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Sammanfattning 

En ny detaljplan för fastigheten Mörrum 73:1 m.fl. är under framtagande. Detaljplanen 

syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt särskilt boende i 

utkanten av Mörrum centrum.  

Området påverkas av buller från närliggande vägar, spårtrafik, VMAB:s verksamhet samt 

skottbuller. 

Den föreslagna bostadsbebyggelsen klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 

planlösningar kan därmed utformas utan att hänsyn måste tas till infall av trafikbuller 

enligt 3§ (SFS 2015:216). 

Uteplatser vid bostäder kan anordnas i anslutning till byggnad med högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå enligt 3§ (SFS 2015:216). I nordvästra 

delen av planområdet erfordras lokal skärmning av uteplatser för att riktvärdena ska 

uppfyllas för den föreslagna bebyggelsen. 

Ekvivalenta ljudnivån från VMAB:s verksamhet beräknas som mest kunna uppgå till  

42 dBA dagtid vid bostäder. En majoritet av tiden är ekvivalenta ljudnivån dock avsevärt 

mycket lägre. ”Zon A” enligt Boverkets vägledning 2015:21 (Industri- och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder) uppfylls för 

bostadsbebyggelsen.  

I utredningen framgår att det i sällsynta fall kan uppkomma maximala ljudnivåer strax över 

60 dBAI inom det aktuella planområdet avseende skottbuller. En majoritet av mest 

bullrande vapen ligger med marginal under 60 dBAI i maximala ljudnivåer. För luftvapen 

förväntas inte ljudnivån överstiga 50 dBAI. Vad som kan anses godtagbart ska bedömas 

från fall till fall. 

Förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå avseende trafikbuller och därmed Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på 

skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

VMAB:s verksamhet kan som mest ge ekvivalenta ljudnivåer strax över 40 dBA på 

förskolans gårdsyta i samband med krossning/flisning 3-4 ggr/år. Övrig tid förväntas 

avsevärt lägre ljudnivåer. Ljudnivåer på skolgården uppfyller därmed riktvärden enligt 

Naturvårdsverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller”. 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder och 

förskola. 

Byggnader som anläggs nära vägar med tung trafik och järnvägar ska konstrueras på 

sådant sätt att markvibrationer inte leds över till dem. Vibrationer från väg och järnväg 

ska ej överskrida 0,4 mm/s vägd RMS-nivå. 
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1 Bakgrund 
En ny detaljplan för fastigheten Mörrum 73:1 m.fl. är under framtagande. Detaljplanen 

syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt särskilt boende i 

utkanten av Mörrum centrum.  

Akustikkonsulten i Sverige AB har av Karlshamns kommun, genom Bengt Dahlgren, haft i 

uppdrag att ta fram en bullerutredning som visar på förutsättningarna för exploatering i 

detta område. 

2 Underlag 
• Plankarta 2019-10-09 

• Föreslagen kvartersstruktur  

• Telefonsamtal med Mörrums Skyttegille 

• Telefonsamtal med VMAB och handlingar 

3 Objektsbeskrivning 
I figur 1 nedan beskrivs det område som bullerutredningen avser.  

 
Figur 1. Planområde för Mörrum 73:1. 
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I anslutning till planområdet har ett antal möjliga källor till buller identifierats och utretts 

närmare. I figur 2 visas dessa källor närmare. 

 
Figur 2. Bullerkällor som ingår i utredningen. 
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4 Bedömningsgrunder 
I följande avsnitt redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer från trafikbuller, 

industri- och verksamhetsbuller samt skottbuller. 

4.1 Trafikbullerförordning – SFS 2015:216 

Från och med 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Förordningen gäller för detaljplaneärenden som påbörjats efter  

2 januari 2015. 

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 

och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 

1. vid planläggning, 

2. i ärenden om bygglov, och 

3. i ärenden om förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar  

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 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  

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. 
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4.2 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd 

dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum 

med stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 
nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 
utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 
överskrids 1 

  

   
   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 
   
   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 
   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik 
och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. 
Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de 
aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 
yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt 
menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och 
flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte 
överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 

4.3 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21) 

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder” ges riktvärden enligt tabell 2 och 3. 

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.  

