Rapport 20-024-R1
2020-01-29
3 sidor, 2 Bilagor
Akustikverkstan Konsult AB, Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, tel 0510 - 911 44

anders.grimmehed@akustikverkstan.se
Direkt: 070-231 72 25

KONSEKVENSER FÖR EN UTBYGGNAD AV METSÄ-TISSUE, MARIESTAD
SAMMANFATTNING
En bullerutredning i form av en beräkning är utförd för Metsä-Tissue i Mariestad. Anledningen är att man
planerar att utöka verksamheten genom att bygga ut fabriken. Det man då önskar svar på är vad som
krävs för att nå 40 dB(A) med befintliga källor. Kommer de nya byggnaderna att ha en positiv inverkan
och vilken ljudnivå skulle en ljudkälla på de nya byggnaderna få ha för att man fortsatt skall klara 40
dB(A).
Planen har varit att se effekten av att sänka de källor som bidrar med högst ljudnivå i respektive mätpunkt
och även för den mest utsatta fastigheten längs Göteborgsvägen med 10 dB. Källorna som reduceras är
alla de med ett internt bidrag på över 30 dB(A) i de kontrollerade punkterna.
Resultatet visar att om man gör detta på de 22 källor som har nivåer över 30 dB(A) så kommer man nå en
nivå på som högst 40 dB(A) nattetid.
Vidare visar beräkningen att de nya byggnaderna har en skärmande effekt för två av mätpunkterna (MP3
och MP4) och därmed fastigheterna mellan dessa. Som mest reduceras ljudet med 2 dB(A) till dessa
mätpunkter och fastigheter.
En beräkning är utförd för att se vilken ljudeffektnivå två nya källor får ha då de placeras på två av de
nya byggnaderna, dvs en på varje byggnad. Beräkningen är gjord vid ett värsta scenario då källorna
placerats på byggnaderna så nära mätpunkterna som möjligt och att de ej har någon intern skärmning av
de byggnader de sitter på. När detta görs visar räkningen att de två källorna inte bör överskrida en
ljudeffektnivå på 88 dB(A), vilket motsvarar en ljudtrycksnivå på 1 m på 77 dB(A).
1. UPPDRAGSGIVARE
Metsä-Tissue AB, Holländaregatan 4, 542 88 Mariestad
Kontaktperson: Elin Pettersson, tel 0501 - 27 53 26, 073- 80 993 26

2. UPPDRAG
Att undersöka vilka konsekvenser som en utbyggnad av Metsä-Tissue kan komma att få. Baserat på
ljudnivåerna som Metsä har idag i sina mätpunkter och vilka källor som påverkar dessa, skall de som har
en nivå som överskrider 30 dB(A) i respektive mätpunkt sänkas med 10 dB för att se vad resultatet blir i
respektive punkt. Målet är att försöka nå 40 dB(A) nattetid med denna åtgärd. Dessutom skall effekten av
att nya byggnader uppförs studeras och en grov uppskattning göras på vilken ljudnivå en källa kan ha på
de nya byggnaderna. I nuläget är placering av byggnader och storlek på byggnader inte 100 % klarlagt.
Höjderna (17 m för PM37 och 38, 13 m för baslager) bestämdes under ett uppstartmöte och för
ungefärlig yta har PM 35 använts. Placeringen som använts visas i figur 1 i rapporten. Målet är att fortsatt
nå 40 dB(A) med de nya källorna.
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3. RESULTAT
3.1 Effekt av att sänka de mest dominerande källorna med 10 dB
Totalt är det 22 källor som överskrider 30 dB(A) i någon av mätpunkterna MP2-MP4, se bilaga 2 eller för
ett av husen längs Göteborgsvägen med adress Vasavägen 3, syns ej i bilaga 2. Tre av källorna finns
representerade i alla punkter medan fem av dem överskrider 30 dB(A) i två av punkterna. Övriga 14 är
lokala och påverkar endast en av punkterna. Vilka källorna är redovisas i bilaga 1.
När dessa 22 källor sänks med 10 dB i alla frekvensband (Inte säkert att alla band behöver sänkas 10 dB,
men i nuläget är det effekten av sänkningen som är viktig) så erhålls de ljudtrycksnivåer som redovisas i
tabell 1.
Kontrollpunkter

MP2 MP3 MP4 Vasav

Beräknade ekvivalentnivåer dB(A)

37

36

39

39

Tabell 1: Beräknade ekvivalentnivåer till de olika mätpunkterna för Metsä och till Vasavägen 3 efter 10 dB reduktion på de
med bullrande källorna.

