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Rubrik

Externbuller vid biobränsleanvändning

Sammanfattning

Avsikten med detta arbete var att täcka hela kedjan av bullerkällor, vid produktion,
transport, lagring och användning av biobränslen.

Då tillgången till relevanta bullermätningar var sparsammare än väntat och dessutom
ofta bristfälligt dokumenterade, koncentrerades arbetet till bedömning av externt bul-
ler från en framtida biobränsleeldad förbränningsanläggning.

En översiktlig sammanställning över uppskattade ljudeffektnivåer för olika buller-
källor vid biobränslehanteringen har gjorts. Mätningar på externbuller från olika
existerande biobränsleeldade kraftvärmeverk återfinns samlade i en tabell. Det är dock
svårt att utifrån insamlade dB(A)-värden dra slutsatsen om en planerad anläggnings
bullerimmission i närmaste bostadsbebyggelse.

Den nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller har tillämpats på en
anläggning i projekteringsstadiet - VEGA - med avsikt att bedöma anläggningens
bullerimmission i närmaste bostadsområde (250 m från tomtgräns). Modellen har
testats via dataprogrammet "ILYD", vid Lydteknisk Institut.

Programmet bedöms som ett lättanvänt planeringshjälpmedel, även om kunskap om
modellen är nödvändig för en användare. En förutsättning för tillförlitligheten är
tillgången till de olika källornas beräknade/antagna ljudeffektnivåer, uppdelade på



oktavbanden 63 till 8 000 Hz. Noggrannheten ökar också med antalet bredbandiga
bullerkällor som tas med.

Tillämpningen av beräkningsmodellen på VEGA visar med god säkerhet utifrån
tillgängligt material att nattvarden från klockan 22 till 7 kan innehållas, om plane-
ringen är god och det råder normala driftbetingelser. Ett eventuellt strängare krav på
35 dB(A) kan vara svårare att uppnå, speciellt på morgonen mellan 6 och 7.

Bullret från lastbilstransporter inne på anläggningen klassas som industribuller. Last-
bilsbullret är starkt kopplat till körsättet och antagen acceleration. Detta gäller även
hjullastare, som endast får användas dagtid. Bullersimuleringarna visar att det under
dagtid, från 7 till 18, är möjligt att använda en dämpad mobil flishugg inne på
området.
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Title

External noise when using biofuel

Summary

The aim of this study has been to cover sources of noise dealing with all steps in a
biofuel chain; producing, transporting, storing and firing the biofuel. When the
availability of relevant test results from noise surveys is not so good and mostly badly
documented, the study has been concentrated on estimation of external noise for
planning and design purposes, from a prospective biofuel - fired plant.

A synoptic tabulation of estimated acoustic power levels from different noise sources,
when handling biofuel, has been done. The results from measurements of external
noise from different existing combined power and heating plants are tabulated.
However, this is not sufficient to make reliable conclusions about noise emissions
from a prospective plant, to neighbouring areas.

The Nordic model for simulation of external noise has been used for a prospective
plant - VEGA - designed by Vattenfall. The aim has been to estimate its noise
pollutions at critical points at the nearest residential area (250 m from the fenced
industry area).

The software - ILYD - is easy to handle, but knowledge about the model is necessary.
A requisite for the reliability is the access to measurements or estimations of different
sources of noise, at different levels of octaves from 63 to 8 000 Hz. The degree of
accurancy increases with the number of broad band sources, that are integrated.



Using ILYD with available data, a night limit of 40 dB(A) should be possible to fulfil
with good degree of accuracy at VEGA, between 10 pm and 7 am, with good
planning and under normal operation conditions. A demand for 35 dB(A) as a limit
can be harder to fulfil, especially at mornings from 6 to 7.

Noise from heavy vehicles within the plant area is classified as industrial noise and
not as road traffic noise. This type of noise depends very much on the way of driving
and assumed acceleration. Concerning wheel - mounted loaders, they may then only
be used during daytime. The simulations show, that even at daytime from 7 to 6 pm,
it would be possible to use an acoustically damped mobile chipping machine, inside
the power industry area.



FORORD

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i
projektform och fr o m 1994 har Vattenfall Utveckling AB det samlade ansvaret
för genomförandet av Projekt Bioenergi. Det övergripande målet för projektet är
att klarställa bioenergins möjliga roll inom Vattenfalls framtida affärsverksamhet.
För att få underlag till en sådan bedömning analyseras hela bioenergisystemet, från
bränsleproduktion till slutlig användning.

Sammanfattningsvis innebär detta att Vattenfalls engagemang inom bioenergi-
området omfattar såväl utvärdering och anpassning av olika omvandlingstekniker,
som analys av konkurrens och marknadsförhållanden där miljöaspekterna bedöms
få en allt större betydelse.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall, dels av forskare vid
högskolor och konsulter. Även examensarbeten bidrar till utvecklingen.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport är ett
examensarbete och avhandlar extembuller vid biobränsleanvändning.

Vattenfall augusti 1994

Känn Widegren-Dafgård
Vattenfall AB
Projekt Bioenergi
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FÖRFATTARENS FÖRORD

Denna rapport är resultatet av ett delprojekt i Vattenfalls satsning
på bioenergi inom företagets s k Bioenergiprojekt. För mig,
civ.ing. Jonce Kotaleski är den ett resultat av ett intresse för
utveckling av alternativa energikällor och har utförts som ett
examensarbete inom en påbyggnadsutbildning i Energi och Miljö
på Högskolan i Falun/Borlänge.

Jag vill passa på att tacka min handledare på Vattenfall
Energisystem AB, civ .ing. Erik Setzman som med en mycket
positiv och saklig handläggning hjälpt mig utforma rapporten. Ett
stort tack dessutom till samtliga på Energisystem i vars trevliga
atmosfär rapporten tillkommit.

Jag vill också särskilt tacka Göran Westerberg på Akustik Konsult
AB som har stått för den tekniska granskningen och
sakkunnigheten inom akustik- och bullerområdet samt min
examinator och handläggare på Högskolan i Falun/Borlänge
civ.ing. Olle Hådell och alla Er andra som med tips, stöd och
underlagsmaterial m m bidragit till projektet.



VY ÖVER KOMBI OCH FÖRGASNINGSANLÄGGNINGEN "VEGA", VATTENFALLS PLANERADE KRAFTVÄRMEVERK
BASERAT PÅ NY TEKNIK FÖR TRYCKSATT FÖRGASNING AV BIOBRÄNSLEN I KOMBICYCKEL
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l. INLEDNING

Den ökade insikten om behovet av långsiktiga och uthålliga
lösningar på energiförsörjningen medför en ökad satsning på
biobränslen från samhället. Inom Vattenfalls Bioenergiprojekt är
miljöfrågorna i samband med en ökad biobränsleanvändning för
produktion av el och värme av central betydelse.

Buller är ett miljöproblem och en irritationskälla som ofta får en
underordnad betydelse. I många intervjuundersökningar
däremot, och då även i länder med svåra vatten- och
luftföroreningar, hamnar buller i topp bland alla irritationskällor.

Den aktuella utredningen1 "Handlingsplan mot buller, SOU
1993:65", understryker samhällets intresse och ökande
medvetenhet om att buller är ett viktigt miljöproblem som inte får
nonchaleras. Där omnämns att externt buller skall behandlas
utförligare i samband med ansökan om tillstånd eller koncession
för en verksamhet, samt att tillsynen av att de beslutade villkoren
inte överskrids skall bli bättre. Detta är helt i enlighet med den
ökade miljömedvetenheten och de skärpta miljökraven.

Avsikten med detta arbete var att täcka hela kedjan av bullerkällor
vid produktion, transport, lagring och användning av
biobränslen. Den sparsamma tillgången till relevanta
bullermätningar inom just bioenergirelaterad verksamhet
medförde emellertid att arbetet koncentrerades till externt buller
omkring biobränsleeldade förbränningsanläggningar. Målet var
att från insamlade och beräknade bullerdata förutsäga
externbullret från ett framtida biobränsleeldat kraf tvärmeverk i en
relevant immissionspunkt i närbelägen bostadsbebyggelse. För
detta ändamål valdes ett dataprogram vid namn "ILYD" baserat
på en beräkningsmodell från Lydtekniskt Institut2. Modellen
återges här enbart i korta drag. Fullständig kännedom om
modellen och en viss kunskap om beräkning av externt
industribuller3 är nödvändig för användaren.

För fallstudien valdes Vattenfalls planerade biobränsleeldade
kraftvärmeverk VEGA i en tänkt placering i Eskilstuna. VEGA har
valts som namn på den process som studeras, vilken är trycksatt
förgasning av biobränslen i kombicykel (VEdförGAsning).
Trycksatt förgasning av biobränsle för elgenerering i

Statens offentliga utredningar SOU 1993:65, "Handlingsplan mot buller", Miljö-
och naturresursdepartementet, 1993.
2j0rgen Kragh, Bent Andersen, Jergen Jakobsen, "Environmental noise from
industrial plants. General prediction method", Danish Acoustical Laboratory.
Rapport nr. 32,1982.
3Lydtekniskt Institut, "Beregning af ekstern industristej", 4-5. maj
1992,Kompendium från Lydtekniskt Institut.



gasturbin/ångturbin och vänneproduktion utgör ett intressant
alternativ för framtiden.

Nedan förklaras de viktigaste, grundläggande bullerbegreppen
som används i rapporten (enligt AFS 1992:10):

A-vägning Frekvensvägning enligt A-kurvan i
Publication 651 (1979) från International
Electrotechnical Commission.

Buller Ljud med frekvenser inom området 22-18000
Hz.
Anm: Buller definieras traditionellt som "icke
önskvärt ljud" d.v.s. med en värdering av
ljudet inlagd.

Ekvivalent ljudnivå Energiekvivalent medelvärde av en
varierande ljudnivå under en given
tidsperiod. Ekvivalent ljudnivå avser A-vägd
storhet och anges i enheten dB. (Exempel på
skrivsätt LpAeqS = 85 dB, om
exponeringstiden är 8 timmar).

Impulsljud Kortvarigt ljud med varaktighet mindre än 1
sekund, vars frekvensvägda toppvärde
överstiger ljudnivån i ett kort tidsintervall
kring impulsljudet med mer än 15 dB.

Ljudnivå Frekvensvägd ljudtrycksnivå. Ljudnivå anges
i enheten dB. (Exempel på skrivsätt: LpA = 85
dB).

Ljudtrycksnivå Ljudtrycksnivå mätt utan frekvensvägning.
Ljudtrycksnivå anges i enheten dB. (Exempel
på skrivsätt Lp = 85 dB).

Maximal ljudnivå Maximal ljudnivå bestämd med
tidsvägningen "F" enligt Publication 651
(1979). (Exempel på skrivsätt:

Samtliga ovan angivna storheter hänförs till referenstrycket 20
uPa. För A-vägda storheter som ljudnivå, ekvivalent ljudnivå och
maximal ljudnivå, kan enhetsbeteckningen dB(A) användas i de
fall där storhetsbeteckningen ej klart anger att det är fråga om A-
vägd storhet.



2. BULLERKÄLLOR VID BIOBRÄNSLEHANTERING

2.1. Avverkning och flisning

Tillvaratagande av skogsbränsle sker i första hand i samband med
slutawerkning, genom uttag av avverkningsrester, och i samband
med gallring. Efter skördaren samlar en skötare ihop
avverkningsresterna antingen i vältor på hygget eller vid väg intill
hygget. Med en flisskördare flisas bränslet antingen direkt efter
skotning eller efter lagring i välta. Bränslet kan även hämtas från
hygget obearbetat för flisning på bränsleterminal eller direkt vid
förbränningsanläggningen. Från flisningsekipaget töms flisen över
till en större container som senare hämtas av en containerbil.

Uttag av energiskog (Salix) sker vintertid ungefär vart tredje till
vart femte år. Man skiljer på direktflisning respektive
helskottsskörd. Som namnen antyder så sker flisningen direkt i
skördemaskinen vid direktflisning. Flisen överförs sedan till en
container bakom eller vid sidan av maskinen. Transport till
värmeverk måste ske ganska omgående då flis inte är
lagringsduglig. Vid helskottsskörd samlas skotten i en hög utan
att kapas eller flisas. Fördelen är att det ger ett lagringståligt
bränsle som kan torkas och flisas vid behov. Skörden av de 5-6
meter långa skotten sker med specialmaskiner, som är under
utveckling, medan flisningen sker med samma typ av maskiner
som används i skogsbruket.

Det buller som alstras av skogsmaskiner påverkar i första hand
förarens arbetsmiljö och hans utsatthet. "Arbetsmiljön vid uttag,
hantering och förbränning av biobränslen" behandlas i en tidigare
rapport4.

