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Sammanfattning 
Det planeras för bostäder vid fastigheten Älgen 5 m.fl. Norreport, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län. I denna rapport redovisas en bullerutredning för 
området innehållande trafiksituation 2019 och prognosberäkningar för 2040 samt en 
utredning baserad på nya bullermätningar vid pumphuset i södra delen av området. 

Bullerutredning för trafiksituation 2019 

Frifältvärde fasad: Beräkningarna visar att riktvärden innehåller Leq24 ≤ 60 dBA i det 
grön till orange-färgande området (se Figur 8 och Bilaga 1). Beräkningarna visar 
ljudnivåer upp till 59 dBA vid fasad mot Drottninggatan och därmed innehålls 
riktvärden med marginal. 

Uteplatser: Beräkningarna visar att riktvärden Leq24 ≤ 50 dBA innehålls inom det 
grönfärgade området (se Figur 9 och Bilaga 1). Beräkningarna visar att riktvärdet 
LmaxD ≤ 70 dBA innehålls i det grön- till orange-färgade området (se Figur 10 och 
Bilaga 2).  

Området där maximal ljudnivå innehåller riktvärdet är mindre än området där riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå innehålls, således blir maximal ljudnivå dimensionerande. 

Bullerutredning för trafiksituation 2040 

Frifältvärde fasad: Beräkningarna visar att riktvärden innehåller Leq24 ≤ 60 dBA i det 
grön till orange-färgande området (se Figur 11 och Bilaga 5). Beräkningarna visar 
ljudnivåer upp till 60 dBA vid fasad mot Drottninggatan och därmed innehålls 
riktvärden. 

Uteplatser: Beräkningarna visar att riktvärden Leq24 ≤ 50 dBA innehålls inom det 
grönfärgade området (se Figur 12 och Bilaga 5). Beräkningarna visar att riktvärdet 
LmaxD ≤ 70 dBA innehålls i det grön- till orange-färgade området (se Figur 13 
ochBilaga 6). 

Området där maximal ljudnivå innehåller riktvärdet är mindre än området där riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå innehålls, således blir maximal ljudnivå dimensionerande. 

Industribullerutredning för pumphuset 

ÅF har gjort närfälts mätningar av pumphuset och därefter beräknat ljudnivån till 
omgivningen. Beräkningarna visar att ljudnivå på närmaste fasad uppgår till Leq ≤45 
dBA (se Figur 14 och Bilaga 4). Därmed innehålls det strängaste bullerriktvärdet för 
kvälls- och nattetid i Zon A. 

Vid extremt högt vattenflöde (4-5 dygn per år enligt driftlogg för vattenpumparna) finns 
det en liten risk att riktvärdet överskrids marginellt med 2-3 dBA. 

Vår bedömning är att detta överskridande är så ringa och sällan att det kan accepteras 
som ett ringa avsteg. Pumpljudet går inte att uppfatta subjektivt då ljudbilden helt 
domineras av trafikbuller. 

 

För närvarande ingår ingen bullerskärmar (mur, bullerskydd etc.) i beräkningarna. 
Omgivande verksamhetsbuller annat industribuller (förutom pumphuset) och buller 
från järnvägen har ej inkluderats i denna utredning. 
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1 Uppdrag 
Det planeras för bostäder vid fastigheten Älgen 5 m.fl. Norreport, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län [5]. I denna rapport redovisas en bullerutredning 
för området innehållande trafiksituation 2019 och prognosberäkningar för 2040 samt 
en utredning baserad på nya bullermätningar vid pumphuset i södra delen av området. 

ÅF Infrastructure | Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag av INTERN underkonsult (ÅF 
Infrastructure AB, Andreas Nordström) att göra denna trafikbullerutredning. 

Planerad ombyggnad visas på situationsplan i Figur 1 och Figur 2 . 

 

Figur 1: Situation Google Satellit (Källa: hitta.se) 

 

Figur 2: Situation Plankarta till Detaljplan för fastigheten Älgen 5 m.fl. Norreport, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län  

  

projektområdet 
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2 Underlag 
Beräkningarna baseras på följande underlag.  

