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SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Svevia AB utfört en bullerutredning inför 

tillståndsansökan för täktverksamhet på fastigheten Dömestorp 2:3 i Linköpings kommun. 

Med angivna förutsättningar innehåller den planerade verksamheten aktuella riktvärden 

för industribuller. De transporter som kopplas till verksamheten kommer inte att medföra 

några ökningar av bullernivåerna för de boende längs väg 23/34. 

De kumulativa effekterna av samtidigt buller från den planerade täktverksamheten och 

Swerock:s befintliga täktverksamhet bedöms som mycket låga då samtliga riktvärden 

kommer att innehållas med god marginal.    
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1 BAKGRUND 

WSP Akustik har på uppdrag av Svevia AB utfört en bullerutredning inför 

tillståndsansökan för täktverksamhet på fastigheten Dömestorp 2:3 i Linköpings kommun.  

Utredningen har utförts för att undersöka om den planerade verksamheten innehåller 

riktvärdena för externt buller vid intilliggande bostäder. Utredningen omfattar även en 

bedömning av de kumulativa effekterna av samtidigt buller från Swerock AB:s befintliga 

bergtäkt belägen i Normstorp drygt 3 km mot nordväst.   

2 LOKALISERING 

Den planerade täkten är belägen drygt 10 km sydväst om Linköping, strax väster om väg 

23/34 mellan Slaka och Skeda udde. Drygt 3 km sydväst om det planerade täktområdet 

finns en befintlig bergtäkt med samma typ av bullerkällor som drivs av Swerock AB.  

 

Figur 1: Lokalisering av planerad bergtäkt. Bild från Eniro. 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Beräkningarna har utförts för fem olika situationer: 

1. Ljudnivå från täktverksamhet - Startskede  

2. Ljudnivå från täktverksamhet - Framtid med krossar och asfaltverk på +75 meter 

3. Ljudnivå från täktverksamhet - Slutskede med samtliga källor på +75 meter 

4. Ljudnivå från trafik - Nuläge 

5. Ljudnivå från trafik - Framtid 

Den planerade 

täktens läge 

Swerocks 

befintliga täkt 
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3 NYCKELBEGREPP 

3.1 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan 

är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan 

uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk 

smärta, enligt Figur 2  

 

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer. 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt 

upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär. 

3.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en 

bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå 

visas i Figur 3. 

 

Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 

3.3 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. 

Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt 

ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men sedan reducerad med 6 dB vid mätning dikt 

mot fasad. 

3.4 LJUDTRYCK OCH LJUDEFFEKT 

Ljudeffektnivå, Lw, är den styrka på ljudnivån som strålar ut från maskinens akustiska 

centrum. Ljudeffekten ansätts som en punkt, linje eller area. Ljudtrycksnivå, Lp, är det 

uppmätta/beräknade värdet i en viss punkt, exempelvis vid en bostad. 
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4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Naturvårdsverket ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Rapport 6538, 
är det dokument som är vägledande vid bullerutredning för täkter. 

 

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 

 
Ovanstående riktvärden gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för 

utevistelse i bostadens närhet. Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen bland 

annat följande: 

 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 

 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. 

4.1 TRAFIKBULLER 

Trafik inom verksamhetsområdet samt på täktväg fram till det allmänna vägnätet 

beräknas som industribuller. Trafik på angränsande vägar har beräknats som trafikbuller.  

Riktvärden för trafikbuller anges i Regeringens proposition 1996/97:53 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus,  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  
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5 BERÄKNING 

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: 

 Digitalt kartunderlag över anläggningen och dess närområde har använts som 
grunddata i beräkningsprogrammet. 

 Utgående från kartunderlaget har samtliga externbullerkällor av betydelse matats 
in som punktkällor eller linjekällor inplacerade i kartans koordinatsystem. 

 Bullerkällornas utstrålande ljudeffektnivå har angetts som källdata. 

 Beräkningsprogrammet tar hänsyn till ytor, topografi 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 dämpparametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av 
avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark). 

 Resultatet redovisas som beräknande totala ljudimmissionsnivåer vid 
mottagarpunkt (beräkningspunkt) samt i bullerspridningskartor i färg där 
nivågränser redovisas i steg om 5 dB. 

5.1 BERÄKNINGSMETOD 

Beräkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för beräkning 

av externt industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har datorprogrammet Cadna A version 

2019 MR2 använts där DAL 32 ingår. Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett 

så kallat medvindsfall, d.v.s. vindriktning från källa till mottagare (±45°). I 

beräkningsmodellen anges den beräknade ekvivalenta ljudnivån inom ±2 dB i 

beräkningspunkter. På längre avstånd, upp till 300–500 m och för extremt ojämn terräng 

förväntas den ekvivalenta ljudnivån vara inom ±3 dB. 

