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Sammanfattning
En externbullerkartläggning av den befintliga täktverksamheten etablering av mobilt asfaltsverk vid
Furuby en mil ost om Växjö. Utredningen har genomförts i syfte att dokumentera den nya
verksamhetens bulleremission till omgivningen. De beräknade ljudnivåerna vid mottagarpunkterna i
omgivningen ska ingå för företagets tillståndsansökan mot myndigheten.
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Resultatet från bullerkartläggningen visar att riktvärdena enligt gällande villkor innehålls i samtliga
beräkningspunkter under nattetid.
Etableringen innebär ej en märkbar höjning av den totala ljudspridningen för hela täktverksamheten.
Transporter till och från verksamheten kan vara en störning för beräkningspunkter kring samhället
Fureby. Dock ej överskridande ljudnivåer.
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Bakgrund
Föreliggande bullerutredning har utförts med syfte att kartlägga ljudemissionen till omgivningen från
nyetableringen för mobilt asfaltsverk vid Fureby befintlig täkt.
Det aktuella mobila asfaltsverk som är med i utredningen har WSP Akustik mätt upp vid ett tidigare
tillfälle när det fanns på plats vid Harebo Grustäkt i Emmaboda år 2010.
WSP Akustik har vid flertalet tillfällen mätt upp immisionsmätningar för Fureby täkt.
Hänvisningar:
TR_10114421 – Fureby täkt – Immisionsmätningar, Sune Carlssons Åkeri.
TR_10140669 - Harebo täkt – Emissions och Immisionsmätningar, Ronny Johansson
Fastighet:

Fureby täkt

Kommun:

Växjö

Länsstyrelsen Kalmar län handhar ärendet.
Samråd har under projektets gång skett med Anders Blomdahl, WSP Karlskrona.
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Täkten är belägen ca 1 mil ost om Växjö. Terrängen för området är främst skogsmark och delar av
åkermark och sumpmark. Terrängen är delvis kuperad. Främst mot norr och ost.
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Förutsättningar
Externbullerutredning för det framtida mobila asfaltsverket som planeras i Fureby. Syftet med
utredningen är att kontrollera ljudemissionen från verksamheten till omgivningen, om man uppfyller
kraven för nattetid – värsta fallet, samt om åtgärder krävs för den planerade verksamheten.
Även framtida fall då förutsättningar ändras i och med ändringar i täkten.

Karta
Täktens officiella beräkningspunkter redovisas i figur 1 nedan.

MP 3

MP 2

MP 1
Täkt
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Etablering asfaltsverk

MP 4

MP 5
MP 6

Figur 1. Täktområde och aktuella mätpunkter
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Verksamhet och driftstider
Verksamheten planeras pågå under alla vardagar i veckan från kl. 03.30, då uppstart av verket sker.
Asfalten produceras sedan under morgonen och förmiddagen, beroende på hur mycket som ska
produceras. Transporter av producerad asfaltsmassa planeras från ca kl. 04.30, för att materialet ska nå
olika arbetsplatser tidigt på morgonen. Utlastning och transporter planeras normalt mellan kl. 04.3018.00.
I vissa fall kan Asfaltbolagets beställare dock kräva att utläggning av asfalt vid hårt trafikerade vägar
eller platser ska ske nattetid, vilket kan medföra att produktion och utlastning även kan ske utanför
dessa tider. Produktionen planeras vid dessa tillfällen att avslutas ca kl. 23.00 med sista transport fram
till kl. 01.00, vilket normalt sker ca 3-5 tillfällen/år (där varje tillfälle innebär en kväll).
Produktionen vid verket beräknas pågå kontinuerligt under perioden slutet av mars/början av april till
slutet av november/början av december, beroende på väder och temperatur.
Vi har valt att ta med två alternativ för olika scenarion.
Beräkningen med befintlig brytzon som det ser ut idag.
Beräkningen med framtida brytzon om 10 år.
Framtida brytzon är den situationen då täkten utvidgas norrut och österut. D.v.s. den kant som idag
delvis kommer skärma asfaltverket mot norr kommer vara borta i framtida fall. Även den skärmningen
av kant mot ost är borta, och större öppen terräng.
1. Bullerkartering med samtliga ljudkällor, befintlig brytzon
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2. Bullerkartering med samtliga ljudkällor, framtida brytzon
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Riktvärden
I Länsstyrelsens beslut anges bullervillkoret för täkten enligt följande:
F o m den 1 januari 2004. Beslut Länsstyrelsen, ärendenummer 233-4359-01.
Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostadshus ej
överstiger 45 dBA som gränsvärde, måndag – fredag kl. 07.00 – 18.00. Under övrig tid får ljudnivån
som riktvärde inte överstiga 40 dBA.
Gränsvärden avser A-vägda ekvivalenta ljudnivåer, LAeq, och gäller för närliggande bostads- och
fritidshus.

