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Sammanfattning: 

Beräkningsmässigt ger den planerade verksamheten ett bullerbidrag till bebyggelsen som innehåller Naturvårdsverkets 

rekommenderade bullernivåer avseende industriell verksamhet. Cinis fertilizers bullerbidrag beräknas som högst till 

ekvivalent ljudnivå 36 dB(A) i bebyggelsen. 

Intilliggande hamnverksamhet bedriver verksamhet dag- och eventuellt även kvällstid med riktvärdet 50 dB(A) dagtid 

respektive 45 dB(A) kvällstid. Hamnverksamheten bedriver sin verksamhet i begränsad omfattning över året. Ca 50 

anlöp sker per år och övrig tid sker mindre aktiviteter i hamnen.  Cinis fertilizers buller beräknas som högst till 36 dB(A) 

i bebyggelsen och utgår man ifrån att hamnverksamheten nyttjar sitt bullervillkor fullt ut bedöms Cinis fertilizer påverka 

det kumulativa bullret i liten utsträckning. 
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1 INLEDNING: 

Efterklang har på uppdrag av Ecogain utfört bullerberäkning med syftet att utreda bullerspridningen från 

industriområdet för den planerade verksamheten Cinis fertilizer i Köpmanholmen.   

2 FÖRUTSÄTTNINGAR: 

2.1 AKUSTISKA BEGREPP 

A-vägd ljudnivå:  För beskrivning av ljud används ofta ljudnivå i decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att 

ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar det mänskliga örats känslighet för ljud. 

Ekvivalent ljudnivå, LAeq, dB(A): Energiekvivalent medelvärde av varierande A-vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod. 

Momentan/maximal ljudnivå, LAFmax, dB(A): Ljudnivå i ett visst ögonblick mätt med en integrationstid svarande mot läge 

”FAST”, F. Momentan ljudnivå är t ex korta men höga ljudnivåer som kan uppstå vid normala 

driftförhållanden, t ex hantering av timmer. För trafikbuller benämns dessa ljudnivåtoppar som 

maximal ljudnivå.  

Akustiska nyckeltal: Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär bland annat att vid addition av buller från två lika 

starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A), t ex: 50 + 50 = 53 dB(A) 

Om en bullerkälla är minst 10 dB(A) lägre i nivå än en annan kan dess ljudnivåbidrag anses vara 

försumbart, t ex: 50,0 + 40,0 = 50,4 ≈ 50 dB(A) 

Vid redovisning av ljudnivå används normalt ingen decimal, medan vid beräkningar används minst 1 

decimal.  

Frifältsvärde:  Riktvärden för högsta ljudnivå utomhus vid fasad avser frifältsvärde. Med frifältsvärde avses 

beräknad/uppmätt nivå utan inverkan av ljudreflexer i den egna bakomvarande fasaden, men 

inklusive reflexer från övrig bebyggelse, skärmar etc. Frifältsvärdet används bland annat för att 

dimensionera åtgärder för inomhusmiljö. 

Upplevd ljudnivå:  En ökning av 6 dB innebär en fördubbling av ljudtrycksnivån (3 dB om ljudintensiteten eller 

ljudeffekten fördubblas), men det krävs en större ökning för att örat skall uppleva det som väsentligt 

högre och en bra tumregel för ”upplevd ljudnivå” är därför: 

• 1 dB är den minsta skillnaden som de flesta kan uppfatta 

• 5 dB märkbar skillnad 

• 10 dB upplevs av de flesta som en fördubbling eller halvering 

2.2 UNDERLAG 

[1] Alfa Laval Lund AB, Offer no. 17 - 21802551-01 (2018-08-29) 

[2] Ecogain, MKB Cinis fertilizer (2021-07-16) 

[3] Trafikverket, Avsnitt: 19820065, Län: Y, Vägnummer: 908. 

2.3 SAMMANFATTANDE INFORMATION[2] 

Verksamheten planeras att vara i gång dygnet runt, vilket innebär att buller kan uppstå dygnet runt. De huvudsakliga 

bullerkällorna för den planerade verksamheten under driften är fläktar och transporter. All produktionsverksamhet sker 

inomhus, vilket begränsar bullerpåverkan utanför verksamheten. Det största bullret förväntas uppstå från fläktarna som 
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används för indunstning. Fläktarna kommer att byggas in och placeras inne i industrilokalen. Det ljud som uppstår i 

samband med lastning inom hamnområdet och transporter med fartyg hanteras inom hamnens tillstånd. Ljud kommer 

även att uppstå i samband med de uppskattningsvis sex lastbilstransporter om dagen som kommer att åka till eller från 

verksamheten genom Köpmanholmen. Detsamma gäller personbilstrafik till och från verksamheten.  

Under byggskedet kan ytterligare buller uppstå, dels till följd av ökade transporter till platsen, dels till följd av 

byggnationen i sig.  