 

Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll 
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar 

Leq dag + kväll 
(0600-2200) 

Leq natt 
(2200-0600) 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till 
angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att 
tillgång till ljuddämpad sida finns och att 
byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena 
enligt tabell 3. 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad och uteplats.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200)  

Leq natt 
(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  
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• 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 verksamhetens 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. 

4.4 Buller från skjutbanor och skjutfält (NFS 2005:15) 

Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning 

Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor: 

Tabell 4. Riktvärden för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor.  

Område 

Helgfri 
måndag-

fredag 
Lördag, söndag och helgdag Natt2 

Dag och kväll 
(0700-2200) 

Dag 
(0900-1900) 

Kväll 
(1900-2200) 

Natt mot vardag 
(2200-0700) 

samt mot lör-, 
sön- och helgdag 

(2200-0900) 

dBAI dBAI dBAI dBAI 

Bostäder 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad 
av bana 

65-70 65-70 60-65 55-60 

Banor byggda före 1982 som därefter 
inte väsentligt förändrat verksamheten 

65-75 65-75 60-70 55-65 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 
störningspåverkan 

65-80 65-80 60-75 55-65 

Vårdlokaler 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad 
av bana 

60-65 60-65 55-60 55-60 

Banor byggda före 1982 som därefter 
inte väsentligt förändrat verksamheten 

60-70 60-70 55-65 55-65 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 
störningspåverkan 

60-75 60-75 55-70 55-65 

Undervisningslokaler och friluftsområden1 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad 
av bana 

60-65 60-65 60-65 - 

Banor byggda före 1982 som därefter 
inte väsentligt förändrat verksamheten 

60-70 60-70 60-70 - 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 
störningspåverkan 

60-75 60-75 60-75 - 

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent 
för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är 
låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller 
skoterleder. 

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma 

Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med de vapen- 

och ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen. Riktvärdena är en utgångspunkt 

och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra 

att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. 
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4.5 Buller på skolgårdar 

I september 2017 utkom från Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). För närmare definitioner hänvisas till NV-01534-17. 

Tabell 5. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid 
då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

I Naturvårdsverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller” ges riktvärden 

enligt tabell 6. 

Tabell 6. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid fasad, vid uteplatser 
och andra ytor för utevistelse i bostäders närhet.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar  

Leq dag + kväll  
(0600-2200)   

Leq natt 
(2200-0600) 

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. 

▪ Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 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. 

4.6 Vibrationer 

Vibrationer från väg och spår ska ej överskrida 0,4 mm/s vägd RMS-nivå enligt 

Trafikverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer.   
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5 Beräkningsförutsättningar 

5.1 Trafik 

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska beräkningsmodellerna, 

reviderade 1996 (Naturvårdsverkets rapport 4653 och 4935), med programvaran 

SoundPLAN 8.1. 

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). Maximala 

ljudnivåer avser 5:e högsta ljudnivån dag/kväll. 

Beräkningarna har gjorts för prognosår 2040 Andel tung trafik nattetid har antagits vara 

8 % (av all tung trafik under dygnet). 

Tabell 7. Antagna trafiksiffror väg. 

Väg 
Antal fordon/dygn 

Andel tung trafik Hastighet 
2040 

Gustavstorpsvägen, väg 548 900 8 % 70 km/h 

Perstorpsvägen, väg 550 300 29 % 70 km/h 

Sölvesborgsvägen, väg 569 3 300 7 % 50 km/h 

 

Tabell 8. Antagna trafiksiffror spår. 

Tågtyp 
Antal tåg 

Tåglängd Hastighet 
2040 

Godståg 3,2 600 m 100 km/h 

X60 45,9 125 m 160 km/h 

5.2 Verksamheter 

Beräkningar av buller från verksamheter har utförts enligt beräkningsstandarden 

”Environmental noise from industrial plants - General prediction method”, rapport 32 från 

Danish Acoustical Laboratory (DAL 32) med programvaran SoundPLAN 8.1. 

Den verksamhet som utretts är VMAB, som är en återvinningsanläggning. Underlag till 

beräkningarna kommer från samtal med företrädare för verksamheten och en beskrivning 

av verksamhetsområdet.  