[1] Underlag och ritningar av beställaren 
o Grund-140.dwg 
o Plankarta Älgen 5 m.fl Granskning 
o bullermätning pumphuset (kontaktperson: 

daniel.nilsson@karlshamnenergi.se) 
[2] Naturvårdsverkets rapport 4653 ”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell” 
[3] Trafikverket – Trafikupprakningstal EVA 2014-2040-2060, 2018-04-01 
[4] Trafikuppgifter (Karlshamn kommun) 

o Baserad på trafikmätningar 2019 av Karlshamns kommun 
o Trafikuppgifter sammanställd och förberedd av ÅF Infrastructure AB | 

Trafik- och samhällsplanering 
[5] Plankarta till Detaljplan för fastigheten Älgen 5 m.fl. Norreport, Karshamn, 

Karlshamns kommun, Blekinge län från 2018-10-09, 
https://mapweb.karlshamn.se/ 

[6] Planbeskrivning Detaljplan för Älgen 5 m.fl Norreport, Karshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län från 2018-10-09, 

[7] Metria Data, https://ehandel.metria.se/start 
[8] Författningssamling, Svensk. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015216-om-trafi_sfs-
2015-216/?bet=2015:216 

[9] Boverkets Rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder 

 

3 Bedömningsgrunder 

3.1 Detaljplaninfo och planbeskrivning [6] 
Inom området gäller idag två detaljplaner. Planområdets norra del omfattas av Ändring 
av stadsplanen för kvarteret Älgen, Körmölleplan och del av kv. Bryggeriet. Planen som 
har referensnummer A117 upprättades 1953 och medger bostäder på fastigheten Älgen 
9 och hotell på Älgen 7 och 8. 

I planområdets södra del gäller detaljplanen Del av kv. Älgen i Karlshamn, med 
referensnummer A288, upprättad 1982. Planen medger bensinstation och allmänt 
ändamål. 

Genom att ersätta dessa äldre planer med en ny detaljplan möjliggörs en mer 
ändamålsenlig användning anpassad till dagens behov. För mer information om de äldre 
detaljplanernas bestämmelser för respektive fastighet, se under rubriken Konsekvenser 
på fastighetsnivå. 
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Figur 3: gällande Detaljplaner A117 och 288 med markerad planområdet [5] (källa: 
https://mapweb.karlshamn.se/)  

3.2 Störningsskydd historiskt Detaljplan A117 och A288 [5] 
från 1953-01-12 och 1982-11-10 

I den gällande detaljplanen anges inga riktvärden för bullerskydd. Därför används 
riktvärden på tomten från Förordning (2015:216), uppdaterad 2017 om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader [8] och Boverkets Rapport 2015:21, Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder [9] vid utredning 
av pumphuset. 

3.2.1 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
Svensk författningssamling 2015:216, uppdaterad 2017 

Uttag 

3 §   

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq24) vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 
1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad. Förordning (2017:359). 

4 §   

Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
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2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. 

5 §   

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Riktvärden på tomten utan giltig detaljplan anges i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Riktvärden från Förordning (2015:216) 

 Ekvivalent ljudnivå, Leq24 
(dBA)  

Maximal ljudnivå, Lmax 
(dBA)  

bostadsbyggnads fasad 60 1 2 - 

uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till 
byggnaden 

50  70 3 

 

3.2.2 Boverkets Rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller 
vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (gäller vid 
pumphuset) 

Uttag 

Riktvärden utomhus 

Nedan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. 
Det är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det 
kan i enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges i tabell 1 och 
2. Bästa möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera att även den framtida 
situationen bör beaktas. Det kan alltså finnas anledning att göra en framåtblick som 
sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid. 

  

                                               
1 bostad ≤ 35 kvadratmeter gäller 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
2 Undantag vid överskridande ljudnivå se 4 § 
3 Undantag vid överskridande ljudnivå se 5 § 
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Tabell 2: Riktvärden från Förordning (2015:21) i samband med Pumphuset - Högsta ljudnivå från 
industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

Ekvivalent ljudnivå Dag, 
Leq06-18 
(dBA)  

Kväll, 
Leq18-22 
(dBA) 4  

Natt, 
Leq22-06 
(dBA) 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras 
upp till angivna nivåer. 

50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras 
förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida 
finns och att byggnaderna bulleran-passas. 

60 55 50 

Zon C Bostadsbyggnader bör inte 
accepteras. 

>60 >55 >50 

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre 

 installationer gäller värdena enligt tabell nedan. 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 

� 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 verk-samhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter, bör värdena i tabellen 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. 