Buller i skogsmaskiner har utretts specifikt5 och buller- och
arbetsmiljön har förbättrats. I den ergonomiska granskning som
idag sker av fordonen finns buller som en fast punkt. Bullrenivån
inne i förarhytten varierar från 65-75 dB(A) (ny maskin, 1992 års
modell). Riktvärdet är satt till en ekvivalent ljudnivå <75dB(A).
Det maximala värdet är 85dB(A).

4Helena Dahlberg, "Arbetsmiljön vid uttag, hantering och förbränning av
biobränslen", Vattenfall - Projekt Bioenergi, FUD-rapport nr: U(B) 1993/8.
bornas Jakobsson, "Buller i skogsmaskiner. Mätning av skogsmaskinförarens
bullerexposition pä Domänverket inom Oskarshamns revir", Examensarbete utfört
vid Arbetarskyddsstyrelsens ingenjörsutbildning 1981/82.



•Bullermätning på flisskördare6 har gett 86 dB(A) på 10 meters
avstånd. Översatt till ljudeffektnivå skulle detta motsvara ca 117
dB(A). Flismaterialet var hyggesrester av gran.

•Själva traktorn hade en ljudnivå på 77 dB(A) på avståndet 10m
dvs. en ljudeffektnivå på ca 108 dB(A).

•Mätningar på mobila flishuggar7 på 7 meters avstånd har gett 88
-94 dB(A) beroende på mätriktning. Detta motsvarar
ljudeffektnivåer på ca 116-122 dB(A). Den högre nivån mätt
mittemot inmatningstrumman.

I samma rapport undersöks möjligheten att bullerdämpa
flishuggarna. Reduktioner på 10-15 dB gick att uppnå. Detta är
viktigt vid en eventuell flisning i tätortsmiljö, t.ex. på en
förbränningsanläggning.

Statens Maskinprovningar har genomfört tester på många små
huggmaskiner på den svenska marknaden. Ljudeffektnivåer
mellan 112-122 dB(A) presenteras, då rundvirke av björk 7-llcm
flisades.

Skillnaden mellan flisning av kvistat respektive okvistat virke kan
variera ljudnivån med 10dB8. Flisning av energiskog hamnar
ljudnivåmässigt någonstans mittemellan.

Ljudnivåer från fasta skogsbränsleterminaler (Lycksele, Dombäck,
Hissmofors)9 visar på nivåer mellan 50-54 dB(A) på ett avstånd av
500m. Fallstudien av flisterminalen i Lycksele10 visar på
bullerproblem i närmaste bebyggelse( ca 500m).

Den bullrande verksamheten på en flisterminal härrör främst från:

•barktrummor med en ljudeffektnivå på ca 120dB(A).
Barktrumman genererar ett mer lågfrekvent ljud som dämpas
mindre av avståndet. I fallstudien av flisterminalen i Lycksele
visade det sig att den även genererade ett högt infraljud. Ljudet

6Ingemar Johansson och Jan-Erik liss, Bullermätning: ÖSA 250
Tomado/BRUKS 800 CT, resultat vid en fältstudie 22/121987.
7Birger Bech Jessen och Mogens With Grove, "Stejdämvning af mobile
flishuggere", Lydteknisk Institut, Rapport nr. 129,1986.
8Jan-Erik Liss, "Arbetsmiljön vid manuell virkesmatning av
lantbrukstraktomonterade flishuggar", Sveriges Lantbruksuniversitet.
Institutionen för skogsteknik, Garpenberg 1990.
9Gunna/ Eriksson, "Buller vid stationära skogsbränsleanläggningar", Sveriges
Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik, Uppsatser och Resultat nr.
56,1986
10Johnny Hedendal och Mikael Boman, "Hygienisk bedömning av lågfrekvent ljud i
inre och yttre miljön. Fallstudicflisteminal-bostadsomrdde",
Arbetarskyddsstyrelsens forskningavdelning i Umeå, Undersökningsrapport
1986:4.



var störande utan att alltför höga dB(A)-värdet uppmättes
utomhus. Barktrummor förekommer endast på flisterminaler där
kombinerat massa- och värmeflisuttag sker.

•huggar med en ljudeffektnivå på ca 119 dB(A). Generering av
lågfrekventa rena toner beroende på knivar och var/tal.

•krossar och rivare genererar ett externt ljud som är 5-10 dB lägre
än huggarnas.

•bandtransportörer och rrammatningsanordningar är det svårt att
ange en typisk ljudeffektnivå för. En ljudeffektnivå på 107 dB(A)
är uppmätt för en transportskena vid en träpulverfabrik. I fallet
Hissmofors visade det sig att skakanordningen/transportören
generade ett infraljud.

•blåsmaskiner har Ijudeffektnivåer mellan 101-120 dB(A). Idag
placeras blåsmaskinerna i ett separat rum med tunga väggar och
ljuddämpare på luftintaget. Den utgående flisledningen måste
ljudisoleras för att inte bli en dominerande ljudkälla till
omgivningen.

• traktorer och hjullastare har ljudeffektnivåer på ca 112 dB(A).
Detta medför ofta oacceptabla ljudnivåer till omgivningen.
Ljudnivån varierar med körsättet.

De av ovan uppräknade ljudkällor som kan återfinnas vid en
fastbränsleanläggning blir i princip bränslehanteringen med
transportörer, krossar och hjullastare. Mobila flishuggar är också
tänkbara.

22. Transporter

Transporter av flis eller i vissa fall oflisade avverkningsrester
utförs i regel med containerfordon eller lastbilar med släp. Viss
transport sker med järnväg. Externt buller från lastbils trafik
betraktas olika beroende på om trafiken sker på allmänna leder
eller inom ett industriområde11. Naturvårdsverket har lagt fram
ett förslag till riktvärden för miljökvalitet avseende
vägtrafikbuller12. Enligt detta förslag är den ekvivalenta ljudnivån
utomhus satt till 45-50 dB(A) för "bostadsområden utan andra
aktiviteter än boende" och 55 dB(A) "vid permanentbostäder".
Kraven på tunga lastbilar för tillverkarna är från 1991, i samband
med certifiering, att de maximalt får avge 84 dB(A) på 7,5m vid

"Statens Naturvårdsverk, "Buller från vägtrafik - allmänna råd", SNV1985, Ny
remissutgiva 1991.
12Statens Naturvårdsverk, "Vägtrafikbuller" — Naturvårdsverket informerar
SNV 91-620-9393/92.05



full acceleration från en bestämd ingångshastighet. Detta
motsvarar en maximal ljudeffektnivå på ca 113 dB(A).

Den dominerande bullerkällan vid konstant hastighet över
50km/h är däckljudet. Detta medför att för att få ner bullret till
omgivningen måste även däckljudet dämpas. Ett sätt är nya
absorberande material i vägbanor med vilka dämpningar upp till
10 dB uppnåtts. Optimering av motorljudet, inkapsling av motorn
samt minskning av avgasljudet är nödvändigt. Speciellt för att
dämpa det lågfrekventa ljudet som har en bättre förmåga att
tränga in inomhus.

Vid trafik på allmänna leder ses bullerbidraget vid nyetablering av
en verksamhet som en ökning av den procentuella andelen tung
trafik. För väl trafikerade leder med kanske 5000 - 9000
fordon/dygn och 8% tung trafik ger en ökad biobränsletransport
med 60-120 lastbilsfordon ett mycket litet bidrag. Det totala
vägtrafikbullret kan inte knytas till den ökade transporten av
biobränslen utan trafiken i sig som måste bli tystare. Bidraget kan
däremot bli stort på lite trafikerade vägar och genom
bostadsbebyggelse, speciellt tiden 19 - 07 då risk för uppvaknande
föreligger. Maximalt fem ljudstötar, högre än 45 dB (A) inomhus,
tolereras. Det är i första hand tunga fordon som orsakar en sådan
störning.

All trafik inne på industrianläggningen klassas som industribuller
och andra lägre riktvärden för utomhusbuller gäller. Denna
övergång mellan riktlinjer blir särskilt viktig för en verksamhet
som kräver tidiga transporter (före 700) då nattkrav tillämpas för
externt industribuller. Att trafiken inom anläggningen kan vara
en betydande bullerkälla framgår då ljudeffektnivån från tomgång
till maximal acceleration varierar från 96 till 113 dB(A). För att
detta inte skall bli en dominerande källa måste körningen inom
området begränsas. Uppehållstiden inom anläggningen måste bli
minimal för att få ner den ekvivalenta ljudnivån i närmaste
bebyggelse.



3. BULLERMÄTNINGAR OCH BULLERDATA FRÅN
ENERGIANLÄGGNINGAR

3.1. Tillgängliga bullerdata

På uppdrag av Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning har en del
rapporter om buller tidigare publicerats. En sammanställning över
uppmätta bullernivåer i kraft- och värmeverk från 1976 finns.
Övriga rapporter behandlar ångventiler och ledningar,
bullerdosmätningar och skorstensljud. Förslag till ljudkrav har
också utarbetats. De senaste rapporterna är från 1983.

När det gäller buller från just befintliga och biobränsleeldade
kraftvärme- och värmeverk så existerar det ingen samlad
informationskälla över hela verksamheten. Informationen om
buller finns ofta uppdelad beroende på dess karaktär och på den
omgivning som den påverkar. Insamlingen av data har därför
varit ett tidsödande och svåröverskådligt arbete.

Enskilda kraftvärmeverk är en första informationskälla. I de fall en
bullermätning har utförts vid en anläggning har det ofta varit
möjligt att få ta del av mätprotokollet. Det rör sig om mätningar
av externt buller men främst är mätningarna inriktade på
arbetsmiljön och ofta är det skyddsingenjören som initierat en
mätning.

I samband med ansökan om tillstånd eller koncession för verksamheten
(enligt miljöskyddslagen ML) har i vissa fall mätningar gjorts av
externt buller. Mätprotokollen är då enligt offentlighetsprincipen
tillgängliga från t.ex. länsstyrelsens miljövårdsenhet.

Vid klagomål och i samband med störande ljud till omgivningen
kan yrkesinspektionen i det aktuella länet beordra mätningar.
Dessa mätningar finns emellertid inte samlade utan måste sökas
hos respektive läns yrkesinspektion. En metod skulle kunna vara
att skicka ett typbrev till samtliga läns yrkesinspektioner och
begära ev. mätprotokoll från bullermätningar vid
biobränsleeldade anläggningar.

Arbetomiljöinstitutet förfogar över ett bibliotek och en databas där
sökning över rapporter och publikationer möjliggjorts.
Rapporterna är emellertid främst inriktade på buller och
tröskeleffekter på människan i allmänhet. Främst är det frågan om
hygienisk bedömning av buller. Infraljudets påverkan på
människan kan vara av intresse då höga nivåer av lågfrekvent
buller i vissa fall kan genereras av t.ex.. barktrummor och krossar.



Sveriges Verkstadsförening har ett bibliotek och en databas där
buller från maskiner i verkstadsmiljö kartläggs och beskrivs. Det
finns flera rapporter och examensarbeten som behandlar buller
från skogsmaskiner, vedrenserier och pappersbruk. "Miljöbanken"
är den gemensamma databas som produceras tillsammans med
Arbetsmiljöinstitutet.

Tillverkare och leverantörer är den källa som i ett
projekteringsstadium ger mest konkreta och relevanta bullerdata.
Direkta kontakter har därför tagits med tänkbara leverantörer för
att erhålla bullerdata och mätprotokoll. Detta visade sig dock vara
en svår och ibland otillförlitlig metod för att erhålla bullerdata.
Många tillverkare har oftast inte tillräckliga kunskaper om buller
och gör inte bullermätningen själva. Det blir en kostnadsfråga och
dokumentation av bullernivå bedöms inte alltid ge fördelar mot
konkurrenterna. I vissa fall vill man inte lämna ut mätningar som
en konkurrent kan dra värdefulla slutsatser av. Detta är ett
märkligt argument ur bullersynpunkt då inget förhindrar att en
mätning görs av en oberoende instans. Buller är ju också ett
miljöproblem som påverkar hela omgivningen.

Bullermätningar utförs oftast av olika konsulter inom
akustikomrädet. Normalt tillhör mätresultaten uppdragsgivaren
och dennes tillstånd måste inhämtas före användningen. Oftast
sker även bandupptagningar av bullret varur detaljerade
frekvensuppdelade bullernivåer kan erhållas met konsultarvode.

Det som skiljer ett biobränsleeldat kraftvärmeverk från andra
energianläggningar är i princip bara bränslet och transporterna
dvs. avverkning, flisning, krossning och transporter av bränslet
till och inom anläggningen. Vid nuvarande eller framtida
anläggningar, där det sker förgasning av t.ex träpulver som i
VEGAfallet, tillkommer det en torkanläggning för det
finfraktionerade bränslet.

Sveriges lantbruksuniversitet har varit en källa avseende denna del
av verksamheten. Rapporter om buller från flisning vid stationära
skogsbränsleanläggningar har publicerats.