Det visar sig alltså att genom att sänka alla 22 källor som är de dominerande i varje punkt med 10 dB så
kan man nå 40 dB(A) nattetid i alla mätpunkter och vid den mest utsatta byggnaden längs
Göteborgsvägen.
3.2 De nya byggnadernas inverkan på ljudnivåerna
I figur 1 visas placering av de nya byggnaderna PM37, PM38 och Baslagret. Resultatet av beräkningen
efter åtgärd enligt 3.1 med de nya byggnaderna redovisas i tabell 2.
Baslager
PM 38

PM 37

Södra konverteringen

Figur 1: De nya byggnadernas placering

Kontrollpunkter

MP2 MP3 MP4 Vasav

Beräknade ekvivalentnivåer dB(A)

37

34

38

39

Tabell 2: Beräknade ekvivalentnivåer till de olika mätpunkterna för Metsä och till Vasavägen 3 efter 10 dB reduktion på de
med bullrande källorna med de nya byggnaderna med i beräkningen.
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Beräkningen med de nya byggnaderna visar att de hjälper till att skärma MP3 och MP4 och att
reduktionen från källorna som påverkar dessa mätpunkter är upp till 2dB(A). Även husen mellan
Sandbäcksvägen och Metsä kan erhålla denna reduktion beroende på var de är belägna.
3.3 Ljudeffektnivåestimering på nya källor på de nya byggnaderna
En enkel estimering har utförts genom att placera två nya källor, en på varje tak för PM 37 och 38. Att
bara använda två är för få ett värde på vad den högsta nivån får bli för respektive byggnad. För att inte
källorna skall få någon internskärmning av taket har de placerats 2 m ovan tak. Som ursprungsindata för
källorna har ljudet från källa 4 använts vilket är PM 35:s utblås för vacuumpumparna. Att denna källa
valdes beror på att vacuumpumpar även kommer att behövas på de nya husen. Sen kan dessa komma att
bli av en annan typ när man projekterar. Placeringen av källorna ses i figur 2.

Nya källor

Figur 2: Placeringen av källorna för kontroll av ljudeffektsnivåer för nya byggnader

Ett antal beräkningar har gjorts för att se vid vilken nivå som riktvärdet 40 dB(A) fortsatt uppfylls med de
nya källorna. Det visar sig att med en ljudeffektnivå på 88 dB(A) för respektive källa så kommer nivåerna
fortsatt vara på eller under 40 dB(A) för alla mätpunkter. Med en ljudeffekt på 88 dB(A) så skulle man få
en uppmätt ljudtrycksnivå 1 m från källan på 77 dB(A).
Nu kommer inte antalet källor att begränsas till två när man bygger ut, utan fler kommer att tillkomma.
Beroende på var man placerar den, dels i form av avstånd till mätpunkter/hus och dels i form av
skärmningar från egna byggnader så kommer ljudnivåerna kunna vara högre än framräknat så länge de
andra källorna på de nya husen inte bidrar. Vad och med hur mycket en källa kan låta får studeras vidare
när man vet var och hur många de nya källorna blir.
Anders Grimmehed
Civilingenjör i akustik
Granskad av Magnus Karlsson, 2020-01-29
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BILAGA 1: LJUDKÄLLOR SOM REDUCERATS 10 DECIBEL
Källor som påverkar alla utvärderingspunkter.
Källa 1: Skrubberfläktar 2 st PM35.

Källa 4: 2 st utblås, vacuumpumpar PM35.

Källa 18: Utblås. PM36

Källor som påverkar två utvärderingspunkter
Källa 13: Utblås. PM36

Källa 28: Transformatorer. Södra konverteringen

Källa 30: Utblås. Tak södra konverteringen

Källa 31: Utblås. Tak södra konverteringen
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Källa 35: Utblås. Tak södra konverteringen

Källor som enbart påverkar en utvärderingspunkt
Källa 5: Flertal källor. PM35

Källa 6: Port i stängt läge. PM35

Källa 7: Utblås på vägg och kylmedelskylare på mark. PM35

Källa 10: Två vacuumpumpar, markplan. PM36

Källa 15: Insug/motor. PM36

Källa 16: 3 st utblås vacuumpump. Tak PM36

Källa 20: Fläktutblås. PM36
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Källa 22: Öppen port. Avsvärtningen

Källa 24: Öppen port

Källa 26: Fläkt och utblås. Avsvärtningen

Källa 32: Utblås. Tak södra konverteringen

Källa 34: Utblås. Tak södra konverteringen

Källa 42: Utblås i vägg. PM35

Källa 43: Utblås i vägg. PM35
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BILAGA 2: MÄTPUNKTER

Mätpunkt 2, MP2

Mätpunkt 3, MP3
Vasavägen 3

Mätpunkt 4, MP4
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