Tider

Ekvivalent ljudnivå

Dagtid: 07-18

45

Kvällstid 18-22

40

Sön- och helgdag 07-18

40

Nattetid 22-07

40

Tabell 1. Bullervillkor
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Verksamheten får bedrivas vardagar klockan 07.00-18.00. Uttransport måndagfredag kl. 06.00-18.00 samt för vinterunderhåll lördag kl. 07.00-18.00. Övrig
hänvisning till ärendenummer D 99 526, DPL 427.9.
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Bullerkällor
Det mobila asfaltsverket uppmättes hösten 2010.
TR_10140669_ Harebo täkt – Bullerutredning
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Foto från Harebo – Mobilt asfaltsverk
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Buller från transporter
Förutom de bullerkällor i verksamheten som bidrar till ljudemissionen till omgivningen sker även
tranporter av material till och från anläggningen med lastbil.

Beräkning av bullerutbredning
Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:
Digitalt kartunderlag, över anläggningen och dess närområde har använts som grunddata i
programmet.
Utgående från kartunderlaget har samtliga externbullerkällor av betydelse matats in som
punktkällor inplacerade i kartans koordinatsystem.
Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har matats in som källdata.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till ytor och byggnader 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 avstånd,
atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), vegetationsdämpning (om man
menar träd/buskar ingår detta normalt inte) samt skärmning på grund av olika byggnader,
höjder och skärmar etc.
Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt samt
bullerspridningskartor med färgfält där nivågränser i steg om 5 dB redovisas.
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Beräkningsmetod
Beräkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för
beräkning av externt industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har använts
datorprogrammet CadnaA version 4.2.139 där denna beräkningsmodell ingår. Beräkningarna
genomförs i oktavband och avser ett så kallat medvindsfall det vill säga vindriktning från källa till
mottagare ( 45 ). Situationen med medvindsförhållande mellan bullerkällan och mottagarpositionen
visar ett s.k. värsta fall. Den Nordiska beräkningsmodellen har en beräkningsnoggrannhet som
bedöms ligga i intervallet ± 2 dBA.
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Resultat från beräkning
Fall 1 beskriver befintlig brytzon.
Fall 2 beskriver framtida brytzon.
De sex referenspunkterna enligt Fureby täkts kontrollprogram är enligt nedanstående tabell. Vi
använder samma punkter för asfaltverket.
MP

Namn

Ca avstånd till täkt

Mp1

Furuby

1200

Mp2

Södre kvarn

1500

Mp3

Holma

1700

Mp4

Stora Ryd

2200

Mp5

Dalen / Kuletorp

1900

Mp6

Olsagården

1400
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Tabell: Beräkningspunkter
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Fall 1
Beräkningsalternativ:
Verksamhet vid befintlig situation – mobilt asfaltsverk
Tabell nedan redovisas den beräknade ljudnivå som verksamheten vid täkten i Fureby ger till
respektive mottagarpunkt. Ljudspridning från mobilt asfaltsverk samt lastbilar inom området.
Redovisning av värsta fallet, som är nattfallet.

Mottagarpunkt

Höjd
över
mark,
m

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Tid: Dag kl.
07-18

Tid: Kväll kl.
18-22

Tid: Natt, kl.
22-07

Gällande bullervillkor
45 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

1

1,5

-

-

30

2

1,5

-

-

<25

3

1,5

-

-

<25

4

1,5

-

-

<25

5

1,5

-

-

<25

6

1,5

-

-

<25

L:\3702\WSP Karlskrona\10161040 Fureby
asvaltsbolaget\3_Dokument\TR_10161040_20120217_Fureby_bullerutredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Tabell. Beräknade bullernivåer i mottagarpunkter
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Fall 2
Beräkningsalternativ:
Verksamhet vid framtida situation – mobilt asfaltsverk
Tabell nedan redovisas den beräknade ljudnivå som verksamheten vid täkten i Fureby ger till
respektive mottagarpunkt. Ljudspridning enbart från mobilt asfaltsverk samt lastbilar inom området.
Redovisning av värsta fallet, som är nattfallet.

Mottagarpunkt

Höjd
över
mark,
m

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Beräknad
ljudtrycksnivå,
dB(A)

Tid: Dag kl. 0718

Tid: Kväll kl.
18-22

Tid: Natt, kl.
22-07
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Gällande bullervillkor
50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

1

1,5

-

-

30

2

1,5

-

-

<25

3

1,5

-

-

<25

4

1,5

-

-

<25

5

1,5

-

-

<25

6

1,5

-

-

<25

Tabell. Beräknade bullernivåer i mottagarpunkter
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Trafik
Buller från trasporter ut till allmän väg påverkar bara beräkningspunkt 1.

Kommentar och slutsats
Resultatet från bullerkartläggningen visar att riktvärdena enligt gällande villkor innehålls i samtliga
beräkningspunkter under nattetid.
Det är i princip ingen skillnad på befintliga och framtida ljudnivåer för de sex beräkningspunkterna.
Etableringen innebär ej en märkbar höjning av den totala ljudspridningen för hela täktverksamheten.
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Transporter till och från verksamheten kan vara en störning för beräkningspunkter kring samhället
Fureby. Dock ej överskridande ljudnivåer.
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