Statshälsan har en ergonomisk cheklista för skogsmaskiner där
buller finns med som en punkt. Resultatet anges som ett
ekvivalent dB(A)-värde i förarhytten. Bullerdata om maskinerna
kan i vissa fall fås från Statens Maskinprovningar. Dessa är
framtagna med hänsyn till bullermiljön i förarkabinen. Först från
1993 skall mätningar ur externbulleraspekt göras på ny till verkade
maskiner.



32. Externbullar från några biobränsleeldade kraft- och
värmeverk

De mätningar av externt buller som framkommit från några
biobränsleeldade kraftvänneverk ger en viss vägledning avseende
"typiska bullernivåer". Varje anläggnings buller är emellertid
unik och konfigurationen runt anläggningen har avgörande
betydelse. Kraven på bullernivån till omgivningen bestäms i hög
grad av avståndet till närmaste bebyggelse.

I tabellen nedan har en enkel överföring av ljudnivåerna skett till
ett enhetligt avstånd av 500m. Skortenens position har antagits
som anläggningens centrum och dominerande bullerkälla. Varje
anläggnings effekt och ålder har också tagits med.

Anläggning

Avesta Energiverk

[fjärrvärmeverk]

Hallsberg

Nässjö Affärsv,

Kiruna Energi

Sandviksverket

Eskilstuna

Karlskoga Energi

Hedenverket,

Karlstads kommun

Örebro Energi

Effekt
(Vänne+el)

[MW1

6 resp. 4

(värme)

12+15

20+9

24+9

30

50

80

80+20

156

Ålder

1991

resp.

1985

1987

1989

1991

1984

1985

1986

1993

1990

Panntyp och bränsle

RÖRLIG ROST resp.

TRAPPSTEGSROST,

skogs- och

sågverksavfall

MBC, kol provkörd

med skogsbränsle

CFB, skogsbränsle och

kol

RÖRLIG ROST, torv

eller skogsbränsle

PULVER (ombyggd

oljepanna),

CFB, skogsbränsle

CFB, skogsbränsle

CFB, skogs- och

sågverksavfall

CFB, skogsbränsle

Ljudnivå, samt
aktuellt avstånd i 0

[dBAl

46

(120m)

37

(130m)

38

(420m)

50

(250m)

39

(320m)

40

(230m)

43

(400m)

43*

(200m)

43A4

(200m)

Ljudnivå
på 500m

[dBA]

33

28

37

44

36

33

41

35*

35-36

Anm: * Enbart skorstenens bidrag



4. NORDISK BERÄKNINGSMODELL FÖR
EXTERNBULLER

4.1. Externt buller - riktlinjer och riktvärden

I SNV:s skrift "Externt industribuller - allmänna råd13" ges
riktvärden för externt industribuller vid både nyetablering
respektive befintlig industri. "Med riktvärden avses sådana
värden som normalt inte bör överskridas." Riktvärdena enligt
tabell 4.1 anger målsättningen för en önskvärd miljökvalitet vid
nyetablering. För befintlig industri gäller värdena enligt tabell 4.2.
(återfinns som bilaga 2). Dessa är angivna som ekvivalenta
ljudnivåer i dB(A). Momentana ljudnivåer, uttryckta i dB(A)
avser ljudnivån i ett visst ögonblick, mätt med en kort
integrationstid svarande mot instrumentets läge TAST".

Tabell 4.1. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som
ekvivalent ljudnivå i dB(A). Tabellen gäller frifältsvärden vid nyetablering av
industri.

Områdesanvändning"

Arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet

Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader

Områden för
fritidsbebyggelse och rörligt
friluftsliv där
naturupplevelsen är en viktig
fakto^

Ekvivalent ljudnivå

i dB(A)

Dag
kl 07-18

60

50

40

Kväll
kl 18-22
samt söndag
och helgdag

55

45

35

Natt
kl 22-07

50

402>

35

Högsta
ljudnivå i
dB(A) läge
"FAST"
Momentana
ljud nattetid
kl 22-07

55

50

"Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör
bullervillkoren anges på annat sätt, t.ex. ljudnivå vid stadsplanegräns eller på
ett visst avstånd från anläggningen.
^Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler.
3)Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse o^h rörligt friluftsliv.

13Statens Naturvårdsverk, "Externt industribuller - allmänna råd", Råd och
Riktlinjer, RR19785.
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Från tabellerna framgår att det ställs olika krav på ljudnivåer för
arbetslokaler, bostäder och utbildningslokaler respektive
fritidsbebyggelse. Olika krav råder olika tider på dygnet.
Strängaste kraven ställs för "fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv
där naturupplevelsen är en viktig faktor". Dygnet är uppdelat på
dag: kl. 07-18; kväll: kl. 18-22 samt söndag och helgdag kl. 07-18;
natt kl. 22-07.

För industrier, som är i drift dygnet runt, t.ex. ett kraftvärmeverk,
blir riktvärdena för natt kl. 22-07, dimensionerande. Den
ekvivalenta ljudnivån bör således inte överskrida 40 dB(A) i fritt
fält, 1,5m över mark i områden avsedda för "bostäder och
rekreationsytor i bostäders grannskap samt i utbildningslokaler
och vårdbyggnader". Den momentana ljudnivån får inte överstiga
55 dB(A).

Vidare gäller att "om ljudet innehåller ofta återkommande
impulser som vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av
järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller
bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dB(A)-
enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas".

I "VEGA"-fallet förefaller 40 resp. 50 dB(A) vara tillämpliga
riktvärden.

42. Bakgrund

Den nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller är
framtagen och finansierad i ett samnordiskt projekt. Modellen
finns i sin helhet beskriven i rapport nr. 32,1982, "Environmental
noise from industrial plants. General prediction method", Danish
Acoustical Laboratory14. Målet har varit att ge en generell metod
för beräkning av externt industribuller som skall underlätta vid bl
a planering och projektering av bebyggelse och industrier. Den
skall även kunna ersätta immissionsmätningar då dessa är svåra
att genomföra vid t.ex. högt bakgrundsljud. Modellen ger en A-
vägd ekvivalent ljudtycksnivå i en vald immissionspunkt.
Eftersom metoden är generell förutsätter den en 1/1
oktavbandsuppdelning av ljudet vilket är värdefullt vid en tidig
planering.

14j0rgen Kragh, Bent Andersen, Jergen Jakobsen, "Environmental noise from
industrial plants. General prediction method", rapport nr. 32,1982, Danish
Acoustical Laboratory.



43. Förutsättningar förmodellen och dess användbarhet

Syftet för modellen har varit att ge beräkningsresultat som väl
överensstämmer med uppmätta resultat. Statens Provningsanstalt
har därför, på uppdrag av Naturvärdsverket, testat modellen15.
Jämförelsen mellan beräknade och uppmätta ljudnivåer, för två
undersökta industrier, pekar på att modellens angivna
standardavvikelser runt LA«J ( det A-vägda ekvivalentvärdet) är
riktiga:

• 5-10 dB för enstaka bullerkällor belägna nära marken och
med smalbandig ljudutstrålning inom frekvensområdet 250
till 500 Hz. För höga bullernivåer enligt modellen kan
förväntas i immissionspunkter nära marken och på långa
avstånd från källan (större än 500m).

• 1-3 dB för grupper av bredbandiga bullerkällor på mindre
avstånd än 500m. Med förhöjda beräknade bullernivåer
vid immissionspunkter ca 2m över marken och för låga
värden i punkter ovanför 5m.

• Mindre än 1 dB avvikelse för grupper av många
bredbandiga bullerkällor placerade ganska högt ovanför
marken. Immissionspunkterna är nära källan eller högre än
5m över marken.

Man skall vara medveten om att upprepade mätningar vid olika
tillfällen kan ge varierande mätresultat och då främst p.g.a.
varierande väderleksförhållanden (noga utrett av Conny Larsson16

och medarbetare, Meteorologiska Institutionen i Uppsala). Detta
har medfört att Statens Naturvårdsverk17 har fastställt ett
meteorologiskt "fönster" dvs. noga ställda krav på medvind och
temperaturinversion. Kraven är under revision18. Modellens
beräknade värden baseras på kraven i det meteorologiska fönstret.

I modellen ersätts varje dominerande bullerkälla med en
ekvivalent monopol på en bestämd höjd. Det förutsätts alltså att
ljudeffektnivåerna från de dominerande bullerkällorna är kända
eller går att mäta19. Ljudeffektnivåerna måste även vara
uppdelade i oktavbanden 63 till 8000 Hz. Dessutom skall höjder

15Clara Ciacomelli, Beräkning och mätning av externt buller frän en industri - en
fallstudie. Arbetsrapport SP-AR198734, Akustik, Statens Provningsanstalt i
Borås 1987.
16Conny Larsson och Sven Israelsson, " Effects of Meteorological Conditions and
Source Height on Sound Propagation near the Ground", Applied Acoustics 33,1991,
sid. 109-121.
17Statens Naturvårdsverk, "Metod för immissionsmätning av externt
industribuller", SNV Meddelande 1984:6.
18Hans G. Jonasson, "Mätning av externt industribuller vid olika väderlek", SNV,
Teknisk rapport 1987:6.
19Hans Jonasson, Lennart Elson, "Determination of sound power levels of external
noise sources ", Technical Report SP-RAPP1981:45, Akustik, Statens
Provningsanstalt, i Borås 1981.
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för bullerkällorna och "mottagarpunkten" samt markens topografi
och immissionsvägar vara kända. Höjdskillnader beskrivs genom
att man väljer ett godtyckligt referensplan som man sedan
relaterar till det verkliga markplanet. Här finns flera möjligheter. I
bi'agedelen som bilaga 3 återfinns möjliga topografier och
förtydligande av val av höjder.

Modellens användbarhet i planeringsstadiet för en ny industri är
direkt beroende av den noggrannhet med vilket man känner varje
större bullerkällas ljudnivå. Osäkerheten kommer att adderas till
tidigare osäkerheter.

4.4. Modellens struktur

Beräkningsmetodens struktur är detaljerat beskriven i ett
kompendium20 från Lydtekniskt Institut, "Beregning af ekstern
industristoj, 4-5. maj 1992". Fig. 4.1. ger en illustration över
modellen.

Transmission paths

Sources no. j - 1 . — . fmmisslon point

Fig. 4.1. Illustration över beräkningsmodellen. Varje reell bullerkälla är ersatt
med en ekvivalent monopol,/, och dess transmissionsväg, t, till
immissionspunkten,!.

Immissionen i en punkt beräknas som delbidragen från samtliga
(större) bullerkällors ljudeffektnivåer korrigerade för respektive
källas transmissionsväg och funktion. Matematiskt:

= Lw«t>t )ij där,

20Kompendium från Lydtekniskt Institut, "Beregning af ekstern industristej", 4-5.
maj 1992.



y är ljudtrycksnivåns bidrag från transmissionsväg t
från källa; [ dB re 20 uPa ] i 1/1 oktavband i punkt i.

ij är ljudeffektnivån [ dB re 1 pW ] i 1/1 oktavband i
riktning O/ och transmissionsväg t för källa;.

ij är summan av alla korrektioner i 1/1 oktavband
utmed transmissionsväg t från källa; mot
immissionspunkt i. För att få den totala immissionen i en
punkt i summeras alla bullerkällor ; och dess
transmissionsvägar t mot z.

För den konkreta användaren så är tre primära indata och
tillvägagångssätt att särskilt beakta:

• Specificera källdata LyjiOt )ij med namn eller nr., dess
ljudeffektnivå uppdelat i oktavbanden 63 till 8000 Hz
och bestäm dess höjd över referensplanet. Korrigera
ljudeffektnivån för eventuell direkfa'vitet ALo i riktning
mot immissionspunkten.

Fig 4.2 Ljudeffektnivån varierar med riktningen till
immissionspunkten. Bilden definierar vinkeln <t>.

• /dentifiera immissionspunkten med en textrad eller nr. och
bestäm dess höjd över referensplanet.

• Transmissionsväg för samtliga bullerkällor mot
immissionspunkten dvs. avstånden i fråga.

För varje bullerkälla och dess transmissionsväg utförs därefter en
summa av korrektioner (ZAL)&y dvs.

+ ALa + ALr + ALs + ALV + ALi + ALg + Annat
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Användaren bestämmer själv vilka korrektioner som är relevanta
att föra in för respektive källa. Korrektionerna är:

avståndsdämpning (divergence) beräknas utifrån
transmissionsvägens längd samt källans och
immissionspunktens höjd. Denna korrektion är central och
utförs alltid. Inga indata krävs utöver de 3 primära.

ALa absorption i luft bestäms av transmissionsvägens längd,
beräknas för en temperatur av 15°C och 70%RF. Inga indata
krävs. Om man vill räkna med verkliga förhållanden kan
dessa föras in under "Andra korrektioner" (se nedan).

ALr reflekterande yta, beror på ytans längd, höjd och avstånd från
källan samt på infallsvinkeln och reflektionskoefficienten.
Avstånden anges i meter och vinkeln i grader.

skärmning, beror på antalet skärmar, deras dimensioner,
avståndet från källan och infallsvinkeln. Dimensioner och
avstånd anges i meter och vinkeln i grader.

