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Sammanfattning 
I Hanaslövs fritidsområde sker snötillverkning kväll- och nattetid under en 
begränsad period men i den omfattning att det finns en risk att störning kan 
upplevas. 

Alvesta kommun planerar att exploatera två markområden för 
bostadsbebyggelse. För nya bostäder som placeras intill verksamhet gäller 
normalt bullerriktvärden redovisade i Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- 
och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder”. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid närmsta planerade bostäder ligger på upp till 50 
dB(A) vid arbetsmomentet snötillverkning. Detta  är högre än vad som anges 
som grundbullerriktvärde [zon A] i Boverkets rapport 2015:21. 

Bullerriktvärden enligt [zon B] kan utnyttjas och klaras om bostäderna buller- 
anpassas och har tillgång till ljuddämpad sida. 

Det finns goda förutsättningar att bygga bostäder vid området intill 
skidanläggningen. 
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1. Bakgrund 
Alvesta kommun bedriver verksamhet med snötillverkning i Hanaslöv, Alvesta 
kommun. Snötillverkning bedrivs kvälls- och nattetid under vinterhalvåret. 

Som en del i planering av nya bostäder har en externbullerutredning tagits 
fram. 

2. Anläggningen 
Buller från anläggningen alstras av fasta och flyttbara installationer samt av 
fordon. 

Anläggningen är belägen norr om väg 25/27, Alvesta kommun. Se flygfoto 
nedan. 

 

Bild 1. Flygfoto över Hanaslövsberget, Copyright Eniro. 
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2.1. Bullerkällor vid anläggningen 
Vid befintlig anläggning finns fasta (spjut) samt flyttbara (snökanon) maskiner för 
snötillverkning. Det planeras även  utvidgning av skidområdet med ökad produktion av 
snö. De flyttbara ljudkällorna är mest bidragande till ljudnivåer i planerat 
bostadsområde. Fordon som används är Scootrar, pistmaskiner, en 4-hjuling samt en 
lastbil Volvo L70 

Alla ljudkällor presenteras i bilaga 3. 

3. Driftsförutsättningar 
Beräkningar av buller har genomförts för befintlig verksamhet [3.1] samt med en 
utvidgning av verksamhet [3.2] med en ny nedfart (pist) med tillhörande 
snötillverkning. Snötillverkning i den nya nedfarten som är belägen närmst tilltänkta 
bostäder förutsätts att snökanoner med lägre ljudeffekt än befintliga och används 
tillsammans med fasta spjut. I befintlig- och ny verksamhet ligger produktionsnivån 
jämt fördelad under kväll- och natt. 

3.1. Befintlig verksamhet 
Det finns 17 st fasta samt 5 flyttbara bullerkällor på anläggningen som är i drift hela 
dygnet. Anläggningen betjänas av 7 fordon. Alla dessa ger bidrag i omgivningen och 
har tagits med i beräkningarna. 

3.2. Utvidgad verksamhet 
Utvidgad verksamhet beräknas ha 11 fasta samt 4 flyttbara bullerkällor samt betjänas 
av fordon från befintlig verksamhet. De nya flyttbara bullerkällorna har förutsatts vara 
av modell Techno TF10 PIANO-AM med drift på 1170 varv/min. Skall befintliga källor 
ersättas rekommenderas denna modell eller modell med motsvarande ljudeffekt eller 
lägre. Alla dessa ger bidrag i omgivningen och har tagits med i beräkningarna. 

4. Bullerriktvärde 
Bullerutredningen är framtagen för att undersöka möjligheterna att bygga 
bostäder i närheten av skidanläggningen. Då nya bostäder anläggs intill en 
befintlig verksamhet som bullrar, brukar beräkningsresultat normalt jämföras 
med riktvärden angivna i Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder”.  

Bullerriktvärden är uppdelade i olika zoner. Inom zon A kan bostäder 
anläggas utan vidare åtgärder, inom zon B kan bostäder anläggas men 
behöver bulleranpassas så att det finns tillgång ljuddämpad sida, och inom 
zon C där det inte rekommenderas bostäder alls. 

I tabell 1 på nästa sida anges bullerriktvärden. 
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Tabell 1 bullerriktvärden enligt Boverkets rapport 2015:21 

Zon Leq dag  

(06–18)  

Leq kväll  

(18–22)  
Lördagar, söndagar 
och helgdagar  

Leq dag + kväll (06–
22)  

Leq natt  

(22–06)  

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 bulleran-
passas.  

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 installa-
tioner gäller värdena enligt tabell 2. 

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 innehål-ler ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, 
bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.  

Det förekommer enstaka momentana ljudtoppar från rengöring av 
snötillverkningsspjut. Det sker inte i sådan omfattning (ca. 1-2 ljudtoppar per timme) 
att vi bedömer att det kan bli aktuellt med 5 dBA skärpning av riktvärde för den 
ekvivalenta ljudnivån. 

• 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.  
 

4.1 Bulleranpassning 
Hur bostäder bulleranpassas finns beskrivet i rapport 2015:21 från boverket. 
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5. Akustiska nyckeltal 
Decibelbegreppet är ett logaritmiskt begrepp. Detta innebär bl. a. att vid addition av 
två lika starka bullerkällor så ökar ljudnivån med 3 dBA. När det gäller upplevelsen av 
skillnaden i ljudnivå för bredbandigt buller, det vill säga buller som har ett brett 
frekvensinnehåll, kan följande anges: 

±2-3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring. 

