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Sammanfattning

Värmdö och Nacka kommun planerar för en gemensam kretsloppscentral på fastigheten
Västra Ekedal 1:10 i Värmdö. Sweco Environment har fått i uppdrag att utföra den
externbullerutredning som skall ingå i denna tillståndsansökan.
Vid normal drift exklusive flisning beräknas den planerade verksamheten innehålla
Naturvårdsverkets riktlinjer med god marginal. Marginalen till riktlinjerna för dag (50 dBA)
och kväll samt helgdag (45 dBA) beräknas till som lägst 10 respektive 5 dBA vid den bostad
som beräknas få högsta bidraget från verksamheten (Rundvägen 8). Om ljudet vid
bostäder bedöms innehålla ofta återkommande impulsljud vilket innebär en skärpning med
5 dB så minskar marginalen enligt ovan med 5 dB. En sådan bedömning kan utföras när
verksamheten tagits i drift.
Vid normal drift inklusive flisning under vardagar dagtid beräknas den planerade
verksamheten innehålla Naturvårdsverkets riktlinje (50 dBA) utan marginal. Den bostad
som beräknas få det högsta bidraget (50 dBA) från verksamheten under flisning är Västra
Ekdalsvägen 2. Om ljudet vid bostäder bedöms innehålla ofta återkommande impulsljud,
vilket innebär en skärpning med 5 dB, så beräknas riktvärdet överskridas med 5 dB. En
sådan bedömning kan utföras när verksamheten tagits i drift.
Det är möjligt att dämpa bullerspridningen från flisutrustningen med bullerskärmar.



1(10)

RAPPORT
2017-04-11

KIL KRETSLOPPSCENTRAL, VÄRMDÖ

SP \\sestofs010\projekt\1173\1151131\000\dokument\externbullerutredning kil kretsloppscentral 170412.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Innehållsförteckning

	

1 Bakgrund/ Inledning 2

2 Underlag 2

3 Objektbeskrivning 2
3.1 Öppettider 2
3.2 Bullerkällor 2
3.3 Transporter 3
3.4 Närmaste bostäder 3
3.5 Ljudmiljön i närområdet 4

4 Bedömningsgrunder 5
4.1 Industribuller 5

5 Beräkningar 6
5.1 Allmänt om beräkningar 6
5.2 Beräkningsunderlag 7
5.3 Beräkningsresultat med kommentarer 8
5.3.1 Ljudutbredningskartor 8

5.3.2 Beräknade ljudnivåer vid bostäder 8

6 Kommentarer 10

7 Åtgärdsförslag 10

Bilagor:
Bilaga 1 Bullerutbredningskartor A1-4



2(10)

RAPPORT
2017-04-11

KIL KRETSLOPPSCENTRAL, VÄRMDÖ

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

SP \\sestofs010\projekt\1173\1151131\000\dokument\externbullerutredning kil kretsloppscentral 170412.docx

1 Bakgrund/ Inledning
Värmdö och Nacka kommun planerar för en gemensam kretsloppscentral på fastigheten
Västra Ekedal 1:10 i Värmdö. Sweco Environment har fått i uppdrag att utföra den
externbullerutredning som skall ingå i denna tillståndsansökan. Syftet med utredningen är
att ge underlag för bedömning om det är möjligt med gällande riktlinjer och tillgänglig teknik
att uppföra och driva den planerade anläggningen på den aktuella platsen.

2 Underlag
– Uppgifter om den planerade verksamheten vid kretsloppscentralen har erhållits ur

samrådsunderlaget för myndigheter och särskilt berörda (daterat 2016-09-09).

– Trafikflöden på vägar i närområdet har inhämtats på Trafikverkets hemsida, TIKK.

– Uppgifter om ljuddata kommer från mätningar på motsvarande anläggningar.

3 Objektbeskrivning
Nedan följer en kortfattad beskrivning av den planerade verksamheten, transporter,
närliggande bostäder och sådant som är av betydelse för bullerutredningen.