Beräkningarna av buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport 

Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Beräkningsmodellen utgår 

från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid korsning 

samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 

dB på över 50 meters avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett 

medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå från trafik har 

baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier. 

6 UNDERLAG    

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

6.1 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

Digitalt höjdsatta kartunderlag i ASCII-format och DWG-ritningar med områdesgränser 

daterat 2020-04-27 tillhandahållet av beställaren. Uppgifter om framtida marknivåer inom 

täktområdet från verksamheten. Bakgrundskarta för redovisning har inhämtats från 

Lantmäteriet 2019-10-25.  
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6.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV KUMULATIVA 
EFFEKTER 

Vid bedömning av de kumulativa effekterna från Swerock AB:s bergtäkt i Normstorp har vi 

utgått från följande bullerutredningar som utförts för verksamheten: 

   [1] Bullerutredning Normstorp bergtäkt, rapport 10638-13101600 daterad 2013-10-11,  

        upprättad av Müller-BBM Scandinavia AB                      

   [2] Normstorp bergtäkt, komplettering och förtydligande av bullerutredning ”10638- 

        13101600” daterad 2016-02-02 och reviderad 2016-03-03, upprättad av Brekke 

        Strand.  

6.3 LJUDDATA 

Ljuddata för maskiner förutom bergborraggregat, asfaltverk och skutknackare som 

använts i beräkningen har inhämtats genom direktfältsmätningar utförda av WSP vid 

Svevias bergtäkt i Aska, Linköping 2016-01-20. Maskinerna är av samma typ som de som 

planeras i denna täkt.  

Vid beräkning av buller från asfaltverket har vi utgått från direktfältsmätningar utförda på 

ett asfaltverk beläget vid Svevias täkt i Hurva1, Eslöv kommun. 

Ljuddata för ljuddämpat bergborraggregat har erhållits från Oskar Lundberg på Atlas 

Copco 2019-11-05 och data på skutknackare från WSP databas över bullerkällor. 

6.4 VÄGTRAFIK 

Trafikdata har hämtats från SWECO:s PM-Trafikutredning Dömestorp väganslutning 

daterad 2019-08-28.  

Transporter planeras via en ny anslutningsväg mellan täkten och väg 23/34 i öster och 

sedan vidare längs väg 23/34. Den ungefärliga fördelningen av täkttransporterna 

förväntas vara ca 90 % norrut mot Linköping och 10 % söderut.  

Vid normal produktion på 400 000 ton beräknas antalet fordonsrörelser (in- och 

uttransporter) uppgå till ca 175 st/dag. Vid maximal produktion på 600 000 ton beräknas 

antalet fordonsrörelser till ca 260 st/dag. 

Ungefär 40 % av de massor som transporteras in till täkten förväntas komma från 

arbetsplatser till vilka bergmaterial levererats. Vid hantering av 150 000 ton externa 

massor per år kommer således 90 000 ton inte att transporteras med returtransporter. 

Detta genererar ytterligare ca 40 trafikrörelser per dag utöver ballasttransporterna. 

I samtliga beräkningar har vi utgått från maximal produktion samt tillkommande 

transporter av massor vilket motsvarar totalt ca 300 st fordonsrörelser/dag.  

Hastigheten för lastbilar har i beräkningarna satts till 80 km/h längs väg 23/34 och 50 

km/h på anslutningsvägen till täkten. 

Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna presenteras i Tabell 2.  

 

 

 

                                                      
1 För detaljerade indata, se WSP:s rapport Hurva asfaltverk Bullerutredning, 
TR10290541.01 Externbuller daterad 2019-08-26. 
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Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik. 

Väg 
ÅDT  

(antal 
fordon) 

Andel tung 
trafik (%) 

Skyltad 
hastighet 

(km/h) 

Väg 23/34 exkl. täktens fordon 7750 10 100 

Väg 23/34 inkl. täktens fordon 
I riktning mot norr 

7940 14 100 

Väg 23/34 inkl. täktens fordon 
I riktning mot söder 

7770 11 100 

7 MASKINER OCH DRIFTSFALL 

7.1 MASKINER 

Följande maskiner används i beräkningen. 

Tabell 3. Ljudkällor, Maskiner.  

