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SAMMANFATTNING
Denna bullerutredningen visar att bebyggelse inom kv. Skansen, Simrishamn, enligt det
föreslagna planförslaget går att realisera, förutsatt att vissa åtgärder vidtas. Det finns några
bullerkällor inom området som kan förväntas ge upphov till överskridande av riktvärden. Det är i
första hand kylanläggningar inom det befintliga verksamhetsområdet (Anamma Foods) som
bullrar och bör åtgärdas.
Det förekommer även kvälls- och helgarbeten som kan ge upphov till vissa överskridande av
riktvärden och störning. Speciellt gäller det åkeriverksamheten som i dag har trailers uppställda i
nära anslutning till de nya planerade bostäderna. Det är buller från lastbilar som hämtar och
lämnar släpvagnar/trailers men även trailers med kylaggregat som kan ge störningar.
All tung trafik bör styras så att in-/utfart sker på samma lokalgata som idag där bullerpåverkan
är så liten som möjligt.
Trafik på lokalgator innebär att byggnader vid dessa bör ha en gemensam uteplats som inte är i
direkt anslutning till lokalgatorna för att riktvärden på uteplatser ska uppfyllas.
Trafiken på vägar runt om området samt tågtrafik beräknas uppfylla gällande riktlinjer.
Verksamheter utanför det aktuella området förväntas inte ge upphov till ljudnivåer som
överskrider gällande riktlinjer.
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1

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR

Uppdraget består i att beskriva befintlig bullrande industriverksamhet samt trafik inom det
aktuella området och exemplifiera vilka ljudnivåer som kan förväntas inom området.
Figur 1. Aktuellt utredningsområde

2

UNDERLAG
·

Buller- och vibrationsutredning för stationsområdet, Simrishamn, daterad 2013-11-25,
Olof Olsson, Tyréns AB.

·

Trafikflöden för Stationsområdet Simrishamn, daterat 2015-02-11 av Anna-Karin
Ekström, Tyréns AB.

·
·
·

Utredningsskiss för stationsområdet, daterad 2013-10-21 av Sydark Konstruera.
Trafikuppgifter från Peter Andersson, Tyréns AB, järnvägsavdelningen, Kristianstad
Externbullerutredning Simrishamns Hamn, SoundView Rapport SVI-MR-13001-B, dat.
2013-04-03
Platsbesök 2017-10-09

·
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3

BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts
för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.
Störningsmått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter
”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga
örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och
maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn medan för industribuller delas
tidperioden in i dag, kväll, natt. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den
högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage eller en annan momentan
händelse under ett årsmedeldygn.
3.1

FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. Förordningen innehåller även bestämmelser när det
gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid
planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd mark), och ärenden
om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors
hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900). I och med riksdagsbeslut
uppdaterades 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungsformuleringen. Uppdateringen gäller dock för alla nya bygglov och planer med start PM sedan
januari 2015.
Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader, uppdaterade
värden enligt riksdagsbeslut 2017.
Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,nT [dBA]
Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
som inte bör överskridas
-

60a)

Dock om bostaden < 35 m2

65a)

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid
50
70b)
en uteplats, om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden
Högsta ljudnivå vid fasad på en
55
70 (kl. 22-06)
ljuddämpad sida
a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida,
vid ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen.
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Förklaringar trafikbuller
Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn
dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå
Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett
frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år
Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen
med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde
Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad
Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus i anslutning till bostad, kan vara
gemensam
3.2

EXTERNT INDUSTRIBULLER

Riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från industriverksamhet styrs genom Boverkets
rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning
av bostäder. Dessa är harmonierade med naturvårds-verkets riktvärden som sedan april 2015
beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 6538. Denna vägledning ersätter de tidigare allmänna
råden 1978:5.
I dokumentet beskrivs principer för bedömning i tre så kallade zoner se fig. 1 Zon A innebär att
bostäder kan accepteras utan vidare, zon B innebär att en ljuddämpad sida måste anordnas och i
zon C bedömer Boverket att bostadsbebyggelse inte bör accepteras.
Figur 2. Åtgärdstrappa för bästa ljudnivå
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Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad

Leq,dag [dBA]
(06-18)

Leq,kväll [dBA] (18-22) samt
Lördag, söndag och
helgdag Leq dag+kväll (06-22)

Leq,natt [dBA]
(22-06)

Zon A*
Bostadsbyggnader bör
accepteras upp till angivna
nivåer.