3.1 Öppettider

De planerade öppettiderna för anläggningen är inte fastställda men planeras vara vardagar
kl. 07-18 och helger kl.9-17.

3.2 Bullerkällor
De bullerkällor som i huvudsak påverkar det ekvivalenta ljudbidraget från anläggningen är
följande:

- Containerdragning/rangering inom området, detta sker i huvudsak i anslutning till
ramper och containeruppställningsplatser.

- Besökare som kastar i containrar utmed ramperna där containrarna står
- Arbetsfordon/ hjullastare som arbetar i stort sett över hela området.
- Containerväxling då lastbilar hämtar och lämnar containrar i anslutning till

containeruppställningsplatserna.
- Flisningsutrustning, denna planeras utföras i en position vid anläggningens västra

hörn.

Dessutom förekommer händelser kan ge höga momentana nivåer då de inträffar tex
följande:

- Tippning av vitvaror i hög container med hjullastare. Källan är i beräkningarna
placerad i anslutning till uppställningsplatsen för vitvaror

- Tippning av schaktmassor i låg container.
- Stora tunga föremål som kastas i tom container. Detta sker utmed ramperna där

containrarna är uppställda.
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- Containerdragning/rangering inom området med containrar som avger särskilt höga
ljudnivåer. Detta kan ske huvudsakligen i anslutning till ramper och
containeruppställningsplatser.

3.3 Transporter

Antalet tunga transporter till och från anläggningen planeras till i huvudsak vardagar       kl.
07-16. Antalet är uppskattat till 10 per dag för icke farligt avfall och 10 per vecka för farligt
avfall. Antalet transporter enkel väg är 12 per dag. Antalet transportrörelser på det allmänna
vägnätet beräknas då till ca 24 st./ dag.

3.4 Närmaste bostäder
I figur 1 nedan redovisas de närmaste bostäderna och några avstånd till en central punkt
på verksamhetsområdet. I utredningen har beräkningar utförts till beräkningspunkter (BP)
på adresser enligt tabell 1 nedan:

Tabell 1. Bostäder i olika riktningar från anläggningen dit beräkningar av ljudbidraget från
anläggningen utförts

Beräkningspunkt/ adress Beräkningspunkt/ adress

BP1/ Rundvägen 5A BP13/ Graningevägen 42

BP2/ Rundvägen 12 BP14/ Graningevägen 44B

BP3/ Rundvägen 10 BP15/ Graningevägen 50

BP4/ Rundvägen 8 BP16/ Västra Ekdalsvägen 5

BP5/ Rundvägen 6 BP17/ Västra Ekdalsvägen 3

BP6/ Månbacken 18 BP18/ Västra Ekdalsvägen 1

BP7/ Månbacken 12 BP19/ Västra Ekdalsvägen 7

BP8/ Månbacken 10 BP20/ Västra Ekdalsvägen 2

BP9/ Rundvägen 5 BP21/ Västra Ekdalsvägen 4

BP10/ Rundvägen 7 BP22/ Månbacken 8

BP11/ Graningevägen 40 BP23/ Månbacken 6

BP12/ Graningevägen 44A
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Figur 1. Bild med planerat område för Kil kretsloppscentral och de närmaste bostäderna
och några avstånd till verksamheten samt beräkningspunkter (röda cirklar).

3.5 Ljudmiljön i närområdet
Det dominerande bidraget till ljudmiljön vid de närmaste bostädernas bedöms komma från
trafik i närområdet och då i huvudsak från på väg 222 och väg 622.
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4 Bedömningsgrunder
4.1 Industribuller

Naturvårdsverket gav i april 2015 ut nya riktlinjer i ”Rapport 6538, Vägledning om industri-
och annat verksamhetsbuller”. I nedan utdrag från rapporten redovisas de riktvärden som
är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje
enskilt fall.