±8-10 dBA upplevs om en fördubbling/halvering av ljudet. 

De uppmätta källorna på anläggningen avger bredbandigt buller. 

5.1. Decibel enheter 
Ekvivalent a-vägd ljudnivå [LAeq] är den logaritmiska medelljudnivån över en viss tid. 

Maximal a-vägd ljudnivå [LAFmax] är ett mått på den momentana ljudtoppen vid 
enstaka händelser. 

Förklaras grafiskt nedan. Ljudnivåerna i grafen nedan är generella och avser inte 
Hanaslöv specifikt. 

 

6. Genomförande 
Utredningen har genomförts genom närfältsmätningar av enskilda ljudkällor, en 
beräkningsmodell har upprättats och bullret beräknas till omgivningen.  

6.1. Närfältsmätning 
Källstyrka eller Ljudeffektnivå, LWA, dB re 10–12 W har bestämts genom mätning på 
kort avstånd från aktuella källor och genom beräkning. 

6.2. Mätpersonal 
Närfältsmätningarna under januari 2018 genomfördes av Mattias Lindqvist ÅF 
Ljud & Vibrationer. 
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6.3. Mätinstrument 
Typ Tillverkare Beteckning Internbeteckning 

Ljudnivåmätare Brüel & Kjær 2250 AL 263 

Mikrofonkalibrator Brüel & Kjær 4231 KU 80 

Ljudinstrumenten uppfyller kraven för mätinstrument klass I enl. IEC 651. 
Utrustningen som används vid mätningarna är kalibrerade i enlighet med vårt 
kvalitetssystem. Instrumenten kontrollkalibreras omedelbart före och efter 
mätningarna. 

7. Beräkning 

7.1. Metod 
Utgående från mätresultat/beräknade källstyrkor, kartinformation, mått tagna på 
plats,  uppgifter om topografin, m.m. upprättas en beräkningsmodell. Modellen och 
beräkningarna genomförs enligt Nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller 
redovisad i rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise 
from industrial plant - General prediction method”. 

Som hjälpmedel har vi använt beräkningsprogrammet SoundPLAN v 7.4 som följer 
angiven beräkningsmodell. Beräkningarna har genomförts av Mattias Lindqvist och 
Anders Bengtsson. 

7.2. Noggrannhet 
Noggrannheten i en beräkning är beroende av flera faktorer. Det gäller att försäkra sig 
om att samma driftsförutsättningar råder under mättillfället, både vid 
ljudeffektbestämningarna av enskilda ljudkällor och vi mätningarna i 
kontroll/kalibreringspunktern, som de som förväntas råda under normal drift. Under 
mättillfället var det enligt platsansvarig normal drift.  

Ingående ljudkällors ljudeffektnivå måste bestämmas på ett korrekt sätt. Vid ett gott 
genomförande kan beräkningsresultatet lämnas med en noggrannhet inom 2 dBA. Vid 
jämförelse med bullerriktvärde brukar normalt inte hänsyn tas till noggrannhet/o- 
noggrannhet då detta vägts in vid fastställande av bullerriktvärde. 
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8. Beräkningsresultat 
I planområde 1: 

• Sex tomter klarar bullerriktvärdet Leq 45 [zon A]. 

• Fjorton tomter har över Leq 45 men inte över Leq 50 och hamnar 
därför i [zon B] och behöver bulleranpassas och ha tillgång till 
ljuddämpas sida. Lmax 55 på bullerdämpad sida innehålls. 

I planområde 2:  

• Samtliga tomter klarar bullerriktvärde Leq 45 [zon A]. 

I tabeller nedan redovisas beräkningsresultat med utökad situation för 
verksamheten. Resultat redovisas även på ljudutbredningskarta bilaga 1, 
samt fasadkarta bilaga 2-3. 

8.1. Utökad verksamhet 

Fastighet Beräknad 
ekvivalent 
ljudnivå dag & 
kväll  

(Ekvivalent ljudnivå 

bestäms för minst en 

timme som den 

bullrande 

verksamheten pågår) 

Kl. 06-22 

Beräknad 
ekvivalent 
ljudnivå kväll & 
natt 

Kl. 22-06 

Beräknad 
maximal 
ljudnivå            
natt (För fastighet i 

ZON:A fasad med 

högst värde, för 

fastighet i ZON:B 

fasad ljuddämpad 

sida) 

kl. 22-06 

1. [zon B]. 50 50 38 

2. [zon B]. 50 50 46 

3. [zon B]. 49 49 45 

4. [zon B] 49 49 49 

5. [zon B] 49 49 42 

6. [zon B] 49 49 42 

7. [zon B] 47 47 38 

8. [zon B] 48 48 42 

9. [zon B] 46 46 49 
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10. [zon B] 46 46 49 

11. [zon B] 47 47 49 

12. [zon B] 46 46 48 

13. [zon B] 46 46 45 

14. [zon B] 46 46 45 

15. [zon A] 45 45 53 

16. [zon A] 45 45 53 

17. [zon A] 45 45 46 

18. [zon A] 43 43 52 

19. [zon A] 45 45 52 

20. [zon A] 45 45 53 

 

 