Det som vanligtvis bidrar till buller vid avfallsanläggningar är transporter till och från 

anläggningen, lastning och lossning av containrar, arbetsfordon och flisning/krossning av 

material. All verksamhet som sker inne på området har bedömts inom ramen för 

verksamhetsbuller. Transporter till och från området på allmän väg har bedömts inom 

ramen för trafikbuller. 

Huvudsaklig bulleralstrande verksamhet som kan ha betydelse för planområdet sker 

dagtid kl 0600-1800 vardagar. Det kan förekomma verksamhet kvällar och helger, men då i 

mindre skala. Högst ljudnivåer från anläggningen uppkommer de 3-4 ggr/år då 

verksamheten bedriver krossning/flisning av avfall. I utredningen är det just ett sådant 

driftfall som utretts.  
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Följande arbetsfordon och ljudeffekter har antagits i utredningen. 

• 4 hjullastare, 7-11 ton, kl. 0600-1800 

• 1 grävmaskin, kl. 0600-1800 

• Kross/flisning, 3-4 ggr/år kl. 0600-1800 

• Rangering/lastväxling 4 ggr/timme kl. 0600-1800 

Tabell 9. De ljudeffekter som använts vid beräkning av verksamhetsbuller 

Källa 

Ljudeffekt som använts vid beräkning för oktavbanden 63-8000 Hz samt A-vägd total 
ljudeffekt (dB) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

Hjullastare 86 92 100 99 99 99 92 86 106 

Grävmaskin 81 92 93 96 97 96 92 83 103 

Rangering 62 70 71 76 75 74 70 61 81 

Krossning 88 95 105 112 113 111 104 97 117 

5.3 Skottbuller 

Beräkningar av skottbuller har utförts enligt beräkningsstandarden ”NT Acou 099 - 

Shooting ranges, prediction of noise" Implementerat i SoundPLAN 8.1 som General 

Prediction Method. Luftabsorption är beräknat enligt ISO 9613-1. 

Två skytteanläggningar, Mörrums Skyttegille och Karlshamns Pistolskytteklubb, har 

identifierats och har verksamhet ca 1 km söder om det aktuella planområdet. 

Öppettiderna för dessa anläggningar redovisas nedan.  

Mörrums Skyttegille 

Öppettider: måndag-söndag kl 0700-2100. 

Karlshamns Pistolskytteklubb 

Öppettider: måndag-söndag kl 0800-2000. 

Variationer i vilka vapen och ammunition som används och hur de mycket de låter varierar 

stort. För att kunna bedöma risken för störning har skjutning från den anläggning som 

ligger närmast den planerade bebyggelsen prövats. Beräkningar har gjorts för några av de 

vapen som förväntas kunna ge högst ljudnivåer till planområdet och kanske inte de vapen 

som används mest frekvent och är betydligt tystare. 
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6 Beräknad bullersituation 
Till grund för utredningen ligger den av Karlshamn kommuns föreslagna struktur för ny 

bebyggelse.  

6.1 Trafikbuller 

Trafikbullernivåerna som är redovisade nedan avser prognosår 2040. Resultatet redovisas 

också i bilaga T1-T2. 

6.1.1 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå 2 m över mark för vägtrafik samt vid fasad. 

  
Figur 4. Beräknad maximal ljudnivå 2 m över mark för vägtrafik dag/kväll samt vid fasad. 
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6.1.2 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersstruktur 
Planområdet påverkas huvudsakligen av buller från trafik på väg 548 och väg 550 samt 

spårtrafik.  

Den föreslagen bebyggelse klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och planlösningar kan 

därmed utformas utan att hänsyn måste tas till infall av trafikbuller enligt 3§ (SFS 

2015:216). 

Uteplatser kan anordnas i anslutning till byggnad med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå enligt 3§ (SFS 2015:216). 

I den kvartersstruktur som föreslagits är det en byggnad i det nordvästra hörnet som 

erfordrar lokal skärmning för att klara kravet vid uteplatser, om enskilda sådana skall 

anläggas. I figur 5 nedan ges exempel på lokala skärmningsåtgärder som kan tillämpas. 

Höjden på skärmarna ska vara lägst 2 m. 