Ljuddämpad sida 

En byggnad exponeras för buller på olika sätt. Ibland har byggnaden samma 
bullerexponering på samtliga sidor, men oftast har den en exponerad sida och en sida 
som är mindre bullerexponerad, det vill säga någon form av ljuddämpad sida. I zon B 
bör bostadsbyggnader ha en ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid 
bostadens fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i 
anslutning till byggnaden. 

Tabell 3: Riktvärden från Förordning (2015:21) i samband med Pumphuset - Högsta ljudnivå från 
industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och 
uteplats. 

Ekvivalent ljudnivå Dag, Leq06-18 
(dBA)  

Kväll, Leq18-22 
(dBA) 

Natt, Leq22-06 
(dBA) 

Ljuddämpad sida 45 45 40 

                                               
4 Lördagar, söndagar och helgdagar Leq dag + kväll (06–22) 
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4 Beräkningar - trafikbuller  
Trafikbullerberäkningarna är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellen för väg- 
och spårtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935 med beräkningsprogrammet 
Soundplan version 7.4. 

Resultaten för ljudutbredningskartor anges på 1,5 meters höjd över marken. 
Resultaten för fasadnivåer visas på kartor (se bilagor). 

4.1 Tidigare Trafikbullerberäkningar (Karlshamn kommun) – 
2017-06-12 [6] 

Detaljplaner ska uppfylla de riktlinjer för trafikbuller som anges i gällande förordning 
om trafikbuller. Riktvärdena för omgivningsbuller bör inte överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Om riktvärdena ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en ljuddämpad sida. 

Karlshamns kommun har tagit fram en beräkning av vägbuller för Drottninggatan och 
Matrosgatan. Beräkningen utgår från två alternativa placeringar av den nya 
bebyggelsens fasader mot Drottninggatan och Matrosgatan, se bild och tabell nedan. I 
det första alternativet är fasaderna placerade i fastighetsgränsen mot gatan, det vill 
säga 5,9 respektive 4,8 meter från vägens mitt. I det andra alternativet placeras 
fasaderna i linje med befintlig bebyggelse, det vill säga 10,8 respektive 9,4 meter från 
vägens mitt. 
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4.2 Trafikflöden / Vägtrafik 
Samtliga vägtrafikuppgifter baseras på tillgängliga dokumentet [4].  

Trafikuppgifter i Tabell 4 nedan har använts i beräkningarna. Trafikflöden baserad på 
trafikmätningar av Karlshamns kommun 2019 och sammanställdes av ÅF 
Infrastructure AB | Trafik- och samhällsplanering. De anges som ÅDT samt andel 
tunga fordon och hastigheter. 

Tabell 4: Uppmätta trafikflöden 2019 på intilliggande vägar 

Gata Fordon per  
ÅDT 2019 

Andel tung 

Trafik (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Skepparegatan 5 216 3 50  

Matrosgatan 6 173 4 50 

Drottninggatan 7 2457 1 50 

Stadsportsgatan 1018 2 50 

 

För den andra situationen har trafikflöden sedan räknats upp till prognos år 2040 med 
hjälp av Trafikverkets EVA-tal [3], se  

Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Trafikflöden prognos baserad på schablonvärde 2040 på intilliggande vägar 

Gata Fordon per  
ÅDT 2019 

Andel tung 

Trafik (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Skepparegatan 8 251 3 50 

Matrosgatan 9 201 4 50 

Drottninggatan 10 2854 1 50 

Stadsportsgatan 1183 2 50 

 

                                               
5 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
6 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
7 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
8 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
9 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
10 Trafikmätning 2019-04-01 kl. 09.30  -  2019-04-08 kl. 09.30 
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Figur 4: Trafikflöden mätningar 2019 på intilliggande vägar 

 

5 Beräkningar verksamhetsbuller 
Beräkning av verksamhetsbuller har genomförts enligt Nordiska beräkningsmodellen 
för externt industribuller redovisad i rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical 
Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - General prediction method”. Vi 
har använt PC-programmet Soundplan 7.4 som är en tillämpning av modellen. 

5.1 Tidigare Industribullermätning vid pumpstationen 11 
Miljöförbundet Blekinge Väst genomförde en bullermätning vid pumphuset i 
planområdets södra del 2018-07-03. Varken vid parkeringen eller vid hyreshuset 
hördes ljud från själva pumphuset. Följande resultat registrerades: 

- Vid pumphuset mot parkeringen: LEQ 53,5, Max 56,4, Min 51,0. 