Sj

Fig 4.3 Illustration över två tänkta transmissionsvägar.



b)

a) ? grupper ned dampande vegetation
b) (d/50) grupper med dämpande vegetation

Fig 4.4 Illustration över villkoren för medtagande av vegetationens
dämpning.

ALV vegetation, dämpningen bestäms utifrån antalet grupper
med tät vegetation i ljudbanans väg. Skillnad görs om den
är tät året om eller endast på sommaren.

ALg markdämpning (ground), absorptionen är beroende av
avståndet från markplanet till det tidigare valda
referensplanet. Modellen kräver också uppgift om andelen
porös markyta. Helt porös mark ges värdet 1 och helt hård
mark ges värdet 0. Avståndet till referensplanet ges i
meter.

inre spridning, dämpningen beror på hur stor del av
transmissionsvägen som är utsatt för spridning från andra
objekt inne på anläggningen.

Annat får syfta till ytterligare korrektioner som kan adderas till
den totala korrektion och den aktuella transmissionsvägen.
Det går att föra in parametrar som är relevanta men ej
behandlats tidigare. Anges i dB separat för varje
oktavband.

Vid projektering eller beräkning av ljudnivåer där ekvivalent A-
vägd ljudnivå eftersträvas, måste vissa bullerkällor som inte är
kontinuerligt i drift varighetskorrigeras. Bullerkällans ljudnivå
under den tid den är igång, måste översättas till ett ekvivalent
bidrag under referenstiden t.ex. en timme eller ett dygn. Ofta är
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det också nödvändigt att beräkna och uppskatta ljudeffektnivån
från byggnadsdelar och öppningar då större bullrande verksamhet
finns inomhus.

• Varighetskorrigering:

Det är ofta nödvändigt med varighetskorrigering av lastbilsbuller
inom en industrianläggning eftersom det ofta handlar om en
genomkörning under ett par minuter. Ljudeffekten som lastbilen
avger under vistelsetiden på anläggningen, måste översättas till
en ljudeffektnivå som en kontinuerlig bullerkälla skulle avge på
samma avstånd. En varighetskorrigerad ljudeffektnivå enligt
"Stöjdatabogen" innebär att körsträckan uppdelas i delsträckor
under vilken tid det råder antagna konstanta förhållanden för
avståndet ifråga och den momentana ljudeffektnivån. Varje
delsträckning blir en egen bullerkälla på ett antaget
medelavstånd. Ded totala ekvivalenta ljudnivån i
immissionspunkten blir en summa av alla delsträckningars
bidrag. För varje sådan delsträcka och avstånd bestäms alltså ett:

L\y = L\v + lOlogp = L\v + 101ogN-j

där, L\v är bullerkällans korrigerade värde för delsträckningen
[dBrelpW]
t är tiden som källan befinner sig på delsträckningen [s]
T är referenstiden [s]
N är antalet genomkörningar inom referensramen
I är längden av delsträckningen [m]
v är källans konstanta fart [m/s]

•beräkning av bullerbidrag från byggnadsdelar och öppningar:

Beräkningen sker enligt kompendiets kapitel: "Bidrag från
Ljudalstrande väggar och öppningar". Källstyrkan för
byggnadsdel (eller öppning) nr. n i riktning O, Lw(Q>,n), beräknas
enligt följande:

LwW»,n) = LP4 - Rn + lOlogSn - 6 + AL* [dB re lpW]

där LP/i är medeltrycksnivån (per 1/1 oktav) mätt i rummet
bakom byggnadsdelen (eller öppningen) [dB re 20 uPa],
Rn är reduktionstalet för byggnadsdelen (per 1/1 oktav)
[dB],
Sn är byggnadens (eller öppningens) area [m2],
AL<t> är riktningskorrektion för byggnadsdelen (eller
öppningen) [dB].



Tabell över reduktionstal för olika byggnadsdelar återfinns som
bilaga 4. Diagram för beräkning av direktiviteten från öppningar
och byggnadsdelar återfinns som bilaga 5.

45. Modellen som dataprogrammet "ILYD"

Modellen finns även som beräkningsprogrammet "ILYD", för
IBM/PC, från Lydteknisk Institut. Detta underlättar då en större
mängd källor och ett stort antal beräkningar med små variationer
skall utföras. Programmet följer modellen helt i sin uppbyggnad
och beräkningsförfarandet och indatakraven är desamma som vid
ett manuellt förfarande. Antalet källor är i en första omgång satt
till maximalt 200, men är i princip praktiskt begränsat av
dataminnet. Programmet erbjuder möjligheten att enkelt utesluta
eller ta med en bullerkälla.

I ett planeringsskede av en anläggning erbjuder ett program
möjligheten att optimera (genom att variera) olika bullerkällors
inverkan i ett kritiskt område. Tveksamheten runt användningen
av en bullerkälla (t.ex. hjullastare, flisning på området etc.) kan
enkelt elimineras eller angripas i ett tidigt planeringsskede.
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4.6. Bullerdata

Förutsättningen för att använda modellen/programmet i ett
planerings- eller projekteringsstadium är förekomsten av
relevanta bullerdata. I många fall är det inte möjligt att erhålla
garanterade bullerdata från leverantören som direkt kan användas
vid beräkningen. I dessa fall är det nödvändigt att förlita sig på
mera generella katalogdata samt upplysningar ur
"Stejdatabogen21" eller från "Stejdalabanken".

"Stojdatabogen" dvs. bullerdataboken i 1988 års utgåva innehåller
typiska värden på bullernivåer från ventilatorer,
tryckluftskompressorer, kylkompressorer och värmepumpar. 1989
tillkom det ett avsnitt om buller från interna transporter inom
industrianläggningar. Förutom typiska bullerdata så finns det
även ett avsnitt om överslagsmässig beräkning av
immissionsrelevanta ljudeffektnivåer. Alla data från
bullerdataboken är av generell överslagskaraktär och de bör
därför helst inte användas i konkreta fall. Vid en
överslagsberäkning däremot och som första kontroll av
förutsättningar är dessa emellertid fullt användbara.

"Stojdatabanken" eller snarare bullerdatabanken är en nordisk
databank över bullerkällor som för närvarande finns vid ELAB,
Elektroniklaboratoriet vid Norges Tekniska Högskola. Vid
uppdateringen 1980-81 fanns det väldokumenterade mätresultat
från 900 bullerkällor. I det fall ljudeffektnivåerna för en aktuell
bullerkälla och driftfall är angivna i oktavbanden 63 till 8000 Hz
så kan de användas på samma sätt som leverantörsdata.

Sveriges Verkstadsförening har gett ut en serie handböcker22

"Bullerdata för maskiner och komponenter- BUD AM". Materialet i
dessa är i viss mån användbart ur externbullersynpunkt.

21 Lydteknisk Institut," Stojdatabogen", Lyngby 1986
^Sveriges Verkstadsföreing, "Bullerdata pr maskiner och tomponenter-
BUDAM", Handbok 1,2 och 3 utgivna 1989,1991 Och 1992, Verkstädernas
förlag.



5. FALLSTUDIE VEGAPROJEKTET

5.1. Kort beskrivning

VEGA-anläggningen är en av Vattenfall planerad framtida
kraftvärmeanläggning som baseras på trycksatt vedförgasning i
kombicyckel23'24. Bränslet i form av skogsrester, sågverksavfall
samt energiskog levereras grovflisat tUl anläggningen. Efter
invägning och mottagning grovbereds bränslet i ett första
sorterings- och nedfraktioneringssteg. Bränslet mellanlagras i en
förrådslada med en kapacitet för ca 56 timmar. Innan bränslet
torkas sker en andra slutlig finberedning av bränslet till rätt
fraktioneringsgrad. Bränslet torkas i en mottryckstork från en
fukthalt av ca 50% till 15%. Den avdrivna bränslefukten är
bärånga för transport av bränslet genom torkens tubslingor.
Överskottet kondenseras och energin tillförs fjärrvärmenätet.

Efter torkning matas bränslet in i förgasaren som är av typen
bubblande fluidiserad bädd. Den avdrivna produktgasen kyls
från 950° till 550°. Innan gasen leds in i gasturbinen för
förbränning måste den renas från fasta partiklar. Avgaserna
genererar ånga i en oeldad tvåtrycks avgaspanna. Ånga genereras
även i gaskylaren i samband med kylning av produktgasen.
Ångan driver en ångturbin och förser torken med torkenergi.

Fjärrvärme produceras på tre ställen förutom den nämnda
kondenseringen av bränslefukten i ångtorken, dels i en
fjärrvärmeekonomiser i avgasångpannan och dels i ångturbinens
vännekondensor. El genereras till två tredjedelar i gasturbinen
och en tredjedel i ångturbinen.

Ovantående beskrivning ger tillsammans med visioner och skisser
på följande sidor en bild av hur anläggningen skulle kunna
utformas vid en tänkt placering i Eskilstuna. Flera alternativ till
systemutformning och komponenter studeras emellertid.

^Ingemar Aronsson, "VEGAprojektet—förstudierapport", Vattenfall projekt
Bioenergi, FUD- rapport nr: U(B) 1991/62.
24Vattenfall Energisystem AB, "VEGAprojektet—anläggningsbeskrivning", maj
1992.



"VEGA"-anläggningens
planerade placering i
Eskilstuna..Närmaste

M y bostadsbebyggelse

Bild 5.1. Karta över Eskilstuna med den planerade "VEGA"-anläggningen inritad. Utsatta är
också olika kritiska immissionspunkter (1 t.o.m. 6). Immissionspunkt nr 1 har valts för
simuleringen av externt buller med programmet "ILYD".



Bild 5.2. Vy över "VEGA" och dess omgivning vid en tänkt placering i Eskilstuna. Pilen pekar ut närtnaste
bostadsbebyggelse som har valts till immissionspunkt för bullersimuleringen.



Bi7«f 5.3. "VEGA" »«e<i o/ifcrt anläggningsdelar utpekade.
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BiW 5.4. Situationsplan över "VEGA" med samtliga tänkta transportvägar inom anläggningen. Bränsletransporterna med



'///A Grus

Vegetation

Asfalt

Bild 5.5. Situationsplan över "VEGA" med legend över markbeläggningar. Korrektionen för markdämpning är beroende
av om det är porös (t.ex. grässlätter, jordbruksland) eller hård terräng (tex. asfalt, betong, vattenyta).



5.2. Bullerkällor och antagna bullernivåer

52.1. Lastbilstrafik

Bullernivån från lastbilar är starkt kopplad till körsätt och
driftförhållanden. Tabellen nedan är sammanställd ur en mängd
data från typgodkända lastbilar och hämtad ur "Stojdatabogen".

Driftförhållande

Tomgång

Forcerad tomgång, tex. vid drift
av hydraulik o.d.

Körning med svag acceleration,
10-20 km/t

Körning med svag acceleration,
ca. 40 km/t

Körning med kraftig acceleration

Maximal acceleration under ISO-
mätning

LWA,(dBrelpW]

91

96

101

106

108

113

A-vägda oktavbandsuppdelade spektra, i dB relativt LWA,
återfinns i samma bok. L\VA står för det A-vägda ljudeffektnivån.
Dessa värden vid tomgång eller körning ger följande respektive
A-vägda ljudeffektnivåer:

Forcerad

tomgång

Jämn körning

Kraftig

acceleration

[dBA]

63

77

81

88

125

80

84

91

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250

84

90

97

500

89

93

100

1000

92

97

104

2000

89

94

101

4000

83

88

95

8000

74

80

87

Ljudnivån i immissionspunkten beräknas härröra från tömning i
mottagarficka med forcerad tomgång och körning inom området.
Lastbilstrafiken utgörs i VEGAs fall av 60 containerbilar med släp
och 16 lastbilar med släp. Fordonen förväntas vara någorlunda
jämnt utspridda på vardagar under tiden 6C0 - 2200.
Erfarenhetsmässigt finns dock en risk att trafiken till
anläggningen är något tätare på morgonen när portarna öppnas.
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Containerbiiarna med släp måste flytta de två bakre containrarna
till dragfordonet för att tömma desamma. Körsättet kan betraktas
som forcerad tomgång och svag acceleration. Denna operation tar
15-20 min enligt samtal med driftansvariga på kraftvärmeverk.
Detta medför att det i princip alltid finns minst en lastbil, som är
igång, inne på kraftvärmeverksområdet.