Maskin Modell 

Ljudeffektnivå, dBA 

rel. 1 pW Driftstid 

LAeq, 1H LAFmax 

Skutknackare Hydraulisk på 

grävmaskin 

114 - Kl. 06:00-

18:00 

Förkross Sandvik UJ440 116 - Kl. 06:00-

18:00 

Efterkross Sandvik UH421 118  kl. 06:00-

18:00 

Elverk  Dieseldrivet till 

sekundärkross 

113 - kl. 06:00-

18:00 

Bergborraggregat Atlas Copco 

T35 Silence 

115 - kl. 07:00-

18:00 

Sorteringsverk Jonsson W340s 104  kl. 06:00-

22:00 

Grävmaskin CAT 365C 111 - kl. 06:00-

22:00 

Asfaltverk Amomatic 113 115 kl. 00:00-

24:00 

Hjullastare Volvo L180 108 119 kl. 00:00-

24:00 

Upplagshantering Volvo L180 101 119 kl. 00:00-

24:00 

Lastning av lastbilar Volvo L180 104 115 kl. 06:00-

22:00 
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7.2 DRIFTSFALL 1 – STARTSKEDE 

Verksamheten kommer att inledas i de västra delarna av verksamhetsområdet. 

Förkrossen som matas med en grävare kommer att placeras i en naturlig sänka på +102 i 

de nordvästra delarna av brytområdet tillsammans med skutknackaren.  

Borren placeras på anslutande höjd mot öster på +107. 

Efterkrossen ställs upp på en plansprängd yta på +95 i den västra delen av brytområdet. 

Sortering, upplagshantering och lastning sker inom ett angjort upplagsområde på +100 i 

det sydvästra hörnet av brytområdet. 

För att minska bullerspridningen från verksamheten kommer en bullervall med 

skärmkrönet på +110 att läggas upp längs huvuddelen av västra brytområdesgränsen.  

7.3 DRIFTSFALL 2 – FRAMTID MED KROSSAR PÅ +75 

I följande scenario har brytningen fortskridit så att ett tillräckligt stort område har skapats 

på den nya täktbotten på +75 så att både för- och efterkross kan flyttas ned på denna 

nivå. Även ett asfaltverk placerat i det nordvästra hörnet på täktbotten tillkommer i detta 

skede. 

Utöver detta har bullervallen förlängts och sträcker sig nu även längs den södra och östra 

brytområdesgränsen.  

7.4 DRIFTSFALL 3 – SLUTSKEDE MED ALLT PÅ +75 

I följande scenario närmar sig brytningen sitt slutskede och all verksamhet har flyttats ned 

på den nya täktbotten på +75. Borrning sker längst i öster där bullerspridningen blir som 

störst mot husen i Skogsborg och Björklund i öster.  

8 RESULTAT 

Resultatet av beräkningarna visas utförligt i Bilaga 1-11. 

8.1 DRIFTSFALL 1 - STARTSKEDE 

Beräkningarna visar att bullret under startskedet innehåller riktvärdena för drift dagtid på 

50 dBA vid samtliga bostadshus, se Bilaga 1. 

8.2 DRIFTSFALL 2 - FRAMTIDA SKEDE 

När brytningen pågått en tid och en tillräckligt stor arbetsyta skapats på ny täktbotten på 

+75 m kommer krossarna och skutknackning att ske på denna nivå vilket innebär ökad 

skärmning av bullret och minskade bullernivåer till närboende. 

 

Vid full verksamhet innehålls riktvärdena dagtid vid samtliga bostadshus, se Bilaga 2. 

Utan borrning och skutknackning minskar bullernivåerna ytterligare vilket innebär att 

verksamheten även innehåller riktvärdena för drift kvällstid, se Bilaga 3. 

Med enbart asfaltverket och hjullastare i drift nere på täktbotten innehålls även 

riktvärdena för drift nattetid, se Bilaga 4-5. 
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8.3 DRIFTSFALL 3 - AVSLUTANDE SKEDE 

Vid slutet av brytningen flyttas även sorteringsverket och upplagshantering ned på +75 m 

vilket innebär ytterligare minskningar av bullernivåerna. 

Vid full verksamhet innehålls riktvärdena dagtid vid samtliga bostadshus, se Bilaga 6. 

Utan borrning och skutknackning minskar bullernivåerna vilket innebär att verksamheten 

även innehåller riktvärdena för drift kvällstid med god marginal, se Bilaga 7. 

Med enbart asfaltverket och hjullastare i drift nere på täktbotten innehålls även 

riktvärdena för drift nattetid, se Bilaga 8-9. 