                                               
11 Se avsnitt Buller i Planbeskrivning Detaljplan för Älgen 5 [6] 
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- Vid parkeringen ca 20 meter från pumphuset: LEQ 44,4, Max 49,5, Min 40,5. 
- Vid hyreshuset ca 25 meter från pumphuset: LEQ 59,6, Max 71,2, Min 47,4.  

(Dessa värden är höga på grund av fåglar och bilar). LEQ avser medelljudnivå 
under en viss period. 

Kontaktinfo pumphus 

När det gäller miljöförbundets mätningar vid pumpstationen finns ingen rapport. 
Endast redovisade värden. För information om pumpstationen kan ni kontakta Daniel 
Nilsson: Daniel Nilsson daniel.nilsson@karlshamnenergi.se 

 

Figur 5: situation pumphuset (källa: https://www.google.se/maps) 

5.2 Inspektion och nya mätningar 2019-04-05 (ÅF 
Infrastructure AB | Ljud & Vibrationer) 

Pumphuset pumpar både spillvatten och dagvatten och drivs av 3 stycken pumpar. I 
normaldrift är pumparna ej igång samtidigt utan drivs av pump 1. Vid nederbörd ökar 
flödet till pumphuset och kräver att mer pumpar är igång och då kan 2 pumpar vara 
igång samtidigt. Pump 3 är ren reserv ifall någon av de andra två skulle stanna. 
Pumphuset är igång dygnet runt och pumparna startar på automatik och när de 
behövs, dvs driften varierar av flödet in. Drifttiden per år för alla pumpar kan ses i 
Tabell 6. 

Tabell 6: Tabell för drifttid Pumphus för Kv. Älgen, Karlshamn 

År Pump 1 [h] Pump 2 [h] Pump 3 [h] 

2018 1111 122 50 

 

Mätning utfördes fredagen 2019-04-05 av Adam Cederquist (ÅF Infrastructure AB | 
Ljud & Vibrationer). På plats var Daniel Nilsson och tekniker för pumphuset för att 
säkerställa att mätning sker vid normal driftnivå. Alla mätningar är gjorda under 
normal drift för pump 1. Alla mätningar är närfälts mätningar för de utlopp som fanns 
för pumphuset. 

Bullerläckage från pumphuset är: 

- 3 st ventiler som går direkt in i trapphuset som går ner till pumparna 

Pumphus 
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- 1 st ventil till rum med inkommande vatten och låter som mest när det är lågt 
vatten (som under mätningen) 

- 1 st ventil och 1 skorsten till fläktsystem som alltid är igång. 

Intryck av mät person under mätningarna: 

Det var tjocka Tegelväggar och pumparna stod två våningar ner i pumphuset. Mät 
person tycker inte det lät något särskilt, fick anstränga sig för att höra det. Det hördes 
bara när man la örat mot friskluftsintagen annars var det biltrafik som hördes. Det 
svaga ljudet från pumphuset upplevs som konstant utan kraftiga variationer. Detta är 
anledningen till att vi endast redovisar ekvivalent ljudnivåer och inte maximala 
ljudnivåer. Vid mätningarna observeras högt ljud från en pump där ett av lagerna kan 
var sönder. Kontaktperson pumphuset informerades och det rekommenderades att 
reparera pumpen. 

  

Figur 6: mät-positioner pumphuset 

 

6 Resultat trafikbuller 
I rapporten utreds 2 situationer: 

� Trafiksituation 2019 enligt nuvarande trafikmätningarna av Karlshamns 
kommun (se kap. 4.2 och Tabell 4) 

� Trafikprognos 2040 uppräknas med schablonvärde enligt [3] (se kap. 4.2 och 
Tabell 5) 

Beräkningsresultaten trafikbuller finns presenterade som grafiska utbredningskartor på 
bilagorna. 

 

Figur 7: utklipp av modellen 
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6.1 Trafiksituation 2019 - jämförelse med riktvärden 

6.1.1 vid bostadsbyggnads fasad - ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 60 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden uppfyller Leq24 ≤ 60 dBA i det grön 
till orange-färgande området (se Figur 8 och Bilaga 1). Beräkningarna 
visas värdena upp till 59 dBA vid fasad mot Drottninggatan och 
därmed innehålls riktvärdena. 

 

Figur 8: ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad, projektområdet (se 
även Bilaga 1) 

6.1.2 vid uteplats - ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 50 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden Leq24 ≤ 50 dBA uppfylls vid 

uteplatser i det grönfärgade området (se Figur 9 och Bilaga 1) . 