Lastbilarna med släp och möjlighet till sidotippning, tömmer inne
i mottagningsbyggnaden. Byggnadens dämpningseffekt medför
att dessa inte ger något nämnvärt bullerbidrag vid tömning. En
enklare beräkning med en stationär källa på ca 340m kan därför
tillämpas med en ljudeffektnivå liknande den vid jämn körning.
Under större delen av tömningsoperationen är lastbilen skärmad
av mottagningsbyggnaden. Om man antar att den är skärmad
halva tiden, och inte ger något bidrag, fås varighetkorrigering
med -3dB. Det långa avståndet till immissionspunkten samt
osäkerheten i övriga uppgifter gör det tillräckligt att tänka sig ett
medelavstånd på ca 340m. Den sammanlagda sträckan kan skattas
till ca900m (körning fram och tillbaka vid tömning samt en
genomkörning). Antag vidare svag acceleration och 10-20km/t
och 5 genomkörningar inom en timme. Dessa värden ger = -3,5 till
-6,5 dB beroende på hastighet. Lastbilens källhöjd sätts till 1,5m.

5.2.2. Bränslehantering

Bränslehanteringen är inbyggd från mottagning till torkning. Efter
mottagningen av flisen sker en första krossning av flisen vid
grovfraktioneringen. Via bandtransportörer sker en
vidaretransport till ett mellan- och utjämningslager, därefter sker
en transport till finfraktioneringsbyggnaden och sedan vidare till
torken. Lagret har en buffert på 56 timmar.

Det har inte varit möjligt att få ljudnivåmätningar för kvarnarna
och de effekter som det ar fråga om i VEGAs fall. Ljuddata på
aktuella transportörer i drift saknas också. Detsamma gäller för
transportörernas växelbyggnad. Samtliga bullerkällor kommer att
behöva uppskattas som ljudaistrande byggnadsdelar.

Närheten av grovfraktioneringsbyggnadens vägg till
immissionspunkten ifråga, samt existensen av två stora portar i
samma vägg kan förväntas ge ett bidrag av betydelse. Den totala
ljudnivån bakom väggen härrör främst från grovfraktionskvarnen
men betydande bidrag kan fås från sten och metallseparationen
före kvarnen samt från elmotorns höga effekt. En exakt
oktavbandsuppdelad ljudtrycksnivå bakom väggen går inte att
fastslå i detta läge. Ljudtrycksnivåerna som har använts i
uppskattningen är från en kvarn med mindre kapacitet. En dovare
(mer lågfrekvent) karaktär är att vänta från den aktuella och
mycket större kvarnen, enligt erfarenhet från tillverkaren. Därför
har ljudtrycksnivåerna erhållna från leverantören ökats med ca 5 dB



i den lågfrekventa delen av det oktavbandsuppdelade
ljudspektrat Dessa korrigerade värden borde överrenstämma
bättre med den större kross som är aktuell i VEGAfallet:

Ljudtrycksnivå,
Lp,i, inom

gxovfraktionb.
[dBA]

63

75

125

90

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

90 90 90 85

4000

SO

8000

75

Reduktionstalen förr väggen respektive dörren är hämtade ur
tabellen i bilaga (4). Reduktionstalen motsvarar "isolerade och täta
dörrar" samt "isolerad och plåtbeklädd vägg/tak":

Reduktionstal,
isolerad
vägg/tak

Reduktionstal,
isolerad dörr

63

15

15

125

22

15

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250

25

25

500

28

30

1000

35

30

2000

42

30

4000

50

30

8000

50

30

Vid uppskattningen av ljudeffektnivåerna är väggarean satt till
270m2, takarean 275m2, samt två dörrar på 27m2. En gavel på
143m2 tas också med. 101ogSn blir för respektive ytor ~ 24; 24; 14
och 22 dB. Direktiviteten för taket är bestämd till AL<t>=-3dB samt

för vägg, dörr och gavel är AL<j>=0dB. Följande ljudeffektnivåer,
LW/antas:

Lw ($,n), tak
[dBA]

Lw (*,n), vägg
[dBA]

Lw (<t>,n), tvi
dörr ar [dBA]

Lw (<t>,n), gavel
[dBA]

63

72

78

71

75

125

80

86

86

83

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250

77

83

76

80

500

74

80

71

77

1000

67

73

71

70

2000

55

61

66

58

4000

42

48

61

45

8000

37

43

56

40

Källhöjdema sätts till 13m för taket, 6m för väggarna och 3,5m för
dom båda portarna. Avstånden är 290m för taket och gaveln och
285m för väggen och portarna. Båda portarna slås ihop till en
punktkälla p.g.a. det långa avståndet till immissionspunkten.

Bidraget från finfraktioneringsbyggnaden beräknas på samma
sätt, men något förenklat. Byggnadens hela strålande yta skattas



till ca 664m2 så att 101og664=28 dB. Antagen Ijudtrycksnivä inom
finfraktionsbyggnaden är:

Ljudtrycksnivå
inom finfraktion

[dBA]

63

70

125

85

Oktavband mittfrekvens, [Hz]
250 500 1000 2000

85 85 85 80

4000

75

8000

70

Källhöjden sätts till finfraktionsbyggnadens tak Sm och avståndet
sätts till 450m.

Transportörerna som förbinder grovfraktioneringsbyggnaden och
flisladan möts i en växel. Växelbyggnaden skattas till ca 75m2 och
ljudbidraget räknas som från ljudalstrande yta med 10Iog50=19
dB. Antagen ljudtrycksnivå bakom väggen vid källhöjden 2m och
avståndet 280m är:

Ljudtrycksnivå
inom växelhus

[dBA]

63

70

125

75

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

85 95 90 85

4000

85

8000

80

Transportörernas bidrag beräknas schablonmässigt. Ett värde på
80 dB över samtliga oktavband antas. Källhöjden för
transportören mellan finfraktionen och torken sätts till 18m och
avståndet till 440m. Källhöjden för transportören mellan växeln
och buffertlagret sätts till 10m och avståndet 350m.

5.2-3. Flishantering med hjullastare

Hantering av flis från stora upplägg kräver någon form av
hjullastare för hämtning och tömning av flis i mottagningsficka.
Bullernivån varierar beroende på tillverkare och körsätt.
Ljudeffeknivån är bestämd från ett stort antal hjullastare och
sammanställd i "Stojdatabogen". Den är satt till 103 dB vid
körning med svag acceleration och 110 dB vid maximal
acceleration. Ljudeffektnivån vid tomgång är bestämd till 93 dB.
Den A-vägda ljudeffektnivån vid svag acceleration, med
användning av den angivna frekvensuppdelade dämpningen i
"Stojdatabogen", blir följande:

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000



Ljudeffektnivi
hjullastare

svag acc [dBA]
76 85 91 96 98 97 92 81

Källhöjden för entrepenadmaskiner sätts vanligen till l,5-2m.
Medelavståndet vid en arbetssituation sätts till 320m.

5.2.4. Torkanläggning

Torkanläggningens bullernivå som helhet är svår att bestämma då
bullerdata saknas för denna typ av torkanläggning.
Externbullermätningar från andra liknande torkanläggningar—
Fibrex i Köpingebro och torvförädlingsfabriken i Sveg, saknar en
oktavbandsuppdelning för att vara direkt tillämpbara.
Erfarenheter från dessa säger emellertid att torkslingorna i sig inte
strålar ut något nämnvärt buller till omgivningen. Det som bullrar
är främst ångfläkten och den pneumatiska bränsletransportören.
Dessa befinner sig inom torkbyggnaden och dämpningen i
väggar och tak medför att bidraget till externbullret blir litet.

Ett översiktligt försök görs att uppskatta torkbyggnadens bidrag
till den totala ljudnivån genom att beräkna ljudalstrande väggar.
Om tak och gavel tas med fås ca 630m2 ljudalstrande yta och
101og630=28 dB. Antagen ljudtrycksnivå bakom väggen är
följande:

Ljudtrycksnivå,
Lp,i, inom

torkbyggnad.
[dBA]

63

67

125

77

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

89 93 95 95

4000

90

8000

80

Källhöjden är satt till takhöjd 7m. Reduktionstalet för isolerad och
plåtbeklädd vägg antas enligt tabellen i bilaga.

Torkanläggningens bidrag kan vara så stort som upp till 33 dB(A)
på 460m. Detta värde kan fås genom att omräkna det ekvivalenta
värdet från bullermätningen i Köpingebro, då enbart ångfläkten
och torkslingan var igång.

5.25. Förgasningsbyggnad

Förgasningsbyggnadens bidrag till den totala ljudnivån beräknas
på samma sätt som för torkanläggningen, dvs. från ljudalstrande
väggar. Ljudalstrande yta skattas till 2215m2 dvs. 101og2215=33,5
dB. Inom byggnaden antas ett schablonvärde på 90 dB över alla
oktaver. Källhöjden sätts till halva byggnadens höjd, ca 23m, och
avståndet till ca 450m.



5.2.6. Gasturbininlopp

Den externa bullernivån från gasturbinens inlopp bestäms av den
ljuddämpare som finns i luftintaget och öppningens orientering.
Den förväntade A-vägda ljudeffektnivån vid luftintaget är enligt
leverantören:

Ljudeffektnivå
gasturbininlopp

[dBA]

63

69

125

74

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

84 90 92 93

4000

91

8000

82

Luftintagets centrum sätts till 12,7m. Nästan mitt framför
luftintaget står förgasningsbyggnaden. Denna kommer att utgöra
en effektiv skärm i den aktuella imnussionspunkten. Den direkta
transmissionsvägen kommer därför inte att tas med. En tänkbar
transmissionsväg fås efter två reflexioner — en mot
förgasningsbyggnaden och en mot kombianläggningen. En viss
spridning av ljudet är också tänkbar. Dämpningen kan skattas till
ALr= 10IogO,4 * - 4 dB och ALr= 101ogO,8 = -1 dB vid respektive
reflektion. Den lägre reflektionskoefficienten antas p.g.a.
rörledningar och asksilon i ljudbanans väg. Avståndet från den
tänkta källan för den reflekterade transmissionsvägen sätts till
520m.

5.2.7. Skorsten

Ljudavstrålningen från skorstenen kan ge ett betydande bidrag till
anläggningens totala bullernivå och då främst p.g.a. dess höjd. I
VEGAs fall härstammar skorstensljudet främst från gasturbinen
och dess avgaser. Avgaserna passerar en ljuddämpare innan dessa
leds in i avgaspannan och mynnar ut i skorstenen.
Ljudavgivningen från skorstenen har en svårbestämd
direktivitet25 som är starkt beroende av rökgashastighet och
vindförhållande vid skorstensmynningen. Modellförsök av
Kemp26 och Egerborg27 ger något olika värden. Schablonmässiga
värden har an ta gib; för låg rökgastemperatur och vindpåverkan.
Då inga exakta uppgifter erhållits om ljuddämparen antas
följande värden28 i tabellen nedan. Dessa värden kan utgöra

^ ö r a n Westerberg, "Ljudavsträlning frän skorsteruir. Studie av inverkan av
rökgashastighet och temperatur", Stiftelsen för värmeteknisk forskning, SVF-94,
sept 1980.
26D.T. Kemp "The radiation of sound from gas turbine exhaust chimneys",
Laboratory report no RD/L/R1860, Central Electricity Research Laboratories,
Leatherhead, U.K, 1973 (ej publ.).
27B. Egerborg, "Ljud från skorstenar. Experimentell studie av rökgasparamärarnas
och vindens inflytande på riktfaktorn", Stiftelsen för värmeteknisk forskning, SVF-
25,Studsvikl976.



riktvärden på ljuddämparens krav. Avgaspannans dämpning har
satts till 3 dB.

Dir ek ti vi tet enl.
Egerborg

Dämpning i
avgaspanna
Dämpning i
ljuddämpare

[dB]

63

0

3

10

125

-3

3

20

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250

-6

3

30

500

-9

3

35

1000

-12

3

50

2000

-25

3

60

4000

-18

3

65

8000

-22

3

50

Ljudeffektnivån från skorstenen blir:

Ljudeffektnivå
skorsten [dBA]

63

88

125

96

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

84 90 79 59

4000

34

8000

30

Skorstenens höjd är 70m och avståndet till immissionspunkten är
480m.

5.2.8. Fadda

Facklans huvuduppgift är att vid uppstart och driftstopp
förbränna och avleda gas till det fria. Dess placering är på toppen
av förgasningsbyggnaden på en höjd av 50m. Betraktad ur
bullersynpunkt medför den höga höjden ett utsatt läge. Den korta
störningstiden vid uppstart och driftstopp medför däremot ett
litet bidrag till den A-vägda årsekvivalenta bullernivån.

Avståndet från facklans bas till immissionspunkten är bestämt till
460m. Ljudeffektnivåerna är enligt leverantören beräknade till
följande värden:

Ljudeffektnivå
fackla
[dBA]

63

97,3

125

205,4

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

220,9 2223 222,5 205.7

4000

204,5

8000

202,4

Facklans placering samt gashastigheten kommer att ge upphov till
en svårbedömd direktivitet. En schablonmässig direktivitet
liknande den för en öppning ger AL<t>» - 4,5dB.

