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Uppdraget 

Bullerutredningen har genomförts av Kenneth Karlsson, MiljöInvest AB, på uppdrag av 
Söderhamn Nära AB. Utredningen genomförs med anledning av att klagomål på buller 
inkommit. Syftet med uppdraget är därför att konstatera vilka bullernivåer som uppkommer 
från verksamheten vid närliggande bostadsbebyggelse.  

Verksamheten 

Vid anläggningen tar Söderhamn Nära AB emot industri-, bygg- och verksamhetsavfall 
inklusive avfall från kommunal och offentlig verksamhet. Inkommande material vägs, 
kontrolleras och lossas på mottagnings- eller sorteringsyta. Efter sortering lagras 
fraktionerna separat på olika lagringsplatser. Trä krossas kampanjvis med en mobil kross. 
Därefter sker utlastning av färdiga fraktioner och transport till slutlig användning. Inerta 
material mm deponeras på anläggningen. 

Hushållsavfall lastas om för transport till förbränning i Bollnäs. Organiskt material 
komposteras på anläggningen. Privatpersoner kan lämna sorterat avfall på anläggningens 
återvinningscentral. I bilden nedan redovisas en översikt över anläggningen. 
Verksamheten bedrivs under dagtid. 

 

 
 

Lokalisering 

Verksamheten är lokaliserad direkt söder om Söderhamns centrala delar. I nordlig riktning 
finns ett industriområde mellan anläggningen och järnvägen. Norr om anläggningen finns 
ett industriområde. I väster passerar E4:an. Närmaste bostadsbebyggelse är lokaliserad 
öster och söder om verksamheten. Det kortaste avståndet till den närmaste bostads- 
bebyggelsen är drygt 500 meter. 
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Bullerkällor 

De viktigaste bullerkällorna i verksamheten utgörs av de maskiner som hanterar avfall på 
anläggningen De maskiner som påverkar omgivningen är lastmaskiner, grävmaskin 
samt den mobila kross som anlitas kampanjvis. Kortvariga momentana ljud uppkommer  
främst vid hantering av containrar. 

Vid ett besök på anläggningen den 22 november genomfördes närmätningar på 
verksamhetens bullerkällor för att få underlag till beräkningar av bullerpåverkan vid 
närliggande bostadsbebyggelse. Resultatet av mätningarna samt annan information som 
använts som indata till beräkningen redovisas nedan. 

Grävmaskin  

1 st, Volvo 180 EC som används för sortering av avfall. Uppmätt ljudeffekt 107 dB(A). 
Drifttid 100%. 

Lastmaskiner 

1 st Volvo L110G, 1 st Volvo L100H, 1 st Volvo L90G, Ljudeffekt ca 106 dB(A) vardera 
(uppgifter från tillverkare) . Drifttider 100% 

Kompaktor 

Ljungby C20. Arbetar på deponiområdet. Ljudeffekt 106 dB(A). Drifttid 100%. 

  

Avfallsanläggning

Bostadsbebyggelse
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Mobil kross 

Mobil träkross, lastbil med gripklo- och lastmaskin, uppmätt total ljudeffekt 122 dB(A), 
drifttid 100% vid plats för träavfall. 

 

Momentana ljud 

Relativt höga momentana ljud uppkommer vid rangering av containrar i närheten av 
sorteringsplatta och vid omlastningsplats för hushållsavfall.  Höga momentana ljud 
uppkommer även vid ”urskakning” av containrar på sorteringsplattan. Den maximala 
ljudeffekt som uppmättes vid dessa moment var 126 dB(A). 

Höga momentana ljud uppkommer även från grävmaskinen vid förflyttning. Ljuden 
ujppkommer när metallbanden rör sig mot det hårdgjorda underlaget. Den maximala 
ljudeffekten uppmättes till 115 dB(A). 

Trafik till och från anläggningen 

Som indata till beräkningen har antagits att ca 100 tunga transporter per dygn 
(enkeltransporter) trafikerar anläggningen. 

Gällande bullerkrav 

I tabellen nedan redovisas gällande krav på bullernivåer vid bostadsbebyggelse enligt 
naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller (Naturvårdsverkets rapport 6538). 

 Ekvivalent ljudnivå dB(A) Momentan ljudnivå dB(A) 

Vardagar (06-18) 50  

Natt (22-06) 40 55 

Övrig tid 45  

 
  



MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING LÅNGTÅ  ÅTERVINNINGSANLÄGGNING I SÖDERHAMN 2018-12-11 

MILJÖINVEST AB 6  

Bullerberäkningen 

Metod och beräkningsprogram 

Beräkningen har gjorts enligt den nordiska  beräkningsmodellen för externt industribuller 
Beräkningsmetoden ger normalt en osäkerhet inom intervallet ± 2 dB(A). För 
genomförande av beräkningen har programmet SoundPLAN version 8.0 använts. 