50

45

45

Zon B
Bostadsbyggnad bör kunna
accepteras förutsatt att tillgång
till ljuddämpad sida finns och att
byggnadeerna bulleranpassas

60

55

50

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte
accepteras

>60

>55

>50

*

För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värden enligt
Tabell nedan

Tabell 3.Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad och uteplats.

Ljuddämpad sida

Leq,dag [dBA]
(06-18)

Leq,kväll [dBA]
(18-22)

Leq,natt [dBA]
(22-06)

45

45

40

Utöver detta gäller:
·

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
Annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

·

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.

Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt
fall. En bedömning av vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller föreläggande,
(skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras. Bedömningarna kan leda till
avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
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4

BESKRIVNING AV VERKSAMHETER INOM OMRÅDET

Figur 3. Översikt över området med markerade verksamheter
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4.1

SIMFAS SWEDEN AB

Verksamheten har under 2018 flyttat till annan plats. I lokalerna inryms nu ett museum.
Figur 4. Tidigare Simfas Sweden AB, numera museum, beläget centralt inom det aktuella området

4.2

J.A. SMIDE AB

J.A. Smide tillverkar och monterar kundspecifika stålkonstruktioner och ståldetaljer i såväl svart
som rostfritt material i grovsmide- (byggnadssmide), finsmide- (trappor,räcken mm) och till
industrin (transportörer o dyl).
Figur 5. J.A.Smide
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4.3

SKILLINGE SVETS & MEKANISKA

Skillinge Svets och mekaniska är ett familjeföretag som utför det mesta inom smide, hydraulik
och mekaniska arbeten. Företaget startades 1990 och finns nu på Skansens industriområde i
Simrishamn. Man har idag fem anställda. Skillinge Svets och mekaniska utför även arbete på
båtar och maskiner såsom ombyggnationer och andra underhållsarbeten.
På företaget finns ett stort sortiment av industri och hydraulslang samt kullager.
En 35 tons mobilkran finns i maskinparken för lyft av olika slag.
Företaget är återförsäljare åt Dunlop Hiflex.
Figur 6. Skillinge Svets & Mekaniska

4.4

GLADSAXFLAK AB

GladsaxFlak utvecklar, konstruerar och monterar kundanpassade lastbilsbyggnader. Man
anpassar varje byggnation efter kundens specifika behov.
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Figur 7. GladsaxFlak

4.5

KLAS HANSSON ÅKERI AB

Klas Hansson Åkeri erbjuder kundanpassade, unika, transporter med hela Europa som marknad.
Man trafikerar förutom Sverige främst Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien. Företaget har
skaffat sig ett specialkunnande inom transporter av temperaturkänsliga produkter samt
transport av högvärdigt gods.
Företagets hela trailerpark är utrustad med kyl- och frysaggregat av högsta miljöklass och är
FRC-godkända.
Figur 8. Klas Hansson Åkeri AB
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4.6

ANAMMA FOOD

Anamma foods ingår i Orkla Foods Sverige. Anammas verksamhet kommer att flyttas till annan
plats utanför det aktuella området. Det är i dagsläget oklart vad och hur lokalerna kommer att
användas framöver.
Figur 9. Anamma food

4.7

KELLER & GLENN MÅLERI & FÄRGBUTIK (CAPAROL)

Keller & Glenn Måleri & Färgbutik är representanter för Caparol och har en anläggning inom det
aktuella området. Caparol är en internationell färgexpert som utvecklar och marknadsför ett
komplett sortiment av unika puts- och måleriprodukter av hög kvalitet. Personalen hjälper och
vägleder sina kunder när de planerar sitt projekt. Caparolgruppen är Europas största privatägda
färgföretag med verksamhet i över 30 länder. I Simrishamn har man 9 anställda.
Figur 10. Keller & Glenn Måleri & Färgbutik
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4.8

ÖVRIG VERKSAMHET INOM OMRÅDET

Inom området finns även följande verksamheter:
·
Dansstudio
·
Bouleverksamhet (inomhus)
·
Seglarklubb, förråd
Ingen bullerstörande verksamhet bedöms komma från dessa.
4.9

VERKSAMHET UTANFÖR OMRÅDET

Öster om området finns ett antal företag där det sker bullrande verksamhet. Bland dessa kan
nämnas Appelkvist Fryseri, Simrishamns Fryshus, Skillinge Fisk-impex m fl. Buller från dessa är
beskrivet i rapport från Soundview och resultaten har använts i denna utredning.
Figur 11. Appekvist Fryseri angränsar i öster till området.