 

Figur 9: ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 50 dBA vid uteplats, projektområdet (se Bilaga 1) 
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6.1.3 vid uteplats - maximal Ljudnivå LmaxD ≤ 70 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden LmaxD ≤ 70 dBA uppfylls i det 

grön- till orange-färgade området (se Figur 10 och Bilaga 2). 

 

Figur 10: ekvivalent Ljudnivå LmaxD ≤ 70 dBA vid uteplats, projektområdet (se Bilaga 2) 

Området där maximal ljudnivå innehåller riktvärdet är mindre än området där riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå innehålls, således blir maximal ljudnivå dimensionerande. 

6.2 Trafiksituation 2040 - jämförelse med riktvärden 

6.2.1 vid bostadsbyggnads fasad - ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 60 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden uppfyller Leq24 ≤ 60 dBA i det grön 
till orange-färgande området (se Figur 11 och Bilaga 5). Beräkningarna 
visas värdena upp till 60 dBA vid fasad mot Drottninggatan och 
därmed innehålls riktvärdena. 

 

Figur 11: ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad, projektområdet (se 
även Bilaga 5) 
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6.2.2 vid uteplats - ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 50 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden Leq24 ≤ 50 dBA uppfylls vid 

uteplatser i det grönfärgade området (se Figur 12 och Bilaga 5) . 

 

Figur 12: ekvivalent Ljudnivå Leq24 ≤ 50 dBA vid uteplats, projektområdet (se Bilaga 5) 

6.2.3 vid uteplats - maximal Ljudnivå LmaxD ≤ 70 dBA 

� Beräkningarna visar att riktvärden LmaxD ≤ 70 dBA uppfylls i det 

grön- till orange-färgade området (se Figur 13 ochBilaga 6). 

 

Figur 13: ekvivalent Ljudnivå LmaxD ≤ 70 dBA vid uteplats, projektområdet (se Bilaga 6) 



 
 

RAPPORT  

 

190514_766471-A_Rev0_TBU_IBU Älgen 5_Karlshamn_qafa Sida 18 (19) 

Området där maximal ljudnivå innehåller riktvärdet är mindre än området där riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå innehålls, således blir maximal ljudnivå dimensionerande. 

 

7 Resultat Industribuller (pumphuset) 
I rapporten utreds buller orsakat av ljudkällorna inom pumphuset och mättat på in- och 
utlopp i fasader. Beräkningsresultaten industribuller finns presenterade som grafiska 
utbredningskartor på Bilaga 4. 

7.1 Bullersituation pumphus 2019  - jämförelse med 
riktvärden 

Pumphuset pumpar både spillvatten och dagvatten och drivs av 3 stycken pumpar. I 
normaldrift är pumparna ej igång samtidigt utan drivs av pump 1. Vid nederbörd ökar 
flödet till pumphuset och kräver att fler pumpar är igång och då kan 2 pumpar vara 
igång samtidigt. Pump 3 är ren reserv ifall någon av de andra två skulle stanna. 
Pumphuset är igång dygnet runt och pumparna startar på automatik och när de 
behövs, dvs driften varierar av flödet in. Drifttiden per år för alla pumpar kan ses i 
Tabell 6. Beräkningarna visar att ljudnivå på närmaste fasad uppgår till Leq ≤45 dBA 
(se Figur 14 och Bilaga 4). Därmed innehålls det strängaste bullerriktvärdet för kvälls- 
och nattetid i Zon A. 

Vid extremt högt vattenflöde (4-5 dygn per år enligt driftlogg för vattenpumparna) 
finns det en liten risk att riktvärdet överskrids marginellt med 2-3 dBA. 

Vår bedömning är att detta överskridande är så ringa och sällan att det kan accepteras 
som ett ringa avsteg. Pumpljudet går inte att uppfatta subjektivt då ljudbilden helt 
domineras av trafikbuller. 

 

Figur 14: maximal Ljudnivå Lmax ≤ 45 dBA vid bostadsbyggnads fasad, projektområdet (se även 
Bilaga 4) 
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8 Kommentarer 
För närvarande ingår ingen bullerskärmar (mur, bullerskydd etc.) i beräkningarna. 
Omgivande verksamhetsbuller annat industribuller (förutom pumphuset) och buller 
från järnvägen har ej inkluderats i denna utredning. 
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