28Nils-Åke Nilsson and Stig Söderqvist, "The bar silencer - improving attenuation
by constricted twc-dimensiowl wawe propagation", Inter-Noice 83
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5.2.9. Kylsystem

Den ur externbullersynpunkt viktiga delen är tre luftkylda
vätskekylare placerade på toppen av servicebyggnadens takplan
på en höjd av 11,2m. Kylarna består primärt av ett lamellbatteri,
fläktar och hölje. Det ingår tre fläktar/kylare. När det gäller
ljudnivåer från kylfläktar så existerar det en öppenhet och
möjlighet finns att erhålla bra värden dels från litteraturen29 men
även direkt från tillverkaren. Många tillverkare har egna
datorprogram som beräknar ljudnivåer och ljudeffekter på önskat
avstånd. Erhållna oktavbandsnivåer för de tre kylfläktarna blir:

Ljudeffektnivi
kylfläktar

[dBA]

63

-

125

94

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

97 101 99 97

4000

91

8000

84

Den erhållna ljudeffektnivån har beräknats vid halvsfärisk
utbredning från angivna ljudtrycksnivåer i x- och y-led på 1,5m
över markplan. Båda riktningarna ger ungefär samma
ljudeffektnivå i kylgruppens centrum varvid en direktivitet p.g.a..
inbördes placering och form försummas. (Den erhållna
ljudeffektnivån motsvarar även ljudeffektnivån från två kylare
dvs. = effekten av en kylare + 101og2 = 3dB.)

Kylgruppens placering på servicebyggnadens takplan samt
utsträckningen av ångturbinbyggnadens vägg ovanför takplanet
ger en riktningskorrektion AL<t>= 6dB i alla riktningar ovanför
takplanet och framför ångturbinbyggnadens vägg. I punkter
bakom dessa båda ytor kan man förvänta en direktivitet liknande
den från byggnadsdelar och öppningar30 .1 detta fall blir AL<t>= -
2,5dB. Ångturbinbyggnadens vägg kommer även att fungera som
en skärm i riktning mot den aktuella beräkningspunkten. Vinkeln
skattas enligt situationsplanen till 0 S ~ 140°. Kylsystemets
ekvivalenta punktkälla sätts till 12,7m över markplan.

29Albert Thumann and Richard K. Miller, Fundamentals of Noise Control
Engineering,, The Fairmont Press.
Compendium från Lydteknisk Institut, Beregning afekstern industristej, 4.-5-
maj 1992,, ekv.7.2.3.



Fig 5.2.9. Definition av 0 S . Vinkeln och skärmens utsträckning till
höger/vänster är sedd från källan mot immissionspunkten.

5.2.10. Flisning inom området

Det existerar ett intresse att kunna flisa på entreprenad inom
anläggningsområdet. En möjlighet till eventuell hantering av
oflisade avverkningsrester finns inplanerad i bränslehanteringen.
Möjligheten att välja en typisk ljudeffektnivå uppdelat på
oktavband för jämförelse är beroende dels av tillgången på
relevanta bullerdata ur extembullersynpunkt, men också av den
stora variationen mellan kvistat rundvirke och okvistat virke
(grantoppar). Variationen kan vara upp till 10 dB(A)31. Energiskog
hamnar någonstans mittemellan. Ljudnivån varierar även mellan
tomgångskörning och flisning. Den ljudeffektnivå som kan anses
relevant i sammanhanget ligger på 110-120 dB(A). Detta värde är
beräknat från angiven ljudnivå korrigerat för mätavståndet och
antagen sfärisk utbredning (korr = 101og47tl,52 ~ 14,5 dB).
Liknande dB(A)-värden återfinns i den uttömmande rapporten
"St0jdämpning af mobile flishuggere32". Här är däremot
fördelningen på oktavband annorlunda till stor del beroende på
att traktorljudet har avskärmats. Vid flisning ute i fält med ett
ekipage traktor/flishugg33 erhölls 86 dB(A) på ett avstånd av 10m
utmed inmatningslinjen. Detta motsvarar en ljudeffekt på ca 117
dB(A). Med detta som utgångsvärde och med en
oktavbansuppdelning som följer angivna rapporter antas följande
ljudeffektnivåer i dB(A) för flisskördaren. Uppskattad

31Jan-Erik Liss, "Arbetsmiljön vid manuell virkesmatning av
lantbrukstraktormonteradeflishuggar", Sveriges Lantbruksuniversitet.
Institutionen för skogsteknik, Garpenberg 1990.
32Birger Bech Jessen och Mogens With Grove, "Stejdämpning af mobile
flishuggere", Lydteknisk Institut, Rapport nr. 129,1986.
^Ingemar Johansson och Jan-Erik Liss, Bullermätning: ÖSA 250
Tornado/BRUKS 800 CT, resultat vid en fältstudie 22/12 1987.
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ljudeffektnivå för en mobil flishugg, både odämpad och dämpad,
finns också med.

Ljudeffektnivå
flisskördare

[dBA]
Mobil flishugg

[dBA]
Mobil dämpad

flishugg
[dBA]

63

209

S3

90

125

207

94

82

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250

209

203

88

500

220

222

91

1000

206

222

94

2000

204

220

90

4000

205

222

90

8000

202

108

88

Den ekvivalenta ljudkällans höjd sätts till 1,2m över markplan. En
tänkbar placering är på gården framför mottagningsfickan på ett
avstånd av 340m från immissionspunkten.

Den eventuellt planerade grothanteringen förutsätter en eldriven
stationär flishugg. Placeringen mellan mottagnings- och
grovfraktioneringsbyggnaden medför en direktivitet AL$ på 3-
6dB för punkter framför dessa två väggar. För immissionspunkten
medför detta en AL<&=+3dB. Avståndet är = 290m och källhöjden
\m.

5.3. Beräkningar i kritiska immissionspunkter

Den närmaste bostadsbebyggelsen har också ansetts som den mest
utsatta ur bullerhänseende i VEGA-fallet för Eskilstuna.
Avstånden från olika bullerkällor till denna immissionspunkt
varierar från 290 till 500m. Bidragen i denna punkt beräknas som
ett ekvivalent årsmedelvärde. Följande fall är intressanta att
redovisa:

•Då samtliga bullerkällor är aktiva under en dag.
•Endast bullerkällor som är kontinuerligt igång dvs. skorsten,
gasturbin, kylfläktar, tork, förgasning och finfraktionering. Till
detta tillkommer ett ekvivalent bidrag under en timme från
lastbilstransporterna mellan 600 — 700. Detta ger anläggningens
dimensionerande krav mellan 2200 — 700.
•Närmare undersökning av lastbilstransporterna.
•Närmare undersökning av grovfraktioneringsbyggnaden. Täta
och otäta dörrar respektive öppna dörrar.
•Flisning inom området med dämpad och odämpad flishugg.
Kompletta körningar med "ILYD" återfinns i bilaga.

Kylfläktarnas bidrag i en oskärmad immissionspunkt har också
undersökts. Trots det mycket längre avståndet så erhålls ett värde
på 32 till 36 dB(A), beroende på antaget avstånd av 650 resp.



600m. Bidraget från kylfläktarna i den aktuella
immissionspunkten är 25 dB på ett avstånd av 485m. Här utgör
ångturbinbyggnaden en effektiv bullerskänn.
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6. DISKUSSION

6.1. Slutsatser gällande VEGAprojektet

Från erhållna och antagna värden framgår att den ekvivalenta A-
vägda ljudnivån, i den närmaste bostadsbebyggelsen som också
bedöms vara den kritiska immissionspunkten i Eskilstunafallet,
blir:

•nattetid, utom morgontimman kl. ö00-?», ca 35-36 dB(A);
•morgontimman kl. &°-7°°f ca 38-40 dB(A);
•dagtid med all verksamhet utom hjullastare och flisning ca 39
dB(A);
•dagtid med all verksamhet utom flisning ca 43 dB(A);
•dagtid med all verksamhet och dämpad flisning ca 46 dB(A);
•dagtid med all verksamhet och odämpad flisning ca 56-58 dB(A);
•i extremsituation då facklan antänder ca 50-55 dB(A).

Körningarna med programmet "ILYD" återfinns i bilaga (6), (7)
och (8).

Dessa värden skall relateras till riktvärdena i tabell 4.1. för
"bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap..."; dvs.
nattetid kl. 22°°-7«> till 40 dB(A); dagtid kl. 7™>-18°° till 50 dB(A) och
kvällstid kl. 18°°-22°° till 45 dB(A). Riktvärdena för morgontimman
kl. ö00-?30, hamnar under nattkraven med denna uppdelning och
är av särskild vikt.

Ljudnivån från de tidiga lastbilstransporterna kl. 600-700, är
beräknad till ca 36 dB(A). Den övriga verksamheten är också på ca
35-36 dB(A). Detta medför att det troligtvis blir svårt att klara ett
krav på 35 dB(A). Om ljudnivån från skorsten, gasturbin och
kylfläktar uppgår till 33 dB(A) så måste den övriga verksamheten
från förgasning, torkning, transportör och finfraktionerings-
byggnad vara under 32 dB(A). Detta är inte omöjligt om hela
verksamheten är inbyggd. Med många antagna schablonvärden
och uppskattningar är det däremot svårt att ge ett säkert svar.

Det mesta tyder på att totala ljudnivån från den inbyggda
verksamheten kan bli högre än 32 dB(A). Enbart torkens ljudnivå
kan ligga på 33 dB eller mer om man direkt överför uppmätta
värden från liknande torkanläggningar. Det är möjligt att
beräkningarna från Ijudalstrande byggnadsdelar är i underkant då
otätheter såsom fönster och öppningar inte beaktats. Detta gäller
även bedömningen av finfraktioneringsbyggnaden och
transportörerna.



Då en byggnad kraftigt dämpar höga frekvenser medan låga
endast dämpas 15-20 dB, är vetskapen om ljudnivån hos de lägre
frekvenserna avgörande. Detta är speciellt väsentligt vid
bedömningen av ljudnivån från grov- och finfraktionerings-
byggnaderna samt från transportörerna.

Även om nattvärdet på 35 dB(A) innehålls så riskerar man att
överskrida detta värde under morgontimman med ca 3 dB då
lastbilstransporterna kommer igång. Ljudnivån från dessa måste i
så fall hamna under 30 dB(A) för att bidraget inte skall vara alltför
stort. Den totala ljudnivån blir då ca 36 dB(A).

Bidraget från lastbilstransporterna är mellan 33-38 dB(A),
beroende på körsätt och antagen varighetskorrigering, dvs.
uppehållstid på anläggningen och tiden för genomkörning samt
antagen acceleration. Bidragen kommer dels från antagen forcerad
tomgång vid flyttning av de bakre containrarna till dragfordonet
och från körning fram och tillbaka till uppställningsplatsen.

Operationens längd, på ca 15min, samt 4 fordon per timme,
medför att bidraget blir ca 31-32 dB(A) vid delvis skärmad
verksamhet. Tömningen i mottagarfickan är avskärmad mot den
aktuella immissionspunkten och bidraget blir försumbart
gentemot de övriga. Genomkörningen med olika acceleration ger
ett bidrag på ca 31-34 dB(A). Detta bidrag är däremot mycket
beroende på körsättet och varaktigheten av den maximala
accelerationen. Enbart accelerationsbidraget kan lätt hamna på 35-
37 dB(A) om man kör med kraftig acceleration efter tömningen
och ut från området.

Grovfraktioneringsbyggnadens ljudnivå är också kritisk vid
morgontimman om verksamheten startar kl. 600. Bidraget till den
totala ljudnivån är 30-35 dB. Detta innebär att ljudnivån på
morgonen för hela anläggningen närmar sig 40 dB(A).
Beräkningarna är utförda med antagna täta och isolerade dörrar.
Vid otäta och oisolerade dörrar är ljudnivån enbart från dem 33
dB(A) mot 25-26 dB(A) vid täta och isolerade. Öppna dörrar ger
en tillfällig ljudnivå på hela 42-45 dB (A). Om ljudnivån inne i
grovfraktionsbyggnaden är t.ex 5 dB högre än de antagna
värdena, kommer de beräknade värderna att ökas med lika
mycket.

Bullret från en eventuell hjullastare är också kraftigt beroende på
körsättet. Det varierar mellan 40-45 dB(A). Även då tystare
hjullastare existerar och dessutom går att ljuddämpa ytterligare
blir körsättet och accelerationen en viktig faktor.

Flisning på området med mobila odämpade flishuggar blir i
princip ogenomförbart då deras ljudnivå hamnar på ca 55-57
dB(A) och överskrider dagvärdet. En dämpad mobil flishugg bör



däremot inte vara något problem då en dämpning på 10-15 dB går
att uppnå enligt dämpade prototyper34. Placering av hanteringen
under tak ger samma möjligheter.

62. Generella slutsatser

En grundlig utredning av externt buller kräver ett mer omfattande
arbete än det som varit möjligt att presentera i denna
undersökning. En grundligare bearbetning krävs av både
insamlade bullerdata och av förutsättningarna för att nå en högre
säkerhet i predikteringen av immissionsnivån i valda punkter.