För verksamhetens påverkan på omgivningen gäller de riktvärden för buller vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler som anges i Naturvårdsverkets rapport ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” (Natur-

vårdsverket 2015):  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus dagtid 06–18  

• 45 dBA ekvivalent utomhus kvällstid 18–22 samt lördag, söndag och helgdag (06–18)  

• 40 dBA ekvivalent utomhus nattetid 22–06  

Naturvårdsverkets riktlinjer är avsedda som utgångspunkt och vägledning, och en bedömning av påverkan av buller ska 

göras i varje enskilt fall. I normalfallet bör riktvärdena vara vägledande för bedömning enligt Naturvårdsverket. Cinis 

verksamhet kommer inte att överskrida riktvärdena. Verksamheten kommer heller inte att överskrida Örnsköldsviks 

kommuns riktvärden för buller vid bostad från industriverksamhet (Örnsköldsviks kommun 2012):  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus dagtid 07–18  

• 45 dBA ekvivalent utomhus kvällstid 18–22 samt söndag och helgdag 

• 40 dBA ekvivalent utomhus nattetid 22–07  

• 55 dBA max utomhus nattetid 22–07  

För att uppfylla riktvärden från både Naturvårdsverket och Örnsköldsviks kommun kommer Cinis att:  

• Hålla all produktion och alla indunstningsfläktar inomhus  

• Bygga in indunstningsfläktar  

• Välja utrustning och fordon med hänsyn till buller  

• Ta fram ytterligare åtgärder i samband med detaljprojektering, om så anses nödvändigt  

Den planerade verksamheten ligger i närheten av Nätrafjärden, som finns mot väst. Eftersom ljud transporteras långt 

över vatten innebär det att ljud från verksamheten kommer att transporteras längst västerut från verksamheten. Åt 

andra väderstreck finns bostadshus, som närmast cirka 300 meter från verksamhetsområdet. 
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2.4 BERÄKNINGSPUNKTER 

Beräkningspunkter har placerats ut i till industriområdet närliggande bebyggelse för att påvisa bullerspridningens 

omfattning. 

 

Figur 2.1: Översikt beräkningspunkter. 

2.5 BERÄKNINGSUNDERLAG 

Med syfte att prediktera framtida bullerspridning har beräkningsmodellens bullerkällor skapats efter tillhandahållet 

underlag från beställaren. Indata till beräkning ses nedan i tabell 2.1 samt 2.2.  

Tabell 2.1: Beräkningsunderlag industri. 

Bullerkällor industriområde Lw  

Bullerkällor processbyggnad 1 90 dB(A) 

Bullerkällor processbyggnad 2 90 dB(A) 

Bullerkällor processbyggnad 3 90 dB(A) 

Bullerkällor processbyggnad 4 90 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 1 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 2 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 3 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 4 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 5 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 6 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 7 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 8 85 dB(A) 
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Ventilation lagerlokal 9 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 10 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 11 85 dB(A) 

Ventilation lagerlokal 12 85 dB(A) 

 

Tabell 2.2: Beräkningsunderlag transport. 

Transporter Fordonspassager/h Frekvens 

Transporter via Djuphamnsvägen 2  365 dygn/år 

Transporter till/från hamnområde 15 96 dygn/år 

 

 
Figur 2.2: Beräkningsmodell Cinis fertilizer. 

3 METOD: 

3.1 BERÄKNINGSMETODIK 

Beräkningsmetodiken kan sammanfattas enligt följande: 

• Digitalt kartunderlag över anläggningsområdet och dess omgivning har använts som grunddata i 

beräkningsprogrammet SoundPLAN 8.2. Utgående från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor 

modellerats in i kartans koordinatsystem. 

• Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå och eventuella direktivitet (riktning) har lagts in som källdata. 

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor 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 ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, 

atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark).  



 

PROJEKTNUMMER: 207240 - BULLERUTREDNING 2021, CINIS FERTILIZER - REV: 1 Sida 8 av 9 

• Beräkningarna är baserade på ”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller”, DAL32, (Kragh J, Andersen 

B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt 

laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).  

3.2 STANDARDAVVIKELSE I NORDISKA BERÄKNINGSMODELLEN 

I nordiska beräkningsmodellen, DAL 32, anges följande beträffande standardavvikelsen:  

Storleksordningen av förväntade standardavvikelser på ljudnivåer är:  

5 till 10 dB  för en enda källa nära marken som strålar smalbandigt ljud i frekvensområdet omkring 250 eller 500 

Hz. Större standardavvikelse förväntas i immissionspunkter nära marken och långt från källan.  

1-3 dB  för grupper av bredbandiga källor på avstånd mindre än 500 m, gäller det högre värdet vid 

immissionspunkter ca 2 m över marken och det lägre värdet vid immissionspunkter mer än fem 

meter över marken.  

Mindre än 1 dB för grupper av många bredbandiga källor som ligger relativt högt över marken, vid 

immissionspunkter nära källan eller mer än 5 m över marken. 