8.4 BULLER FRÅN TRANSPORTER 

Gällande trafikbuller så innebär de tillkommande transporterna ingen ökning av de 

dygnsekvivalenta ljudnivåerna, LAeq,24H. (Skillnaderna blir mindre än 1 dB), se Bilaga 10-

11.   

9 BEDÖMNING AV KUMULATIVT BULLER 

Vid vår bedömning av de kumulativa effekterna av buller från närliggande verksamheter 

har vi utgått från de beräknade bullernivåer från Swerock:s verksamhet redovisade i 

rapport [1] och [2]. I beräkningarna redovisas bullerspridningen vid full verksamhet för fem 

olika brytetapper, Etapp A0, A1, A2, B1 och B2. I rapport [2] tillkommer beräkningar av 

buller inklusive asfaltverk. 

I båda rapporterna har ljudnivåerna beräknats till 13 olika beräkningspunkter belägna 

kring täkten. De beräkningspunkter som är belägna närmast Svevias planerade 

verksamhet är IP 11 i Länningsätter och IP12 i Normstorp, se Figur 4.  

 

Figur 4: Översiktskarta med läge på täkter och beräkningspunkter  
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9.1 BULLER FRÅN SWEROCK:S TÄKT 

De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna från de olika etapperna varierar i beräkningspunkt 

IP11 mellan 40 - 43 dBA utan asfaltverk och mellan 41 – 44 dBA med asfaltverk. 

I beräkningspunkt IP12 varierar ljudnivåerna mellan 43 – 45 dBA utan asfaltverk och 44 -

45 dB med asfaltverk. 

Buller från enbart asfaltverket beräknas till 32 dBA vid IP11 och 35 dB vid IP12. 

9.2 BULLER FRÅN SVEVIA:S PLANERADE TÄKT 

Det beräkningsfall som avger de högsta bullernivåerna i riktning mot IP11 och IP12 är i 

startskedet, (driftsfall 1) när bullerkällorna är placerade högst upp.  

Nivåerna beräknas då uppgå till 25 dBA vid IP11 och 17 dBA vid IP12.  

I övriga driftsfall är nivåerna lägre än 15 dBA i samtliga punkter och bedöms därför inte 
vara hörbara. 

9.3 ADDERING AV LJUDNIVÅER 

Vid addering av buller från två olika ljudkällor används nedanstående formel: 

Ltot = 10*log10 (10^L1/10 + 10L2/10) 

Vid addering av två ljudkällor med samma nivå ökar den totala ljudnivån med 3 dB. 

Är skillnaden i nivå mellan två olika ljudkällor ≥ 10 dB sker ingen ökning av den totala 

ljudnivån.  

I detta fall är skillnaderna vid full verksamhet i de båda täkterna 15 dB eller mer oavsett 

vilka scenarion som jämförs vilket inte ger några ökningar av de totala bullernivåerna. 

Det enda fallet som skulle kunna innebära en marginell höjning är om enbart 

asfalttillverkning sker vid Swerock:s täkt samtidigt som det är full verksamhet vid Svevia:s 

täkt under startskedet. Nivåerna skulle i sådana fall öka från 32 till 33 dBA vid IP 11, vilket 

är stor marginal till riktvärdena för drift dagtid på 50 dBA. 

 

Vid beräkning av bullerspridning enligt Nordiska beräkningsmodellen, (DAL 32) förutsätts 

att en medvind på 3m/s råder från bullerkällan i alla riktningar samtidigt för att kunna visa 

ett ”Worst Case” i alla riktningar i samma beräkning. I praktiken kan det dock bara blåsa i 

en riktning åt gången vilket innebär att det i en enskild beräkningspunkt mellan de båda 

täkterna skulle vara medvind från ena täkten och motvind från den andra.  

 

Vid motvind böjer ljudet av uppåt med minskade ljudnivåer som följd, detta kan ge stora 

skillnader i ljudnivå, speciellt vid längre avstånd som i detta fall.  

Detta innebär att nivåerna från den ena täkten i praktiken kommer att vara betydligt lägre 

och att det även i fallet ovan med asfalttillverkning inte skulle ske någon ökning av de 

totala ljudnivåerna.  
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10 SLUTSATSER 

Med angivna förutsättningar innehåller den planerade verksamheten aktuella riktvärden 

för industribuller. De transporter som kopplas till verksamheten kommer inte att medföra 

några ökningar av bullernivåerna för de boende längs väg 23/34. 

 

De kumulativa effekterna av samtidigt buller från den planerade täktverksamheten och 

Swerock:s befintliga täktverksamhet bedöms som mycket låga då samtliga riktvärden 

kommer att innehållas med god marginal.    
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