Textruta 1: Utdrag från Naturvårdsverkets rapport 6538 avseende riktvärden utomhus mm.

I de nya riktlinjerna är nattperioden kl. 22 - 06 mot tidigare kl. 22 - 07. Dessutom kan de
maximala ljudnivåerna nattetid överstiga 55 dBA vid enstaka tillfällen och den ekvivalenta
nivån bör bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

I textruta 2 nedan anges Naturvårdsverkets vägledning för utomhusbuller inom
friluftsområden.
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Textruta 2: Utdrag från Naturvårdsverkets rapport 6538 avseende riktvärden och vägledning för
friluftsområden.

I denna utredning finns det inte områden runt verksamheten som är att betrakta som
friluftsområden i enlighet med Naturvårdsverkets definition som innebär en skärpning av
bullervillkor.

Då verksamheten inte är i drift nattetid så är det riktlinjerna för ekvivalent ljudnivå som är
dimensionerande.

5 Beräkningar

5.1 Allmänt om beräkningar
Beräkningarna har utförts i enlighet med beräkningsmodellen Danish Acoustical
Laboratory, rapport 32, Environmental noise from industrial plants General prediction
method (DAL 32) i beräkningsprogrammet SoundPlan version 7.4.

Indata till programmet är:
– Ljudkällornas ljudeffekt (LwA)
– Ljudkällornas position.
– Hur stor andel av tiden som källorna är i drift.
– En terrängmodell med höjdkurvor, marktyper (markdämpning), ljudskärmande

objekt, byggnader mm.
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Alla bullerkartor är beräknade för bullerutbredning 2 och 5 m över mark. Det kan sägas
motsvara den förväntade ljudnivån i markplan och i förekommande fall på första våningen.
Normalt förväntas ljudnivån öka något med höjden.

Beräkningarna redovisas dels som ljudutbredningskartor i bilagda ritningar och dels som
siffervärden vid de närmaste bostadsfastigheterna. Ljudutbredningskartorna kan vid
bostäderna visa högre värden än de beräknade siffervärdena. Detta beror på att
ljudutbredningskartorna även tar med reflexer i den aktuella byggnaden och det innebär att
värdet på kartorna intill byggnaderna inte är ett frifältsvärde såsom riktlinjerna avser. De
beräknade siffervärdena angivna som punktvärden är frifältsvärden och gäller som
underlag vid bedömning. Ljudkartorna är korrekta och visar faktiska nivåer, men 3 decibel
ska dras av intill byggnader för att få frifältsvärden som riktlinjerna avser.

Beräkningarna till bostäderna i beräkningspunkterna har utförts på alla våningsplan. Den
högsta nivån för respektive bostadsfastighet redovisas i tabell 3 nedan.

Beräkningarna beskriver ett teoretiskt fall där vindriktningen utgår från ljudkällorna ut mot
omgivningen, d.v.s. vindriktning i alla väderstreck samtidigt.

Standarden anger beräkningsnoggrannheten till ± 1-3 dB för de aktuella beräkningarna.
Osäkerheten ökar med ökat avstånd.

5.2 Beräkningsunderlag
I tabell 2 nedan redovisas de ljudeffektnivåer som ligger till grund för det beräknade
bullerbidraget från den planerade verksamheten.

Tabell 2. Ekvivalenta och maximala ljudeffektnivåer (LwA) i dBA för källor vid planerade
kretsloppscentralen Kil.