Runt området finns även buss och tågtrafik norr om området samt gator med trafik öster och
söder om området liksom på lokalgator inom området.
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Figur 12. Buss och tågtrafik norr om området

5

BULLRANDE VERKSAMHET INOM OMRÅDET

Vid platsbesöket noterades att det generellt inom området är en hel del trafik med truckar (gas
och dieseldrift) och lastbilar. Denna trafik sker i huvudsak under dagtid (kl. 06-18).
Simfas verksamhet har tidigare väsentligt bidragit till bullersituationen inom området men
denna verksamhet finns inte längre kvar.
Verksamheten vid J.A.Smide sker mestadels inomhus med begränsad bullerspridning till
omgivningen. Enligt uppgift från personal på J.A. Smide sker verksamheten mestadels dagtid
men någon gång per år kan bullrande verksamhet och transporter ske utanför normal arbetstid.
Denna verksamhet utomhus skärmas till stor del av andra byggnader vilket torde medföra att
ljudnivån till planerade bostäder blir begränsad.
Verksamhet vid Skillinge Svets och Mekaniska sker mestadels inne i verkstaden men till viss
del även utomhus. När det behövs sker verksamhet även kvällar och under helger.
Verksamhetens buller orsakas bl a av lastning och lossning på lastbil. Även mobilkran,
hjullastare och truck är förekommande bullerkällor från verksamheten. Ljud från verksamheten
skärmas till stor del av befintliga byggnader, avståndet är också relativt stort vilket medför att
ljudstörningar till den nya bebyggelsen inte förväntas.
GladsaxFlak’s verksamhet sker i princip alltid inomhus och normalt endast dagtid (6.45-16.00)
men kan vid något enstaka tillfälle även ske utanför normal arbetstid. Den verksamhet som kan
förekomma utanför normal arbetstid är lastning/lossning av gods samt transport med lastbil.
Klas Hansson Åkeri har en uppställningsplats centralt inom utredningsområdet. Hämtning och
lämning av släp/trailers sker även utanför normal arbetstid. För det nya bostadshuset som
planeras närmast denna uppställningsplats (Bp 2) kan viss störning komma att ske. Det
närmaste huset ligger endast på ca 75 m avstånd och här kan, vid hämtning/lämning av trailers,
maxnivåer på närmare 70 dBA förväntas vid fasad om marken fortfarande är hårdgjord såsom
idag. Detta kan jämföras med riktvärdet för externt industribuller, här gäller maxnivån högst 55
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dBA nattetid. Riktvärdet för trafikbuller är högst 70 dBA maxnivå. Uppställda trailers med
kylaggregat kommer också att ge upphov till buller, även nattetid.
Anamma Foods verksamhet kommer att flyttas inom kort. Det är i dagsläget inte klart vad
lokalerna kommer att användas till framöver. De kylanläggningar som används av Anamma
Foods kommer tills vidare att vara kvar och möjliga för en ny aktör att bruka.
Norra fasaden på planerad närmaste nya bostadsbyggnad ligger på ca 20 m avstånd och om
aggregat vid byggnadens västra gavel används kommer ljudnivån beräkningsmässigt att närma
sig 50 dBA vid bostäderna. Detta innebär att riktvärdena för buller kvälls- och nattetid
överskrids.
På norra sidan av byggnaden finns även en kylanläggning som också kan komma att bidraga
vilket gör att buller även från denna anläggning måste beaktas.
Figur 13. Kylaggregat vid nuvarande Anamma Foods, risk för buller till ny bostadsbyggnad (Bp 1)

Keller & Glenn Måleri & Färgbutik’s verksamhet sker endast under dagtid och förekommande
transporter till och från verksamheten bedöms inte medföra några överskridanden av riktlinjer
vid de nya bostadshusen.
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6

