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Sammanfattning 

En ljudberäkning har utförts för planerad deponi i Eskilstuna kommun. En tidigare täkt 

ska fyllas i enlighet med avtal för miljötillstånd om att återställa marken. 

Ljudberäkningarna visar en liten risk för störning av buller under den första perioden 

men större risk för störning då deponin är mer ifylld. Detta på grund av att 

ljudkällorna, grävmaskin och dumper, kommer högre upp och den naturliga 

skärmningen blir mindre. I denna utredning så har dessa situationer undersökts för att 

i förväg kunna planera vilka bullerskyddsåtgärder som behöver tillsättas för att boende 

och verksamheten vid kyrkogården ej ska störas av buller från deponin. Beräknade 

ljudnivåer är 51 dBA vid närmsta bostad för nuläge och 61 dBA för planalternativet när 

täkten är ifylld. Då krävs bullerskyddsåtgärder för närliggande bostäder och kyrkogård. 

Till rapporten hör ett kontrollprogram för buller där en åtgärdstrappa förklarar vilka 

åtgärder som är lämpliga att tillgå. Ljudnivåerna kommer bli kontinuerligt uppföljda 

med långtidsmätare på plats för att undersöka om riktvärden och mål överskrids. Vid 

överskridande så kommer åtgärder utföras i följd enligt åtgärdstrappan.  

Den planerade verksamheten vid deponin är relativt tyst jämfört med liknande 

täktverksamheter. Åtgärder vid källan på arbetsmaskiner och lokala skärmar kommer 

vara tillräckligt för störning av buller ej behöver ske. Större åtgärder som längre 

bulleravskärmningar längs deponins bergskärning kan utföras om verksamheten 

upplevs störande. 

Uppföljning och åtgärder kommer ske löpande vid verksamhetens uppstart. 
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1   Bakgrund 
ÅF-Ljud och Vibrationer har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att utföra en mer 

detaljerad utredning av buller från planerad deponi på Åsbymon 2:39 till bostäder och 

kyrkogård i närområdet. En översiktlig utredning har utförts tidigare och resultat 

redovisats i ett PM daterat 2018-05-08. 

I denna rapport redovisas resultatet från genomförda bullerberäkningar för 

verksamhet samt transporter inom täkten med och utan förslag till åtgärder.  

 

Figur 1. Åsbymon 2:39. 
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2   Underlag 
Följande kartmaterial och skisser är erhållet från Eskilstuna kommun och ligger till 

grund för beräkningarna.  

 

Figur 2. Åsbymon 2:39 - Situationsplan.  

 

Figur 3. Åsbymon 2:39 - Typsektioner. 

För nuläget har laserskannad data från Lantmäteriet används. 
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3   Förutsättningar 
Följande förutsättningar gäller för deponering av massor vid Åsbymon 2:39. 

Objekt Mängd Enhet 

Arbetsdagar per år 250 år 2018 

Sökt maximal mängd 

deponering 

800 000 ton 

Kapacitet Lastbil 13 ton 

Andel Lastbil 50% 

 

Kapacitet Lastbil och släp 30 ton 

Andel Lastbil och släp 50% 

 

Kapacitet per fordon i 

genomsnitt 

21,5 ton 

 

Transporter till och från Åsbymon 2:39 

Utförandetid 4 10 20 [år] 

Fordon till platsen per år 9 302 3 721 1 860 [st] 

Fordon till platsen per arbetsdag 37 15 7 [st] 

 

Maskiner som kommer användas vid ifyllnad av täkten: 

 Grävmaskin (Volvo EC300 - 160kW) - 28-32t 

 Grävmaskin (Liebherr 920 - 110kW) - 21-25t 

 Dumper (Volvo A25D - 228kW) 

 Hjullastare (Volvo L120 - 148kW) - 19-22t 

4   Riktvärden 
Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 bör ljudnivåer i Tabell 1 inte överskridas vid 

befintlig bostadsbebyggelse.  

Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde 

 Leq, dag 

(06-18) 

Leq, kväll 

(18-22) samt 

lör-, sön- och 

helgdag (06-18) 

Leq, 

natt 

(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 

vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Utöver detta gäller: 

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22 – 06 

annat än vid enstaka tillfällen. 

4.1   Bedömningsgrund 

Arbete kommer endast ske helgfri vardag dagtid kl 06-18 varpå dimensionerande 

riktvärde är 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  
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5   Beräkningar 
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.4. I programmet skapas 

en beräkningsmodell innehållande topografi, byggnader, markbeskaffenhet (t.ex. 

vatten, asfalt eller grus) samt de aktuella bullerkällorna. I beräkningsmodellen har 

bullerkällorna placerats inom området på platser utifrån överenskommelse med 

Beställaren och där de kan utgöra mest störning. Programmet beräknar sedan 

ljudnivåbidraget till olika punkter enligt beräkningsstandarden Environmental noise 

from industrial plants, General prediction method, DAL32. Standarden anger 

beräkningsnoggrannheten till ± 1-3 dB för de aktuella beräkningarna. Terrängmodell 

och har byggts upp från höjdmaterial från Lantmäteriet inköpt via dess karttjänst 

Metria för nuläget samt kartmaterial från Eskilstuna kommun för framtida marknivå. 