Ljudkällor dBA Notering
Containerdragning normalfall 116 Beräknas förekomma maximalt 15 % av

tiden. I ogynnsamma fall kan den
ekvivalenta ljudeffektnivån bli i
storleksordningen LwA=124 dB,

Containerväxling med lastbil 99 Beräknas förekomma i genomsnitt 10 min/h
Hjullastare 100 Beräknas köra kontinuerligt på

anläggningen
Slängning i containrar vid ramper 86 Ekvivalent ljudeffektnivå per container
Flisning 118  Förekommer i kampanjer om ett par veckor

per år.
Maxnivåer stora föremål kastas i tom  124 Denna källa påverkar inte den ekvivalenta

ljudnivån
Maxnivåer tippning av schaktmassor
mm i låg container

120 Denna källa påverkar inte den ekvivalenta
ljudnivån

Maxnivåer tippning av vitvaror i hög
(3 m) container

125 Denna källa påverkar inte den ekvivalenta
ljudnivån
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Personbilstrafik som sker inom området är inte medtagen i beräkningarna då den inte
beräknas ge något utökat bidrag till ljudemission från anläggningen.

Vägtrafik
Trafik i dagsläget på vägarna:

Väg 222: Ca 13200 fordon varav 9 % tung trafik (ca 1200 st.) per årsmedeldygn.
Väg 622: Ca 4000 fordon varav 12 % tung trafik (ca 500 st.) per årsmedeldygn.

Några bullerutbredningsberäkningar för vägtrafiken och transporter till och från
verksamheten på det allmänna vägnätet har inte utförts.

En eventuell ändring av det ekvivalenta trafikbullerbidraget till närmaste bostäder bedöms
inte bli märkbar pga. den tillkommande trafiken, särskilt inte då de tunga transporterna i
normalfallet kommer att ske under vardagar dagtid.

Inte heller maximalnivåer kommer att öka. Däremot ökar antalet förekomster av
maximalnivåer från transporter. Denna antalsökning kommer sannolikt inte att bli märkbar
för de boende.

5.3 Beräkningsresultat med kommentarer

5.3.1 Ljudutbredningskartor

Ljudutbredningskartorna redovisas i bilaga 1 med följande kartor:

· A1 Bullerspridning 2 m över mark för planerad verksamhet exklusive flisning.

· A2 Bullerspridning 2 m över mark för planerad verksamhet inklusive flisning.

· A3 Bullerspridning 5 m över mark för planerad verksamhet exklusive flisning.

· A4 Bullerspridning 5 m över mark för planerad verksamhet inklusive flisning.

5.3.2 Beräknade ljudnivåer vid bostäder

För de olika beräkningsfallen, som redovisas i bullerutbredningskartorna (se bilaga 1),
redovisas de beräknade enskilda bidragen vid omgivande bostäder i tabell 3 nedan. Då
ljudbidragen ofta blir högre på bostäders övre våningsplan så har beräkningar utförts till
olika våningar och det är de högsta bidragen som redovisas i tabellen. Vid några adresser
har beräkningar utförts till två fasader och det är de högsta bidragen som redovisas i
tabellen.

I tabell 3 redovisas också de högsta nivåerna, som beräknas överskrida 55 dBA, vid
kortvariga händelser som kan ge höga momentana ljudnivåer.   Det kan vara som tidigare
beskrivits tippningar av olika slag, kast av tunga föremål i tom container, rangering av
container som avger särskilt höga ljudnivåer mm.
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Tabell 3. Beräknat ekvivalent och högsta momentana ljudnivåbidrag i dBA vid bostäder.

Beräkningspunkt /adress Normal drift
Exkl flisning

[dBA]

Normal drift
Inkl flisning

[dBA]

Högsta momentana
ljudnivåer större än 55 dBA

[dBA]