Terrängmodell 

En tredimensionell beräkningsmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information 
(fastighetskarta + höjdkarta).  

  

Källdata 

Som indata har ljudeffekter och annan information som redovisats under rubriken 
bullerkällor använts. 

Scenarier/Driftfall 

Bullerberäkningen har gjorts för följande scenarier/driftfall: 

1. Normal drift (samtliga arbetsmaskiner i drift) 
2. Normal drift och krossning av trä 
3. Normal drift och krossning av trä samt bullerskydd (se bilaga 1 – ”Åtgärder”) 
 
Beräkningarna har i samtliga driftfall genomförts som Worst Cases. Det innebär att det 
antagits att alla arbetsmaskiner är i samtidig drift till 100%. När det gäller krossning sker 
vanligtvis en dämpning av bullerpåverkan genom de högar av lagrat material som finns 
intill krossen. Hur stor dämpningen blir är varierar beroende på högarnas placering och 
storlek. Vid beräkningarna har antagits att inget lagrat material dämpar bullerpåverkan.  

Terrängmodell
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Resultat 

Beräkningar har genomförts av den ekvivalenta ljudnivån för ovanstående driftfall. 
Resultatet redovisas som nedan som bullerutbredningskartor samt som en tabell med 
specifika ljudnivåer för enskilda bostadshus. 

Bullerutbredningskartor 

 

 

1. Ekvivalent ljudnivå - normal drift

2. Ekvivalent ljudnivå –
normal drift + träkrossning
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Bullernivåer vid närmaste bostadshus 

 

*Östansjö 502 används ej för bostadsändamål 

3. Ekvivalent ljudnivå –
normal drift + träkrossning
+bullerskydd

Bostadshus 1. Normal drift 2. Med träkross 3. Träkross med  åtgärd

Östansjö 502 44 58 58

Östansjö 507 39 50 46

Östansjö 509 38 49 44

Östansjö 511 28 41 33

Östansjö 518 30 34 31

Östansjö 519 39 43 39

Östansjö 520 35 51 42

Östansjö 521 38 50 42

Östansjö 522 38 47 39

Östansjö 523 38 46 40

Östansjö 524 39 50 43

Östansjö 526 33 49 40

Östansjö 532 25 35 35

Östansjö 534 26 33 33

Östansjö 538 37 50 44

Östansjö 542 35 47 47

Östansjö 544 27 36 36

Östansjö 546 35 47 47

Östansjö 550 36 47 47

Östansjö 554 29 36 36

Östansjö 556 38 43 43

Östansjö 558 27 38 38

Östansjö 560 23 32 32

Ekvivalent ljudnivå dB(A)
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Bedömning av bullerpåverkan 

Normal drift 

Beräkningarna visar att vid normal drift klaras gällande riktvärden för dagtid (ekvivalent 
ljudnivå 50 dBA) med marginal. Vid normal drift klaras även gällande riktvärden för kvällstid 
(ekvivalent ljudnivå 45 dB(A)). 

Normal drift och krossning av trä. 

Vid de tillfällen där all verksamhet pågår samtidigt med krossning av trä blir den 
ekvivalenta ljudnivån 51 dB(A) vid det mest bullerpåverkade bostadshuset öster om 
verksamheten. Vid några andra bostadshus tangeras riktvärdet. 

Åtgärder krävs därför för att säkerställa att gällande bullerkrav klaras vid de tillfällen 
krossning av trä pågår. 

Normal drift och krossning av trä med föreslagen åtgärd 

Med föreslagen åtgärd klaras gällande riktvärde för dag (22-06) på 50 dB(A). Däremot 
överskrids riktvärdet för kvällstid (45 dBA) vilket gör att krossning av trä endast bör ske 
dagtid även om föreslaget bullerskydd används. 

 

 

Norrköping 2018-12-11 

 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
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Bilaga 1 – Förslag till åtgärd 

Förslag på åtgärd 

Nedan redovisas exempel på placering av ett 5 meter högt bullerskydd mellan träkrossen 
och den mest påverkade bebyggelsen. Bullerskyddet kan bestå av lagrat material (t ex 
färdig flis), containrar, etc. Det viktiga är att skyddet placeras så nära krossen som möjligt. 
Vid placering längre ifrån krävs att detta kompenseras med att skyddets höjd ökas. 

 

Genomförd beräkning har gjorts utifrån det bullerskydd som beskrivits ovan. En annan 
möjlig åtgärd är att använda en mindre bullrande träkross. Den träkross som används har 
en relativt hör ljudnivå vilket gör att det finns flera tystare alternativ på marknaden. 

 

 

 

 

Kross

Bullerskydd

Placering av bullerskydd