Beräkning och uppskattning av ljudeffekter då endast bristfälliga
bullerdata finns tillgängliga kräver specialkompetens och är ett
omfattande jobb. Speciellt gäller detta bedömningen av ljud från
ljudalstrande byggnadsdelar nära bebyggelse. Ljudnivån bakom
den ljudalstrande väggen eller öppningen beror på rummets
akustiska egenskaper. Ljudnivån uppnår en konstant nivå redan
efter ett par meter beroende på rummets absorption och form.

För en praktisk beräkning, med ett program typ "ILYD", med
endast allmänna kunskaper i akustik, krävs relevanta
ljudeffektivåer på hela anläggningsdelar och komponenter.
Beräkningen måste förenklas till beräkning av relevanta höjder
och avstånd samt eventuella skärmar och reflexioner.

Bullermätningar och bestämning av ljudeffektnivåer på
anläggningsdelar och moment bör ske enligt Hans Jonassons
rapport35: "Determination of sound power levels of external noise
sources". Det gäller bränslehantering, transportörer, kvarnhus,
torkbyggnad, dvs. den typ av bullerdata som en enskild
leverantör oftast inte har och där olika underleverantörer ingår.
En leverantör av bandtransportören kan säga att transportören i
sig inte bullrar utan det gör elmotorn och växeln samt att
bullernivån beror främst på hur flisen ser ur (storlek, sten etc).

Att utifrån externbullermätningar på olika anläggningar och med
effekten som variabel dra slutsatser om vad en ny anläggning
kommer att ge för bullernivå får anses mycket osäkert.
Anläggningens ålder är säkert av betydelse då
bullerproblematiken aktualiseras mer och mer i takt med
samhällets utveckling. Komponenter inne i byggnaden
bullerbekämpas och bullrig verksamhet byggs in i separata rum.
Det som är kritiskt för en anläggnings externa bullernivå är nog

^Birger Bech Jessen och Mogens With Grove, "St0Jdämpning af mobile
flishuggere", Lydteknisk Institut, Rapport nr. 129,1986.
35Hans Jonasson, Lennart Elson, "Determination of sound power levels of external
noise sources", Technical Report SP-RAPP1981:45, Akustik, Statens
Provningsanstalt, i Boris 1981.



främst avståndet till närmaste bebyggelse och dess känslighet för
buller. Vid de tystaste anläggningarna ligger också bostäderna
närmast, enligt den samlade tabellen i avsnitt 3.2.

Att översätta enbart dB(A)-värden från en anläggning till en
annan är mycket svårt. Det är möjligt att säkrare förutsägelser
hade varit möjliga om en anläggnings totala ljudeffektnivå hade
karakteriserats. Vad som skall anses som anläggningens
bullercentrum är en kraftig felkälla, konfigurationen en annan.
Endast vid en ensam och kraftigt bullrande hög källa, som t.ex en
hög skorsten kan värdena från en anläggning överföras till en
annan med någorlunda säkerhet. Om man använder värdena för
de nyaste större anläggningarna blir den sannolika bullernivån för
VEGAanläggningen på 500 meters avstånd ca 35-36 dB(A).

Om man skall försöka ge en samlad bild av ljudnivån utgående
från insamlat material från större anläggningar, 50-150MW, så
tycks den röra sig mellan 33-41 dB(A) på 500 meters avstånd,
vilket inte kan anses ligga alltför högt. Naturvårdsverkets
riktlinjer är att ljudnivån inte får överskrida 40 dB(A) i närbelägna
bostäder vid nyetablering av industriverksamhet. Ljudnivån får
inte överskrida 35 dB(A) i områden för "fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor", dvs. en
del av de tystaste anläggningarna skulle kunna placeras inte
längre bort än 400 meter från ett känsligt fritidsområde. Detta
förutsätter att det inte existerar några hörbara rena toner eller
upprepade slag från verksamheten. I så fall skärps kraven med
ytterligare 5 dB och avståndet måste ökas till mer än 700 meter för
att kraven skall innehållas från den tystaste anläggningen.
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7. FÖRSLAG

7.1. Tidig planering

En tidig kartläggning av externt buller ger två möjligheter till
optimering i planeringsskedet. En är att anpassa placeringen av
bullrande verksamheter och byggnader inbördes. Kylfläktar,
gasturbininlopp, inmatningsfickor, inre transporter o.d. kan
placeras strategiskt i förhållande till närmaste bebyggelse. Från
den ena tomtgränsen till den andra är det ofta 300-400m. Detta
medför att ljudnivån kan sänkas med 10-12 dB i en punkt som är
100 meter bort från tomtgränsen beroende på om ljudkällan
placeras vid ena eller andra tomtgränsen. Skillnaden blir "bara" 4-
6 dB om avståndet från punkten till tomtgränsen är 200 meter. En
byggnad är dessutom en mycket effektiv och "gratis" bullerskärm.

Den tidiga planeringen ger en klar bild över varje källas bidrag till
den totala bullernivån. Om kravet är t.ex. 40 dB i närmaste
bebyggelse och det finns 6 större källor är det kanske orealistiskt
att sätta kravet till 101og6 = 32 dB för varje enskild källa. Ett
vanligt misstag kan vara att varje enskild leverantör lovar 40 dB,
på ett visst avstånd, men 6 sådana källor kommer att ge totalt 48
dB på samnia avstånd. Även kraftig bullerbekämpning av en källa
ger litet resultat om resten av källorna är på en jämn hög nivå.

Vid bulleroptimeringen går det alltså att ställa olika krav på de
enskilda källorna. En kostnadseffektiv och praktiskt genomförbar
bullerbekämpning gentemot omgivningen är då möjlig.

Programmet "ILYD" ger en möjlighet till bedömning av externt
buller i en tidig planerings- och projekteringssituation. Den ger en
möjlighet att på ett relativt enkelt sätt inkludera många
bullerkällor (upp till 200 i en beräkning) och beräkna immissionen
från dessa i en vald punkt. Det är enkelt att variera, utesluta eller
ta med bidraget från olika bullerkällor ("kilden är udelukket af
brukaren"), likaså att ta med effekten av bullerdämpande skärmar
eller ljudets reflektion mot en byggnadsvägg. Det kritiska i
modellen är kunskapen eller tillgången till utsänd ljudeffektnivå
mot immissionspunkten från varje bullerkälla uppdelat på
oktavband.

7.2. Vikten av konkreta data från leverantörer

Vikten av konkreta och relevanta mätdata för enskilda
komponenter kan inte nog understrykas. Ingen modell eller
beräkning kan ge bättre noggrannhet än noggrannheten i
ingångsdata.



När det gäller bullermätningar så saknas det eller finns det dels ett
bristfälligt underlag och dels av konkurrensskäl en rädsla och
försiktighet att lämna ut relevanta mätresultat. Fläktindustrin är
ett undantag eftersom buller är ett primärt problem hos fläktar.
Många gånger kanske orsaken ligger i just att buller inte har setts
som ett primärt problem. Det har inte uppfattats som ett
miljöproblem trots att det är ett av dagens mest utbredda, kanske
p.g.a. att det betraktas som ännu en icke önskvärd extra kostnad.

Att mäta och bekämpa buller kräver kunskap som tillverkaren
kanske inte alltid har. Ofta presenteras bullermätningar i
ljudnivåer med bristande upplysningar om mätförfarande och
mätförutsättningar. Detta kan riskera att placera en tillverkare
som presenterar sina bullerdata som ljudeffektnivåer i en mycket
ogynnsam situation gentemot en oinvigd köpare och han lämnar
därför ogärna ut uppgifter.

Ett annat motiv för sparsam information är konkurrensskäl. En
annan tillverkare av liknande utrustning kan dra viktiga slutsatser
om konkurrentens lösning på problemet.

Buller är ett miljöproblem och öppenhet måste råda. En enhetlig
presentation av ljudeffektnivåer från samtliga leverantörer är därför
nödvändig och borde vara något för samhället att sträva efter. Att
som projektor gå ut och mäta på varje tänkbar leverantörs
utrustning är ju alltid möjligt; men det borde ställa varje
leverantör i en sämre dager än om låga bullervärden blev ett
konkurrensmedel som varje tillverkare kunde visa upp.

Samtidigt måste den låga ljudnivån och öppenheten bli ett
konkurrensmedel som betalar sig. Ett pris måste sättas på
bullermiljön och bli tydligt inte enbart genom kostsamma
dämpningsåtgärder. Detta pris t.ex skulle kunna göras tydligt för
förarna av hjullastare och lastbilar där ljudnivån varierar kraftigt
med körsättet. Den något längre tiden som ett mjukare körsätt
medför, utan kraftiga accelerationer, får bli det bullermiljöpris
föraren betalar.

73. Svårförutsebara problem

Att exakt förutsäga hur en anläggning som helhet kommer att
bullra är svårt. Ogynnsamma väderleksförhållanden kan i vissa
fall ge fokuseringseffekter i områden som ligger mycket längre
bort än det beaktade dimensioneringsfallet. Kraven på externt
buller är då inte uppfyllda under dessa extremfall. I andra fall
kan riktvärdena från Naturvårdsverket mycket väl uppfyllas men
dom närboende klagar ändå36. Inslag av lågfrekvent ultraljud och

^Johnny Hedendal och Mikael Boman, "Hygienisk bedömning av lågfrekvent ljud i
inre och yttre miljön fallstudieflisterminal-bostadsomrdde",



genererade rena toner inom infraljudsområdet kan uppfattas som
besvärande och bli kritiska.

Om det inom ett område där det förut har varit väldigt låga
bullervärden t.ex. under 30 dB(A) tillkommer en anläggning som
medför en höjning av bullernivån till normalt 35-40 dB(A) så går
detta säkert inte obemärkt förbi. Speciellt inte om bullernivån
under vissa ogynnsamma och svårförutsebara förhållanden
kanske uppnår 45-50 dB(A). Detta blir då en klar försämring av
den yttre miljön och klagomål kan väntas.

Det är intressant att påpeka att känsligheten för buller inte är
neurofysiologiskt förankrad37 utan snarare är en subjektiv
uppfattning om bullerkänslighet och attityden till buller. En
positiv inställning till biobränslen ger m.a.o. en högre tröskel för
upplevelse av bullerstörning.

Arbetarskyddsstyrelsens forskningavdelning i Umeå, Undersökningsrapport
1986:4.
37Evy Öhrström, Martin Björkman och Ragnar Rylander, Undersökning av
samband mellan störning av buller, neurologisk känslighet och subjektiv
buHerkänslighet samt andraindividvariabler", Göteborgs Universitet, Institutionen
för Hygien Rapport 8/86, ISSN-0280-260,1986.
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Diiaga i

IEC-kurvan för dB(A)- värden

För omräkning av ljud- eller ljudeffektnivåer i angivna 1/1
oktavbandsnivåer till motsvarande A-vägda nivåer, adderas
motsvarande korrektionsvärden enligt IEC-kurvan i tabellen nedan

A-korrektion per
oktavband i,

ALA, [dB]

63

-26

125

-16

Oktavband mittfrekvens, [Hz]

250 500 1000 2000

-9 -3 0 +1

4000

+1

8000

-1

Tabell 1. Frekvensvägning enligt A-kurvan från IEC, Publication 651 (1979).



Dlldgd i.

Tabell 4.1. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent
ljudnivå i dB(A). Tabellen gäller frifältsvärden vid befintlig industri.

Områdesanvändning1'

Arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet

Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader

Områden för
fritidsbebyggelse och rörligt
friluftsliv där
naturupplevelsen är en viktig
faktor3'

Ekvivalent ljudnivå

idB(A)

Dag
kl 07-18

65

55

45

Kväll
kl 18-22
samt söndag
och helgdag

60

50

40

Natt
kl 22-07

55

452>

40

Högsta
ljudnivå i
dB(A)läge
TAST
Momentana
ljud nattetid
kl 22-07

55

50

"Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör
bullervillkoren anges på annat sätt, t.ex. ljudnivå vid stadsplanegräns eller på
ett visst avstånd från anläggningen.
^Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler.
3)Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.



a)
i

1 T777777/7/7////////r////////A V/////////A 4
t*— 30h,-H

b) -30h s

30 hs

Bilaga 3: a)-f) Exempel på ej horisontella markplan med antagna kall- och
immissionshöjder som modellen kan korrigera för (ur ref. 1).