BULLRANDE VERKSAMHET UTANFÖR OMRÅDET

I externbullerutredning utförd från Soundview 2013 redovisas beräknade ljudnivåer från
verksamhet öster om kv Skansen. De bullrande verksamheter som togs upp i denna utredning
var följande:
·
Appelkvists Fryseri
·
Simrishamns fryshus
·
Lantfågel
·
Skillinge Fisk.Impex
·
Fiskeriverksamheten
Av dessa verksamheter angavs Fiskeriverksamheten i hamnen och Simrishamns fryshus vara de
dominerande bullerkällorna. Bullerbidragen vid de aktuella byggnaderna bedömdes enligt denna
utredning komma att ligga på 40-45 dBA nattetid vid de mest utsatta nya bostäderna. Gällande
riktlinjer nattetid riskerar således att tangeras. För högre våningsplan kan nivån också vara
några dB högre beroende på de dominerande källornas placering.

7

BULLER FRÅN TRAFIK

7.1

TÅGTRAFIK

För tågtrafik har följande uppgifter hämtats från Peter Andersson, Tyréns AB,
Järnvägsavdelningen i Kristianstad, 2017-11-15. Trafikeringen sker med tågtyp X61.
Tabell 4. Tågtrafik vid Simrishamns station.

Tåg
Dagens
trafik
Prognos
2040
7.2

Totalt
antal tåg
38

Hastighet
(km/h)
40

Total
längd (m)
3800

Medellängd
(m)
100

Maxlängd
(m)
150

52

40

3800

100

150

GATU-/VÄGTRAFIK

För vägtrafik har följande uppgifter tagits fram av Anna-Karin Ekström, Tyréns AB och redovisat i
Tyréns rapport 259586, Simrishamns stationsområde - Bullerutredning.
Tabell 2. Trafikflöden för 2015 inklusive utbyggt område. Kan även ses som en prognos för fallet då
området är helt utbyggt, även längre fram i tiden.

Väg
Branteviksvägen
Ehrnbergsvägen
Vid stationen
Lokalgator

Antal
fordon/dygn
2400
1700
100
100-700

Andel tung trafik (%)

Hastighet

6
16
100
1*)

40
40
40
40

*) Enligt de uppgifter som framkommit sker viss trafik med tunga fordon, transporter även
utanför normal dagtid. Därmed justeras 0% till 1% vid beräkningarna.
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KOMMENTAR
Trafiken på lokalgatorna har ändrats en del sedan utredningen för Simrishamns stationsområde
gjordes. Bland annat noterades vid platsbesöket att det förekommer en del tung trafik i dagens
befintliga verksamhetsområde vilket avviker från tabellen ovan.

8

BERÄKNADE LJUDNIVÅER I REFERENSPUNKTER

För att exemplifiera vilka ljudnivåer som kan förväntas inom området har beräkningar och
bedömningar baserade på tidigare utförda utredningar samt platsbesök gjorts.
I det studerade planförslaget ingår sju nya bostadshus med två till fyra våningar uppförda vid
befintlig verksamhet.

Figur 14. Planförslag med utmärkta beräkningspunkter.

1

2

3
4
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8.1

BERÄKNINGSMODELLER

Vid beräkning används beräkningsmodeller som anvisats av Naturvårdsverket för väg- och
tågtrafik. För vägtrafik innebär det den Nordiska beräkningsmodellen Vägtrafikbuller rev 1996,
(Naturvårdsverkets rapport 4653) och för tågtrafik ”Buller från spårburen trafik, nordisk
beräkningsmodell” (Naturvårdsverkets rapport 4935).
I detta uppdrag har beräkningsprogrammet Trivector VÄG II 1.2.5 använts för vägtrafik, och för
tågtrafik har beräkningsprogrammet Trivector tåg version 5.2.2.0 använts.
8.2

BERÄKNINGSRESULTAT

Verksamhetsbuller och vägtrafik
I tabell 6 nedan redovisas förväntade ljudnivåer från verksamheter inom och utanför området
samt från trafik på gatorna runt området utifrån erhållet underlag. Vi har valt att endast redovisa
värden gällande natt för verksamheterna eftersom kraven då är strängast. För vägtrafik gäller
riktvärden för årsmedeldygn.
Tabell 8. Beräkningsresultat, ekvivalenta ljudnivåer för verksamheter och väg- och tågtrafik (för väg- och
tågtrafik även maxnivåer, år 2040)
Beräkningspunkt

Plan

Verksamhet
inom
området
LAeq (dBA)