 
Figur 5. Exempel med lokalt skärmade uteplatser. 
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6.2 Buller från närliggande verksamhet 

Verksamhetsbullernivåerna som är redovisade nedan avser dagens verksamhet och ett 

”värsta” fall som kan inträffa vid några tillfällen/år dagtid. Resultatet redovisas också i 

bilaga I1. 

 

Figur 6. Beräknad ekvivalent ljudnivå 2 m över mark för verksamhetsbuller samt vid fasad. 

6.2.1 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersstruktur 
Ekvivalenta ljudnivån beräknas som mest kunna uppgå till 42 dBA dagtid vid bostäder. Det 

fall som beräknats avser full drift på anläggningen inklusive krossning/flisning, vilket sker 

3-4 ggr/år. Under en majoritet av året då krossning/flisning inte sker är ekvivalenta 

ljudnivån avsevärt mycket lägre. Likaså under kvällar/helger.  Det innebär att ”Zon A” 

enligt Boverkets vägledning 2015:21 (Industri- och annat verksamhetsbuller vid 

planläggning och bygglovsprövning av bostäder) uppfylls för bostadsbebyggelsen.  
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6.3 Buller från skjutfält 

Skottbullernivåerna som är redovisade nedan avser maximala ljudnivåer från det närmsta 

av skjutfälten, Mörrums Skyttegille, och med de mest bullrande vapentyperna som kan 

förväntas användas. Resultatet redovisas också i bilaga S1-S4. 

  
Figur 7. Beräknad maximal ljudnivå, AK4.  Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå, K-pist. 

  
Figur 9. Beräknad maximal ljudnivå, Revolver M45. Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå, Älgstudsare. 

6.3.1 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersstruktur 
Riktvärdena som bör tillämpas är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

skjutbanor (NFS 2005:15) och de för ”Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt 

förändrat verksamheten”. Riktvärdena ligger inom intervall, 60-70 dBAI för bostäder och 

skola under dimensionerande tidsperiod. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning 

för bedömning från fall till fall.  

Vad som framgår i beräkningarna är att det i ett av fallen kan uppkomma maximala 

ljudnivåer över 60 dBAI inom det aktuella planområdet. I övrigt ligger mest bullrande 

vapen- och ammunitionstyp med marginal under 60 dBAI i maximala ljudnivåer. För 

luftvapen förväntas inte ljudnivån överstiga 50 dBAI. 

6.4 Förskola 

Inom planområdet finns en förskola planerad. Nedan redovisas förutsättningar att klara 

riktvärden för denna. 
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6.4.1 Gårdsyta 
Förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå avseende trafikbuller. 

VMAB:s verksamhet kan som mest ge ekvivalenta ljudnivåer strax över 40 dBA i samband 

med krossning/flisning 3-4 ggr/år. Övrig tid förväntas avsevärt lägre ljudnivåer. 

6.4.2 Buller från förskolans verksamhet 
Förskolans verksamhet ger upphov till ljud som kan påverka bostadsbebyggelsen inom 

planområdet och angränsande områden österut. I verksamheten ingår att barnen är 

utomhus en del av tiden. I samband med det är det ofrånkomligt att ljud uppkommer. 

Uppkomsten kan vara skrik/sorl, slag-och stötar mot mark, lekanordningar m.fl. Många av 

uppkomstkällorna kan förebyggas ur bullerhänseende genom att exempelvis anlägga 

mjuk mark, konstgjord eller naturlig, samt undvika lekanordningar som kan vara särskilt 

bulleralstrande.   

De ljud som barnen själva alstrar verbalt påverkas delvis av hur många barn som befinner 

sig på gårdsytan samtidigt samt var barnen befinner sig i förhållande till närliggande 

bebyggelse. Med färre barn som vistas utomhus samtidigt och med längre avstånd till 

befintlig bebyggelse kan lägre bullerpåverkan förväntas.   

I Boverkets vägledning 2015:21 framgår att ljud som alstras av människor, exempelvis ljud 

från lekande barn, skolgårdar och idrottsplatser etc. inte ska betraktas som 

verksamhetsbuller. Anledningen till det är att källan till bullret ofta är spontant och 

tillfälligt och alstras av människor. Bedömning bör göras från fall till fall utifrån risken för 

störning då klagomål kopplat till detta inte sällan föranleder tillsynsärenden. Boverkets 

vägledning 2015:21 kan vara till viss hjälp vid bedömning av störningsrisken men bör 

användas med försiktighet.   

