på väg 141 via den södra utfarten vidare till Klintehamns hamn. 

1.2 Befintlig trafikering, övrig tid (ej sommartid) 

Som 1.1 men övrig trafik (allt trafik förutom täkttrafiken) uppgår nu till samma ÅDT som i Trafikverkets mätning 

2014. Täktens trafik antas vara densamma som i fall 1.1. 

2.1 Transporter på väg 141, sommartid, årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.1. Täktens transporter antas uppgå till 29 transporter (58 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den södra utfarten ut på väg 141 och sedan vidare till Klintehamns hamn. 

2.2 Transporter på väg 141, vid jul, årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.2. Täktens transporter antas uppgå till 29 transporter (58 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den södra utfarten ut på väg 141 och sedan vidare till Klintehamns hamn. 

2.3 Transporter på väg 141, övrig tid (ej sommartid och vid jul), årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.2. Täktens transporter antas uppgå till 58 transporter (116 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den södra utfarten ut på väg 141 och sedan vidare till Klintehamns hamn.  

3.1 Transporter på väg 562/141, sommartid, årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.1. Täktens transporter antas uppgå till 29 transporter (58 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den norra utfarten västerut på väg 562 och sedan via väg 141 vidare till Klintehamns hamn. 

3.2 Transporter på väg 562/141, vid jul, årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.2. Täktens transporter antas uppgå till 29 transporter (58 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den norra utfarten västerut på väg 562 och sedan via väg 141 vidare till Klintehamns hamn. 

3.3 Transporter på väg 562/141, övrig tid (ej sommartid och vid jul), årlig uttransport av 450.000 ton 

Övrig trafik densamma som i 1.2. Täktens transporter antas uppgå till 58 transporter (116 fordonsrörelser) per 

dag och sker via den norra utfarten västerut på väg 562 och sedan via väg 141 vidare till Klintehamns hamn. 

 

2.2 BERÄKNINGSRESULTAT 

I figur 1 nedan visas motsvarande grafiska överblick för samtliga beräkningsfall som tidigare redovisats i MMD:s 

aktbilaga 90. I figuren redovisas antalet bostäder som har ljudnivåer i specificerade intervall med halverat antal 

transporter motsvarande uttransport av 450.000 ton per år. 
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FIGUR 1. JÄMFÖRELSE AV ANTALET BOSTÄDER MED BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER INOM SPECIFICERADE 
LJUDNIVÅINTERVALL FÖR SAMTLIGA BERÄKNINGSFALL MED HALVERAT ANTAL TRANSPORTER MOTSVARANDE 
UTTRANSPORT AV 450.000 TON PER ÅR. 

Samtliga beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer redovisas i en och samma tabell i D.II.2. För att ge en överblick 

har värden i tabellen där riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids markerats med orange färg. 

I figur 2 och D.II.3 visas motsvarande redovisning då de åtgärder som studeras i MMD:s aktbilaga 90 tas med i 

beräkningen. 
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FIGUR 2. JÄMFÖRELSE AV ANTALET BOSTÄDER MED BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER INOM SPECIFICERADE 
LJUDNIVÅINTERVALL FÖR SAMTLIGA BERÄKNINGSFALL MED HALVERAT ANTAL TRANSPORTER MOTSVARANDE 
UTTRANSPORT AV 450.000 TON PER ÅR INRÄKNAT ÅTGÄRDER FÖR FALL 2.1-2.1 OCH 3.1-3.3. 

 

 

 



 

PROJEKTNUMMER: 741983 - BILAGA D.II - 741983 PM04 KOMPLETTERANDE TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR HALVERAD TRAFIKMÄNGD Sida 7 av 7 

2.3 KOMMENTARER 

Genom att studera de nu erhållna resultaten och jämföra dessa med beräkningsresultaten som tidigare tagits fram för 

antal transporter motsvarande uttransport av 900.000 ton per år kan det konstateras att: 

− Genom att halvera mängden uttransporterat material, och därmed halvera antalet transporter, minskar det  

ekvivalenta ljudnivåbidraget från täktens transporter med 3 dB. 

− De totala ekvivalenta ljudnivåerna från täktens transporter tillsammans med övrig trafik minskar med 0-2 dB 

beroende på vilket beräkningsfall och vilken bostad som studeras. 

− Vid antal transporter motsvarande uttransport av 900.000 ton per år får som mest 7 bostäder ljudnivåer över 

60 dBA förutsatt att inga av de tidigare studerade bullerdämpande åtgärderna utförs, vilket sker för 

beräkningsfall 3.1. Då antal transporter halveras minskar antalet bostäder som får ljudnivåer över 60 dBA till 5 

st. 

− Antal passager av täktens transporter halveras vilket minskar antalet eventuella störningstillfällen. 

 

 

 

 

 

 

Efterklang 

ÅF-Infrastructure AB 

Göteborg  

   Granskad av 

Niklas Carlsson   Mats Hammarqvist och Ulf Olsson

   Kvalitetsrådgivare 