BP1/ Rundvägen 5A 39 41 x

BP2/ Rundvägen 12 37 40 62

BP3/ Rundvägen 10 32 38 x

BP4/ Rundvägen 8 40 41 62

BP5/ Rundvägen 6 37 39 60

BP6/ Månbacken 18 39 41 60

BP7/ Månbacken 12 39 41 59

BP8/ Månbacken 10 38 42 58

BP9/ Rundvägen 5 38 40 58

BP10/ Rundvägen 7 38 40 58

BP11/ Graningevägen 40 39 41 58

BP12/ Graningevägen 44A 36 39 x

BP13/ Graningevägen 42 25 27 x

BP14/ Graningevägen 44B 36 40 x

BP15/ Graningevägen 50 30 32 x

BP16/ Västra Ekdalsvägen 5 35 48 56

BP17/ Västra Ekdalsvägen 3 27 38 x

BP18/ Västra Ekdalsvägen 1 31 42 x

BP19/ Västra Ekdalsvägen 7 34 49 x

BP20/ Västra Ekdalsvägen 2 31 50 56

BP21/ Västra Ekdalsvägen 4 28 43 x

BP22/ Månbacken 8 37 42 58

BP23/ Månbacken 6 34 43 57
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6 Kommentarer
Nedan följer några kommentarer till resultaten:

– Vid normal drift exklusive flisning beräknas den planerade verksamheten innehålla
Naturvårdsverkets riktlinjer med god marginal. Marginalen till riktlinjerna för dag
(50 dBA) och kväll samt helgdag (45 dBA) beräknas till som lägst 10 respektive 5
dBA vid den bostad som beräknas få högsta bidraget från verksamheten
(Rundvägen 8). Om ljudet vid bostäder bedöms innehålla ofta återkommande
impulsljud vilket innebär en skärpning med 5 dB så minskar marginalen enligt ovan
med 5 dB. En sådan bedömning kan utföras när verksamheten tagits i drift.

– Vid normal drift inklusive flisning under vardagar dagtid beräknas den planerade
verksamheten innehålla Naturvårdsverkets riktlinje (50 dBA) utan marginal. den
bostad som beräknas få högsta bidraget (50 dBA) från verksamheten under flisning
är Västra Ekdalsvägen 2. Om ljudet vid bostäder bedöms innehålla ofta
återkommande impulsljud, vilket innebär en skärpning med 5 dB, så beräknas
riktvärdet överskridas med 5 dB. En sådan bedömning kan utföras när
verksamheten tagits i drift.

– Det finns alltid en risk för störning från den här typen av anläggning då spridning
av höga ljudnivåer kan förekomma. Det kan vara tippningar av olika slag, kast av
tunga föremål i tom container, rangering av container som avger särskilt höga
ljudnivåer mm. Dessa ger ofta inte något bidrag till de ekvivalenta nivåerna, men
kan uppfattas som störande av omkringboende.

7 Åtgärdsförslag

Nedan anges några principiella åtgärdsförslag:

-    För att kunna utföra flisning under några veckor per år vid anläggningen med en
viss marginal till riktvärdena så bör platsen för flisning utformas med lokala
bullerskärmar vid aggregatet. Dessa skärmar bör placeras så att framför allt
bullerspridningen söderut dämpas. En väl utförd åtgärd bör sänka bidraget med
minst 10 dB till mest utsatta bostäderna.

- Vid anläggningen bör man undvika att använda de containrar som avger de
högsta ljudnivåerna. Ofta beror det på bristfälligt underhåll.
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             dBA

 > 65
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40
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Bilaga 1: Bullerutbredningskarta A4
Normal drift  under vardagar kl 07-18
inklusive flisning

Nacka och Värmdö kommun
Externbuller Kil Kretsloppscentral

Beräkning nr:10
Filnamn:Normal inkl flishuggning 5möm
Ekvivalent ljudnivå 5 m över mark 0 50 100 150 200m

1:6000
SKALA FORMAT

A4

ORT
Stockholm

DATUM
2017-04-12

HANDLÄGGARE
P. Sundgren

PROJEKT NR:
1151131000

Ekvivalent ljudnivå
             dBA

 > 65
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40


	Externbullerutredning Kil kretsloppscentral 170412
	A1 Normal drift exkl flishuggning 2möm
	A2 Normal drift inkl flishuggning 2möm
	A3 Normal drift exkl flishuggning 5möm
	A4 Normal drift inkl flishuggning 5möm