Verksamhet
utanför
området LAeq
(hamnen)
(dBA)

Vägtrafik
LAeq/LAmax
(dBA)

Tågtrafik
LAeq/LAmax
(dBA)

Sammanlagt
Väg+Tåg
LAeq/LAmax
(dBA)

Hård mark Hård mark
Hård mark
1
1
48
~40
34/54
44/69
45/69
1
2,5
47
~40
34/54
44/69
45/69
2
1
<40
~42
43/58
<34/58
43/58
2
2
<40
~42
43/58
<34/58
43/58
3
1
<40
~38
40/57
<34/58
40/58
3
3
<40
~38
40/57
<34/58
40/58
4
2
<35
~35
48/61
<34/58
48/61
4
4
<35
~35
48/61
<34/58
48/61
Riktvärden
45 (natt)
45 (natt)
60/70
60/70*
60**/70*
* Gäller endast för uteplats eller vid en sida med begränsad ljudnivå till 55 dBA från trafikbuller
** Gäller vid bostadsfasad, för uteplats är riktvärdet 50 dBA
Tågbuller
Buller från tågtrafiken har beräknats till 43 dBA ekvivalent ljudnivå och 68 dBA maxnivå i
beräkningspunkt 1, dvs huset längst i norr (närmast järnvägen). Ljudnivån från tågen i övriga
beräkningspunkter kommer att vara minst 10 dB lägre eftersom de är skärmade av byggnader
eller ligger på betydligt längre avstånd från järnvägen.
Sammanvägt trafikbuller
Det sammanvägda ekvivalenta trafikbullret kommer i samtliga beräkningspunkter att ligga väl
under gällande riktvärden. I beräkningspunkt 1-4 kommer lokalgatorna att ge de största
bidragen.
KOMMENTARER
Den ekvivalenta ljudnivån ligger generellt under riktvärdet 60 dBA, men för små lokalgator leder
det korta avståndet mellan vägmitt och fasad till höga maxnivåer, 68 till 71 dBA, där 71 dBA
avser bottenvåning vid 700 fordon/dygn, våning 2 klarar 70 dBA. I beräkningarna har avståndet
10 meter använts mellan fasad och vägmitt. Det innebär att byggnaderna bör ha en gemensam
uteplats som inte är i direkt anslutning till utmarkerade vägar för att klara riktvärdet.
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9

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Verksamheter inom området är till största delen bara i drift under dagtid. Verksamheten vid
Simfas har flyttats till annan plats vilket innebär att det endast är kylanläggningarna vid Anamma
Food som nattetid kan orsaka för höga ljudnivåer i områdets norra del och eventuellt upplevas
störande i huset längst åt norr (BP1).
Möjligheten till varvtalsstyrning bör vara en åtgärd som undersöks som en första åtgärd. I övrigt
kan lämpliga åtgärderna t ex bestå av olika typer av avskärmning eller bullerreducerande
åtgärder på aggregaten. Med en lokal skärm i nära anslutning till aggregaten kan ljudnivån
också begränsas så att riktlinjerna uppfylls även på plan 2,5. Exakt höjd, utbredning och
utformning måste detaljstuderas.
En annan möjlighet är att man bygger enligt riktlinjer för industribuller, Zon B och utför
balkonger på västra sidan av hus vid beräkningspunkt 1 med en skärm åt norr (dvs mot
Anammas anläggning) såsom visas i nedanstående skiss och på så sätt erhåller en tyst sida.
Figur 15. Bulleravskärmning vid balkong