I det aktuella fallet har vi utgått från att närmsta bostäder hamnar omkring 20 m från den 

angränsande förskolans möjliga gårdsyta. Exakt vilka nivåer som kan uppkomma vid dessa 

bostäder går inte att avgöra, men av erfarenhet har vi sett att det i motsvarande fall kan 

innebära ekvivalenta ljudnivåer kring 50-55 dBA och maximala ljudnivåer kring 65-75 dBA 

under skolans öppettider. Förutsättningar att uppfylla krav på högsta ljudnivåer inomhus 

från yttre störkällor enligt BBR är, baserat på erfarenhetsvärdena, goda både vid planerad 

och befintlig bebyggelse. 

6.5 Buller inomhus 

Med lämpliga val av tak, ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda 

möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder och förskola.  

6.6 Vibrationer  

Med byggnader nära inpå vägar som trafikeras av tung trafik ökar risken för att vibrationer 

ska överföras till dem. Dåliga markförhållanden, som exempelvis lera, ökar risken för 

kännbara vibrationer.  

Byggnader, och särskilt bostäder, som planeras måste därför konstrueras på sådant sätt 

att markvibrationer inte leds över till dem. 
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7 Slutsatser och kommentarer 
Nedan kommenteras förutsättningarna att klara riktvärden för planområdet och 

föreslagen bebyggelse samt diskussion kring möjliga åtgärder: 

7.1 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från trafik  

(3§ i SFS 2015:216)  

Den föreslagen bebyggelse klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och planlösningar kan 

därmed utformas utan att hänsyn måste tas till infall av trafikbuller enligt 3§ (SFS 

2015:216). 

7.2 Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå vid uteplats från trafik (3§ i SFS 2015:216)  

Uteplatser kan anordnas i anslutning till byggnad med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå enligt 3§ (SFS 2015:216). I nordvästra delen av planområdet 

erfordras lokal skärmning av uteplatser för att riktvärdena ska uppfyllas för den föreslagna 

bebyggelsen. 

7.3 Industri- och verksamhetsbuller - Zon A (Rapport 2015:21) 

Ekvivalenta ljudnivån beräknas som mest kunna uppgå till 42 dBA dagtid vid bostäder. En 

majoritet av tiden är ekvivalenta ljudnivån avsevärt mycket lägre. ”Zon A” enligt Boverkets 

vägledning 2015:21 (Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder) uppfylls för bostadsbebyggelsen.  

7.4 Skottbuller 

I utredningen framgår att det i sällsynta fall kan uppkomma maximala ljudnivåer strax över 

60 dBAI inom det aktuella planområdet. En majoritet av mest bullrande vapen ligger med 

marginal under 60 dBAI i maximala ljudnivåer. För luftvapen förväntas inte ljudnivån 

överstiga 50 dBAI. 

7.5 Buller på skolgård 

Förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå avseende trafikbuller och därmed Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på 

skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

VMAB:s verksamhet kan som mest ge ekvivalenta ljudnivåer strax över 40 dBA i samband 

med krossning/flisning 3-4 ggr/år. Övrig tid förväntas avsevärt lägre ljudnivåer. Ljudnivåer 

på skolgården uppfyller därmed riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Industri- 

och annat verksamhetsbuller”. 

7.6 Högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 

inomhus från yttre störkällor (BBR, FoHMFS 2014:13) 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder och 

förskola. 
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Titel: 10-20001 Mörrum Industribuller
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av industribuller på planområde
Situation: Buller från fastigheter
Mörrum 23:35 samt Mörrum 73:7

Bilaga

I1

Beräkning av industribuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av industribuller (dBA), för våningen
med högst beräknad ljudnivå.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser ekvivalent A-vägd ljudnivå, förkortat dBA.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng och byggnader.

Se tillhörande rapport för information om aktuella ljudkällor!

Industribuller är beräknat enligt:
General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 3 Industribuller

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
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Titel: 10-20001 Mörrum S1 AK4
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av skottbuller på planområde
Vapentyp: AK4

Bilaga

S1

Beräkning av skottbuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av skottbuller (dBAI), för våningen
med högst beräknat skottbuller.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning impuls, förkortat dBAI.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng.
Hänsyn har även tagits till skjuthallens direktivitetsdämpning, typ Hall Z.