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna motsvarar ett värsta ljudutbredningsfall för 

varje bullerkälla vilket innebär medvind från alla bullerkällor mot respektive mottagare 

samtidigt. Detta innebär att det kan förekomma en viss överskattning av den 

beräknade bullerspridningen då det förutsätts maximalt ljudbidrag från bullerkällorna 

till beräkningspunkterna. Utöver ljudutbredning har även ljudnivå vid fasad beräknats. 

Två utredningsalternativ beräknas med avseende på marknivåhöjd i planområdet. Det 

första är nuläget där marknivån i vissa delar är mer än 10 meter lägre än 

omgivningen. Det andra är ett planalternativ där marknivån är i jämnhöjd med 

omgivningen. Detta utförs för att utreda ett normalfall och ett värsta fall. 

För nuläget beräknas 4 uppställningsplatser (UP1 – UP4) och för planalternativet 

beräknas 5 uppställningsplatser (UP1 – UP5). Två alternativa placeringar av 

bullerskyddsskärmar beräknas även där den första är så nära släntkrönet mot 

deponiområdet som möjligt och den andra vid fastighetsgräns mot bullerutsatta 

bostäder och kyrkogård.  

5.1   Ljudkällor 

Två typer av grävmaskiner samt en hjullastare och en dumper planeras användas i 

täkten. Tidigare mätningar av liknande maskiner används som indata i beräkningarna.  

Grävmaskin 21-25 ton 

Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot 

dBA 60 70 75 85 96 100 100 96 90 105 

Grävmaskin 28-32 ton 

Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 

dBA 61 74 78 87 99 100 99 96 92 105 

Dumper Volvo A35 

Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot 

dBA 73 81 91 95 96 98 97 96 86 104 

Hjullastare 19-22 ton 

Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Tot 

dBA 62 89 95 97 98 102 96 92 83 62 105 

 



 

750315 Rapport A Åsbymon i Eskilstuna 2018-09-

10_FK.docx  Page 7 (10) 

 

5.2   Scheman 

I nuläget finns inga exakta uppgifter eller tidsscheman hur stor del av dagen 

grävmaskiner är igång. Grävmaskiner antas vara igång 50% av tiden under 

arbetsdagen. Verksamhet kommer endast ske helgfri dagtid kl 06-18. En sträcka inom 

täkten har uppskattats där hjullastare och dumper kommer köra och antalet baseras 

på uppgifterna i kapitel 3.  

6   Resultat 
Beräkningarna visar att ljudnivåer från transporter inom området är förhållandevis 

låga jämfört med buller från grävmaskiner vid de antagna uppställningsplatserna.  

6.1   Utan bullerskyddsåtgärder 

Position av uppställningsplatser samt sträcka där hjullastare och dumper kör inom 

området för nuläget redovisas i Figur 4. Sträckan skiljer sig mellan nuläget och 

planalternativet, alltså då deponin är fylld. Den nya sträckan samt 

uppställningsplatserna för planalternativet redovisas i Figur 5.  

 

Figur 4. Uppställningsplatser för grävmaskiner: UP1 – UP4 och sträcka för hjullastare och dumper 
inom täkten för nuläget. 
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Figur 5. Uppställningsplatser för grävmaskiner: UP1 – UP4 och sträcka för hjullastare och dumper 

inom täkten för planalternativet. 

Ljudutbredning 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå för nuläget blir upp mot 51 dBA vid den närmsta 

fastigheten Skogsudden, som är direkt nordväst om deponin, för uppställningsplats 

UP1. För övriga uppställningsplatser UP2 – UP4 blir ekvivalent ljudnivå under 50 dBA. 

Ljudutbredningskartor för nuläget redovisas på bilaga A01 – A04.  

För planalternativet blir ekvivalent ljudnivå högst 50 dBA för UP4 vid samtliga 

fastigheter. Ekvivalent ljudnivå blir upp mot 61 dBA vid Skogsudden och Åsbyvägen 30 

för UP1 och UP2. För UP3 och UP5 blir ekvivalent ljudnivå upp mot 58 dBA.  

Vid kyrkogården norr om täkten blir ekvivalent ljudnivå upp mot 51 dBA för nuläget 

och upp mot 57 dBA för planalternativet. 

Uppställningsplats UP5 är en punktkälla vid UP1 och en vid UP2 för att belysa hur 

mycket ljudnivån minskar med endast en ljudkälla vid dessa uppställningsplatser.  

Resultat för ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå för planalternativet redovisas på 

bilaga A05 – A09.  