Kylanläggning vid Anamma Foods

Lokal bullerskärm på norrsida av balkong

Tyst sida

Verksamheter vid Skillinge Svets & Mekaniska ligger idag skärmat av byggnader men kan vid
enstaka tillfällen ge upphov till vissa överskridanden, framför allt till det nya huset längst i norr
(BP1). Om man finner att åtgärder är nödvändiga kan möjliga åtgärder vara någon form av
bulleravskärmning väster om denna verksamhet. Exakt utformning av avskärmningen måste i så
fall studeras vidare.
Verksamhet vid Klas Hansson Åkeri sker även nattetid. Motorljud från lastbilar kan då komma att
störa de boende i det nya närliggande huset (BP2). Eftersom verksamhet vid åkeriet endast sker
sporadiskt kommer de ekvivalenta ljudnivåerna från detta sannolikt inte att överskridas men
maxnivåer från lastbilar kan komma att överskrida riktvärdet för maxnivå, 55 dBA.
Det kan även förekomma lastning/lossning med hjullastare nattetid. Även för detta moment är
det främst maxnivån som kan komma att överskridas.
Parkerade trailers är idag uppställda med fronten mot väster. De kylaggregat man använder är
både el- och dieseldrivna. I de fall man har dieseldrivet kylaggregat påslaget kommer ljudet från
detta att påverka bullersituationen för de närmaste nya huset, beräkningspunkt 2. Avståndet
mellan trailerparkering och detta hus blir ca 75 m beroende på var trailerna är parkerade. På 75
m avstånd beräknas ljudnivån från en trailer med kylaggregat påslaget bli ca 50 dBA vid BP2.
Med eldrivna kylaggregat bedöms ljudnivån bli ca 3-5 dB lägre.
Om det är flera trailers kommer ljudet vid bostäderna att öka enligt följande:
·
2 trailers
=> +3 dB
·
3 –”=> +4.5 dB
·
4 –”=> +6 dB
Som framgår ovan förväntas således den ekvivalenta ljudnivån regelbundet komma att
överskrida gällande riktvärde nattetid.
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En möjlig åtgärd skulle kunna vara att placera en bullerskärm mellan traileruppställning och det
nya huset. Eftersom kylaggregaten på trailerna är placerade högt upp på trailern (ca 3 m höjd)
kommer dock en sådan skärm endast att ge väldigt liten reducering av ljudet på plan 2. Med en
3 m hög skärm placerad i tomtgräns erhålls endast någon enstaka dB bullerreduktion på plan 2.
Ökad höjd till 4 m ger ca 3 dB förbättring av bullersituationen jämfört med oskärmat läge men
ställer då betydligt högre krav på grundläggningen av skärmen vilket ökar kostnaden.
Figur 16. Bullerskärm vid Klas Hanssons Åkeri
Alternativ uppställningsplats för trailers,
kylaggregat vända från nya bostäder

Uppställningsplats för trailers, kylaggregat
vända mot väster

Bullerskärm i tomtgräns

Om skärmen placeras närmare trailerna kommer detta att påverka verksamheten vid åkeriet
genom att det blir trängre och därmed tar längre tid att parkera samt att det även finns risk för
påkörning.
En annan möjlighet skulle kunna vara att parkera trailers med bakdelen mot den nya
bebyggelsen. Då erhålls viss skärmning från den egna trailern vilket förväntas ge 3-5 dB
reduktion av bullret från respektive trailer för det lägre våningsplanet.
En generell förbättring av bullersituationen erhålls om alla bullrande verksamheter flyttas så
långt norrut som möjligt, dvs så långt från det nya huset (Bp 2) som möjligt. En ökning av
avståndet med 50% medför 3-4 dB lägre ljudnivå.
Genom att tillämpa Zon B enligt Boverket och bygga med god fasadisolering samt genomgående
planlösning med sovrum vända åt söder uppfylls kriterierna för ljuddämpad sida, högst 40 dBA
från verksamhetasbuller.
För att begränsa bullerspridningen inom området bör all tung trafik styras så att in- och utfart
från området sker mot Branteviksvägen på samma lokalgata som idag. Förbud mot tung trafik
införs på gatorna vid den nya bebyggelsen.
Ljudnivåer för verksamheter utanför området är hämtade ur rapport från Soundview och
representerar enligt rapporten högsta möjliga A-vägda ljudnivå. Denna verksamhet bör således
inte ge upphov till störningar vid de nya bostadshusen. Dock finns en osäkerhet då inga
beräkningar redovisas för högre höjder. I rapporten anges att buller från fiskeriverksamheten
medför överskridanden av riktvärden vid befintliga bostäder men det framgår inte tydligt var
befintliga bostäder är belägna. Fiskeriverksamheten har enligt Soundview bullerkravet högst 40
dBA nattetid i sitt miljötillstånd vid närmaste bostäder
Vid vårt besök på plats (2017-10-09) upplevdes Appelkvists fryseri vara den värsta bullerkällan
men resultaten från stickprovsmätning (ca 55 dBA vid Branteviksvägen, infart till området) var
starkt påverkat av buller från Simfas.
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