Se tillhörande rapport för information om aktuella vapentyper!

Skottbuller är beräknat enligt:
”NT Acou 099 - Shooting ranges, prediction of noise"
Implementerat i SoundPlan som General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 2 B1 AK4

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
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S-582 73 Linköping
www.akustikkonsulten.se 
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Titel: 10-20001 Mörrum S2 K-pist
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av skottbuller på planområde
Vapentyp: K-pist

Bilaga

S2

Beräkning av skottbuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av skottbuller (dBAI), för våningen
med högst beräknat skottbuller.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning impuls, förkortat dBAI.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng.
Hänsyn har även tagits till skjuthallens direktivitetsdämpning, typ Hall Z.

Se tillhörande rapport för information om aktuella vapentyper!

Skottbuller är beräknat enligt:
”NT Acou 099 - Shooting ranges, prediction of noise"
Implementerat i SoundPlan som General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 2 B2 K-pist

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
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www.akustikkonsulten.se 
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Titel: 10-20001 Mörrum S3 Revolver M45
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av skottbuller på planområde
Vapentyp: Revolver M45

Bilaga

S3

Beräkning av skottbuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av skottbuller (dBAI), för våningen
med högst beräknat skottbuller.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning impuls, förkortat dBAI.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng.
Hänsyn har även tagits till skjuthallens direktivitetsdämpning, typ Hall Z.

Se tillhörande rapport för information om aktuella vapentyper!

Skottbuller är beräknat enligt:
”NT Acou 099 - Shooting ranges, prediction of noise"
Implementerat i SoundPlan som General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 2 B3 Revolver M45

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
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Akustikkonsulten
Gjuterigatan 5
S-582 73 Linköping
www.akustikkonsulten.se 
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Titel: 10-20001 Mörrum S4 Älgstudsare
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av skottbuller på planområde
Vapentyp: Älgstudsare

Bilaga

S4

Beräkning av skottbuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av skottbuller (dBAI), för våningen
med högst beräknat skottbuller.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning impuls, förkortat dBAI.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng.
Hänsyn har även tagits till skjuthallens direktivitetsdämpning, typ Hall Z.

Se tillhörande rapport för information om aktuella vapentyper!

Skottbuller är beräknat enligt:
”NT Acou 099 - Shooting ranges, prediction of noise"
Implementerat i SoundPlan som General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 2 B4 Älgstudsare

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
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Dygnsekvivalent
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Leq_24 dB(A)
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Titel: 10-20001 Mörrum T1 Leq
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av trafikbuller på planområde

Bilaga

T1

Beräkning av ekvivalent ljudnivå 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet för våningen med högst ljudnivå.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark. Trafikår 2040.
Alla ljudnivåer avser dygnsekvivalent ljudnivå i dBA (A-vägd ljudnivå). 

Hänsyn har tagits till ljud från väg- och spårtrafik,
se tillhörande rapport för aktuella trafikmängder.
Dessutom har hänsyn tagits till skärmning av terräng.

Vägtrafikbuller är beräknat enligt:
”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell”
 reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653.

Spårtrafikbuller är beräknat enligt:
"Buller från spårbunden trafik Nordisk beräkningsmodell"
Reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4935

Beräkningsreferens: GNM Calc 1

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31
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Titel: 10-20001 Mörrum T2 Maxmax
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av trafikbuller på planområde

Bilaga

T2

Beräkning av maximal ljudnivå 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet för våningen med högst ljudnivå.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark. Trafikår 2040.
Alla ljudnivåer avser maximal ljudnivå i dBA (A-vägd ljudnivå), dvs högst värdet
sett till både väg- och spårtrafik. 

Hänsyn har tagits till ljud från väg- och spårtrafik,
se tillhörande rapport för aktuella trafikmängder.
Dessutom har hänsyn tagits till skärmning av terräng.

Vägtrafikbuller är beräknat enligt:
”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell”
 reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653.

Spårtrafikbuller är beräknat enligt:
"Buller från spårbunden trafik Nordisk beräkningsmodell"
Reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4935

Beräkningsreferens: Max (FMN(3,3), FMN(3,4));

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31
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