Fasadnivåer 

För nuläget blir ekvivalent ljudnivå vid fasad vid Åsbyvägen 30 och Åsby Säteri 3 – 4 

upp mot 46 dBA. För Skogsudden blir ekvivalent ljudnivå upp mot 54 dBA. 

För planalternativet blir ekvivalent ljudnivå vid fasad upp mot 50 dBA för Åsby Säteri 

3. Skogsudden får upp mot 58 dBA, Åsby Säteri 4 upp mot 53 dBA, och Åsbyvägen 30 

upp mot 52 dBA ekvivalent ljudnivå.  
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För UP5 minskar ekvivalent ljudnivå vid fasad med cirka 3 dB för Åsbyvägen 30 som 

då får 49 dBA. För Skogsudden minskar ljudnivån med upp mot 14 dB för 

bottenvåning och 3 dB för andra våningen. Ekvivalent ljudnivå blir upp mot 55 dBA på 

andra våningen.   

Ekvivalent ljudnivå vid fasad för de närmsta fastigheterna utan bullerskyddsåtgärder 

redovisas på bilaga B01. 

6.2   Med bullerskyddsåtgärder vid släntkrön alternativt 

fastighetsgräns 

Två möjliga placeringar av bullerskyddsskärmar har utretts och redovisas i detta 

kapitel. Ett alternativ är att placera bullerskyddsskärmar så nära släntkrönet som man 

kan komma utan att tumma på säkerheten. Det andra alternativet är att bullerskydden 

placeras utmed fastighetsgränserna. Då marknivån är något högre vid släntkrönet och 

bullerskyddsskärmarna hamnar närmare ljudkällan krävs något lägre höjd på dessa 

jämfört med att placera dem längre bort utmed fastighetsgränserna. Ett alternativ till 

bullerskyddsskärmar är containrar som man kan stapla.  

Placering vid släntkrön: 

Total längd: cirka 650 meter 

Skärmhöjd: 2 – 5 meter över befintlig marknivå – vissa sektioner blir upp mot 7,5 

meter över befintlig marknivå men ska beaktas som extremfall. 

Placering vid fastighetsgräns: 

Total längd: cirka 630 meter 

Skärmhöjd: 3 – 6 meter över befintlig marknivå – vissa sektioner blir mellan 7 – 9 

meter över befintlig marknivå på grund av kuperad terräng vid fasadgränserna.  

Placering och dimensioner av bullerskyddsskärmar för de två alternativen redovisas i 

bilaga C01 och C02.  

Ljudutbredning 

Med bullerskyddsskärmar utmed släntkrön alternativt fastighetsgräns blir ekvivalent 

ljudnivå 1,5 meter över mark högst 50 dBA vid närmaste fastigheter och kyrkogården 

norr om planområdet.  

Resultat för ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå för nuläget redovisas på bilaga A10 

– A13 och för planalternativet på bilaga A14 – A23.  

Fasadnivåer 

Med dimensionerade bullerskyddsskärmar för de två alternativen innehålls högst 50 

dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för samtliga fastigheter.  

Ekvivalent ljudnivå vid fasad för de närmsta fastigheterna med bullerskyddsåtgärder 

för två alternativa placeringar redovisas på bilaga B02. 
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7   Kommentarer 

7.1   Resultat 

Beräkningar har utförts med ett beräkningsprogram där en 3D-model av planområdet 

byggts upp. Terrängen för nuläget är baserad på laserskannade data från Lantmäteriet 

– Metria. För framtida situation då täkten fyllts igen har den projekterade marknivån 

använts.  

Vid ett fåtal ställen överskrids riktvärdena vid närmsta fastigheter för nuläget, jämfört 

med planalternativet då riktvärdet överskrids vid samtliga fastigheter. 

Bullerskyddsskärmar har dimensionerats för två alternativa placeringar. På grund av 

skillnader i marknivå blir bullerskyddsskärmarna mycket höga i vissa fall (upp mot 8 – 

9 meter).  

För att undvika detta föreslås ett behovsanpassat kontrollprogram där man anpassar 

bullerskydd med verksamheten. Om man t ex använder containrar kan dessa flyttas 

med kran eller lastmaskin för att skydda ett begränsat område där verksamheten 

pågår. Detta skulle kunna reducera investeringskostnader för bullerskydd av hela 

området.  

7.2   S:t Eskils Kyrkogård 

Det finns inga specifika riktvärden för kyrkogårdar. I detta fall i samråd med 

Beställaren utreds bullerskyddsåtgärder i form av skärmar eller pauser i verksamheten 

så att högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls vid ceremonier (t. ex. kistsättningar). 

För övrig tid gäller samma riktvärde som för bostäder, d v s högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid S:t Eskils kyrkogård. 

7.3   Transporter 

Buller från ökande transporter till och från täkten blir försumbar ≤ 1 dB.  

7.4   Mätning 

Vid uppstart av verksamheten bör kontrollmätningar av ljudnivåer utföras.   