Not. Mycket lite information finns tillgänglig om ljudutbredning över långa avstånd, t.ex. > 1 km. Markeffekten kan 

minska och särskilda meteorologiska effekter kan uppstå. 

3.3 BERÄKNINGSMODELL 

Markmodell:  

Digital fastighetskarta och flygskannad höjddata 2 m ekvidistans inköpt från Metria (DinKarta) 

(SWEREF99koordinatsystem). Markabsorptionen antas vara ”mjukt underlag”. 

Byggnader:  

Den digitala fastighetskartan över byggnader har nyttjats och korrigerats/kompletterats efter behov. Byggnader har en 

standard takhöjd på 6 m. 

4 BERÄKNINGSRESULTAT: 

Nedan presenteras utförd bullerberäkning på industriområdet. Beräkningen är gjord med ett så kallat värsta scenario 

för att illustrera bullrigaste timmen på dygnet. 

Tabell 4.1: Ekvivalent ljudnivå i respektive kontrollpunkt. 

Ekvivalent ljudnivå i respektive kontrollpunkt, Leq dB(A) 

Indata BP1 BP2 BP3 

- Industribuller 

- Transporter in/ut 

- Transporter hamn 

31 dB(A) 34 dB(A) 36 dB(A) 

 

• Beräkningsmässigt ger den planerade verksamheten ett bullerbidrag till bebyggelsen som innehåller 

Naturvårdsverkets rekommenderade bullernivåer avseende industriell verksamhet. 

• Som högst beräknas en ekvivalent ljudnivå Leq = 36 dB(A). 

• Maximala ljudnivåer understiger beräkningsmässigt 50 dB(A) och erhålls ett fåtal gånger per timme från främst 

transporter. 
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5 KUMULATIVT BULLER: 

I närområdet bedriver Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB verksamhet som påverkar närområdet med ljud. I övrigt är 

det vägtrafik på vägar/ lokalgator som påverkar boende i närområdet. Bullerpåverkan från vägtrafiken är i princip 

försumbar då trafikintensiteten är låg området.  

Intilliggande hamnverksamhet bedriver verksamhet dag- och eventuellt även kvällstid med riktvärdet 50 dB(A) dagtid 

respektive 45 dB(A) kvällstid. Hamnverksamheten bedriver sin verksamhet i begränsad omfattning över året. Ca 50 

anlöp sker per år och övrig tid sker mindre aktiviteter i hamnen.  Cinis fertilizers buller beräknas som högst till 36 dB(A) 

i bebyggelsen och utgår man ifrån att hamnverksamheten nyttjar sitt bullervillkor fullt ut bedöms Cinis fertilizer påverka 

det kumulativa bullret i liten utsträckning, se tabell 5.1 nedan.  

Tabell 5.1: Kumulativ ljudnivå. 

Kumulativ ljudnivå, Leq dB(A) 

 LAeq 

Cinis fertilizer 36 dB(A) 

Hamnverksamhet, kvällstid 45 dB(A) 

Summa LAeq* 45,5 dB(A) 

*Logaritmisk summa. 

Enligt 2014 års trafikberäkning[3] av Köpmanholmsvägen går 150 tunga transporter dagligen. Transporter till och från 

Cinis fertilizer innebär en marginell ökning med 8 tunga fordonspassager per dag.  

6 KOMMENTARER: 

Beräkningsmässigt ger den planerade verksamheten ett bullerbidrag till bebyggelsen som innehåller Naturvårdsverkets 

rekommenderade bullernivåer avseende industriell verksamhet. 

Intilliggande hamnverksamhet bedriver verksamhet dag- och eventuellt även kvällstid med riktvärdet 50 dB(A) dagtid 

respektive 45 dB(A) kvällstid. Hamnverksamheten bedriver sin verksamhet i begränsad omfattning över året. Ca 50 

anlöp sker per år och övrig tid sker mindre aktiviteter i hamnen.  Cinis fertilizers bullerbidrag beräknas som högst till 36 

dB(A) i bebyggelsen och utgår man ifrån att hamnverksamheten nyttjar sitt bullervillkor fullt ut bedöms Cinis fertilizer 

påverka det kumulativa bullret i liten utsträckning. 

Transporter till och från hamnen kommer i dagsläget ske 8 dygn per månad, beräkningsresultatet som ses i tabell 4.1 är 

ett så kallat värsta scenario, industribuller, transporter till och från hamn samt transporter in och ut. Detta betyder i sin 

tur att de dagar transporter till och från hamnen inte sker kommer ljudnivån från Cinis fertilizer vara lägre. 

Beträffande inkommande transporter via Djuphamnsvägen görs bedömningen att ökningen av trafik ej innebär ett 

problem för boende i området. 

Övrig hamnverksamhet innefattar ej nattlig drift vilket betyder att Cinis fertilizer beräkningsmässigt innehåller 

Naturvårdsverkets rekommenderade bullernivåer avseende industriell verksamhet 40 dB(A) nattetid. 
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