Bilaga 4

Bygningsdel

CenterfreJcvens, H2

Abning (åben port,
ventilationsåbning)

Vindue med enkelt-
glas, utast

Vindue med enkelt-
glas, tast

Vindue med dobbelt-
glas, taat

ovenlysvindue, plast

Dor ell. port, uiso-
leret, utaet

har ell. port, uiso-
leret ell. isoleret
med hårdt skum, tast

Dar ell. port, iso-
leret med por0st ma-
teri ale, tat

Vaeg/tag med pladebe-
klsdning, enkelt
(plan metalplade,
eternit)

vaeg/tag med korruge-
ret plade, enkelt

Vaeg/tag med pladebe-
klaedning, isoleret

Vaeg af tegl ell.
beton (ell. dobbelt
letbeton)

vaeg af letbeton,
enkelt

Enkelt vaeg af tegl*)
ell. beton, påvlrket
af maskinvibrationer

Reduktionstal, dB pr. 1/1 oktav

63

0

6

8

15

8

7

12

15

9

9

15

30

25

20

125

0

8

15

23 _

8

9

18

15

15

15

22

35

30

22

250

0

12

18

_18

12

12

20

25

20

15

25

37

33

25

500

0

16

21

25

17

16

22

30

23

15

28

42

30

30

1000

0

16

24

30

22

16

22

30

27

20

35

50

35

35

2000

O

16

25

35

25

16

20

30

30

25

42

55

40

40

4000

0

16

25

35

25

16

25

30

30

30

50

60

46

45

8000

0

16

27

35

25

16

30

30

30

30

50

60

52

45

Reduktionstal for almindelige bygningsdele. Vcrdierne
er fastlagt under hensyn til den forringelse af reduk-
tionstallet, som of te förekommer i praksis, jf. [9].
*) Se fodnoten på foregående side.

Bilaga 3: Praktiska reduktionstal för olika byggnadsdelar hämtade ur "Stajdatabogen".



Bilaga 5

30'

60°>

120"1

150

180°

30»

60°/

150

30°

120°

150°

30°

120°

150°

Diagram för
bestämning av

direktiviteten,
för byggnadsdelar

Diagram för
bestämning av

direktiviteten,
för öppningar.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:19:37

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

14.0
7.2

26.3

11.6
6.4

29.0

Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

16.4 20.4 20.0
12.0 19.6 24.8
12.4 20.0 12.3

Kilden er udelukket af

13
24
- 8

5
9
5

- 4 .
1 7 .

-38 .
brugeren!

2
7
3

- 3 3
- 1 1
- 6 1

. 9

. 5

. 3

25
29
31

.C

.C
„ *

23.6 14.8 7.3

19.1 15.0

10.7 13.7 11.8
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

10.2 11.8 15.2

-3.6 -29.5 25.0

14.6 10.1

16.8
13.7

19.7
11.9

Kilden er udelukket af brugeren!
12.0
11.6

10.6
15.6

7.0
15.2

-5.7 -23.2
8.7 -4.0

-7.0

-45.8
-23.6

23.2

22.^
21.2

Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

Total 29.2 29.9 21.1 25.9 27.1 25.8 18.5 -5.6 35.;



Bilaga 6:2

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

16 11:14:45

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Fiishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
14.0 11.6 16.4 20.4 20.0 13.5 -4.2
7.2 6.4 12.0 19.6 24.8 24.9 17.7

26.3 29.0 12.4 20.0 12.3 -8.5 -38.3
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
23.6 14.8 10.7 13.7 11.8 7.3 -3.6
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
- - - - - Kilden er udelukket af brugeren!
19.1 15.0 10.2 11.8 15.2 14.6 10.1

26.8
13.7

-33.9
-11.5
-61.3

-29.5

25.0
29.0
31.3

25.0

- - Kilden er udelukket af brugeren!
24.6 24.4 28.4 18.0 6.5 -11.2
11.9 11.6 15.6 15.2 8.7 -4.0
- - Kilden er udelukket af brugeren!
- - Kilden er udelukket af brugeren!

-7.0

-35.9
-23.6

23.2

32.6
21.2

Total 31.1 30.7 25.9 30.3 27.5 25.8 18.5 -5.6 36.9



Bilaga 6:3

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 20:17:32
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

KiIde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz _ kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg - - - - - Kilden er udelukket af brugeren! - - - - -
Lastbil acc - - - - - Kilden er udelukket af brugeren! - - - - -
Grovfrk tak 14.8 19.0 10.4 9.1 5.8 -6.4 -22.3 -38.6 21.
Grovfrkvgg 21.5 24.1 16.4 15.3 12.0 -0.2 -16.0 -32.1 26.9
Grovfrkdrr 15.3 24.5 8.8 6.4 10.2 5.0 -2.9 -19.0 25.4
Grovfrkgavl 16.7 19.2 11.5 10.4 7.1 -5.1 -21.0 -37.3 22.
Hjullastare - - - - - Kilden er udelukket af brugeren! - - - - -
Tork 14.0 11.6 16.4 20.4 20.0 13.5 -4.2 -33.9 25.
TurblNlopp 7.2 6.4 12.0 19.6 24.8 24.9 17.7 -11.5 29.
Skorsten 26.3 29.0 12.4 20.0 12.3 -8.5 -38.3 -61.3 31.
Fackla _ _ _ _ _ Kilden er udelukket af brugeren! - - - - -
Kylflktar 23.6 14.8 10.7 13.7 11.8 7.3 -3.6 -29.5 25.0
Flisskrd. _ _ _ _ _ Kilden er udelukket af brugeren! _ _ _ _ _
Flishugg mb - - - - - Kilden er udelukket af brugeren! _ _ _ _ _
Flishugg dp - - - - - Kilden er udelukket af brugeren! _ _ _ _ _
Transportbl 19.1 15.0 10.2 11.8 15.2 14.6 10.1 -7.0 23.
Transportb2 21.2 17.6 12.3 14.0 17.6 17.2 13.7 0.0 25.
Finfraktion 16.8 19.7 12.0 10.6 7.0 -5.7 -23.2 -45.8 22.
Frgasningb 13.7 11.9 11.6 15.6 15.2 8.7 -4.0 -23.6 21.2
Lastb-15kmh _ _ _ _ _ Kilden er udelukket af brugeren! - - - - -
Vxeltransp 18.9 12.0 13.3 22.1 13.8 1.6 -9.2 -35.1 24.3

Total 31.1 32.5 23.9 28.0 28.0 26.4 19.8 1.1 37.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:30:37

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 H2 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-l5kmh
Vxeltransp

18.8
19.8

_ _ _

14.0
7.2
26.3

23.6

- -
- -
19.1

16.8
13.7
- -

16.1
17.1

- -

11.6
6.4
29.0

14.8

_ _ _
_ _ _

15.0

19.7
11.9

_ _ _

14.7 21.4 28.1 24.7 15.
17.7 22.4 30.1 26.7 17.

Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

16.4 20.4 20.0 13.5 -4.
12.0 19.6 24.8 24.9 17.
12.4 20.0 12.3 -8.5 -38.

Kilden er udelukket af brugeren!
10.7 13.7 11.8 7.3 -3.6

Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

10.2 11.8 15.2 14.6 10.
Kilden er udelukket af brugeren!

12.0 10.6 7.0 -5.7 -23.
11.6 15.6 15.2 8.7 -4.0

Kilden er udelukket af brugeren!
Kilden er udelukket af brugeren!

3
3

2
7
3

-7.0
-4.0

-33.9
-11.5
-61.3

31.0
32 .3

25.0
29.0
31.3

-29.5 25.0

-7.0 23.2

2 -45.8
-23.6

22.4
21.2

Total 30.0 30.3 23.4 28.4 33.4 30.6 22.0 -0.6 33.1



Bilaga 6:5

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1S93 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:34:14

Kilde
navn

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

63 Hz

18.8
19.8
14.8

21.5
15.3
16.7

14.0
7.2
26.3

23.6

19.1
21.2
16.8

13.7

18.9

A-vgtet lydtrykniveau (dB):
125

16
17
19

24.
24.
19

11
6

29

14.

15
17
19

11.

12.

Kz

.1

.1

.0
1
5
.2

.6

.4

.0

8
]

.0

.6

.7
9

0

250 Hz

14.7
17.7
10.4

16.4
8.8
11.5

Kilden
16.4
12.0
12.4

Kilden
10.7

500 Hz 1 kHz

21.4 28.1
22.4 30.1
9.1 5.8

15.3 12.0
6.4 10.2
10.4 7.1

er udelukket af
20.4 20.0
19.6 24.8
20.0 12.3

er udelukket af
13.7 11.8

<ilden er udelukket af
Kilden
Kilden

10.2
12.3
12.0

11.6
Kilden
13.3

er udelukket af
er udelukket af

11.8 15.2
14.0 17.6
10.6 7.0

15.6 15.2
er udelukket af
22.1 13.8

2 kHz 4 kHz

24.7 15.3
26.7 17.3
-6.4 -22.3

-0.2 -16.0
5.0 -2.9
-5.1 -21.0
brugeren!
13.5 -4.2
24.9 17.7
-8.5 -38.3
brugeren!
7.3 -3.6

brugeren!
brugeren!
brugeren!
14.6 10.1
17.2 13.7
-5.7 -23.2
8.7 -4.0
brugeren!
1.6 -9.2

8 kHz

-7.0
-4.0

-38.6
-32.1
-19.0
-37.3

_ _ _
-33.9
-11.5
-61.3

-29.5
_ _ _ _
_ _ _

-7.0
0.0

-45.8
-23.6

-35.1

A-vgt

31.(
32.!
2i.;

26.9
25.4
22.:

- -
25.;
29.(
3i.:

25.0
-

- -

23.;
25.(
22.'

21.2

24.8

Total 31.7 32.7 25.2 29.7 33.6 30.8 22.6 2.8 39.;



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:12:33

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg 18.8 16.1 14.7 21.4 28.1
Lastbil acc 19.8 17.1 17.7 22.4 30.1
Grovfrk tak 14.8 19.0 10.4 9.1 5.8
Grovfrkvgg 21.5 24.1 16.4 15.3 12.0
Grovfrkdrr 15.3 24.5 8.8 6.4 10.2
Grovfrkgavl 16.7 19.2 11.5 10.4 7.1
Hjullastare 20.0 23.6 24.1 30.8 36.5
Tork 14.0 11.6 16.4 20.4 20.0
TurblNlopp 7.2 6.4 12.0 19.6 24.8
Skorsten 26.3 29.0 12.4 20.0 12.3
Fackla _ _ _ _ _ Kilden er udelukket af
Kylflktar 23.6 14.8 10.7 13.7 11.8
Flisskrd. - - - - - Kilden er udelukket af
Flishugg mb - - - - - Kilden er udelukket af
Flishugg dp - - - - - Kilden er udelukket af
Transportbl 19.1 15.0 10.2 11.8 15.2
Transportb2 21.2 17.6 12.3 14.0 17.6
Finfraktion 16.8 19.7 12.0 10.6 7.0
Frgasningb 13.7 11.9 11.6 15.6 15.2
Lastb-15kmh - - Kilden er udelukket af
Vxeltransp 18.9 12.0 13.3 22.1 13.8

Total 32.0 33.2 27.7 33.3 38.3

24.7 15.3
26.7 17.3
-6.4 -22.3
-0.2 -16.0
5.0 -2.9
-5.1 -21.0
35.2 27.0
13.5 -4.2
24.9 17.7
-8.5 -38.3
brugeren!
7.3 -3.6

brugeren!
brugeren!
brugeren!
14.6 10.1
17.2 13.7
-5.7 -23.2
8.7 -4.0
brugeren!
1.6 -9.2

36.5 28.3

-7.0
-4.0

-38.6
-32.1
-19.0
-37.3

3.5
-33.9
-11.5
-61.3

-29.5

- - - -
_ _ _ _

-7.0
0.0

-45.8
-23.6
_ _ _ _
-35.1

6.2

31.0
32.8
21.2
26.9
25.4
22.1
40.0
25.0
29.0
31.3

25.0

-
-
23.2
25.6
22.4

21.2
-
24.8

42.6



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

19:54:09

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg 18.8 16.1 14.7 21.4 28.1
Lastbil acc 19.8 17.1 17.7 22.4 3 0.1
Grovfrk tak 19.8 24.0 15.4 14.1 10.8
Grovfrkvgg 26.5 29.1 21.4 20.3 17.0
Grovfrkdrr 20.3 29.5 13.8 11.4 15.2
Grovfrkgavl 21.7 24.2 16.5 15.4 12.1
Hjullastare - - - - - Kilden er udelukket af
Tork 14.0 11.6 16.4 20.4 20.0
TurblNlopp 7.2 6.4 12.0 19.6 24.8
Skorsten 26.3 29.0 12.4 20.0 12.3
Fackla _ _ _ _ _ Kilden er udelukket af
Kylflktar 23.6 14.8 10.7 13.7 11.8
Flisskrd. - - - - - Kilden er udelukket af
Flishugg mb - - - - - Kilden er udelukket af
Flishugg dp 37.8 34.6 25.0 29.7 36.4
Transportbl 19.1 15.0 10.2 11.8 15.2
Transportb2 21.2 17.6 12.3 14.0 17.6
Finfraktion 16.8 19.7 12.0 10.6 7.0
Frgasningb 13.7 11.9 11.6 15.6 15.2
Lastb-15kmh 16.6 13.8 14.5 19.2 26.8
Vxeltransp 18.9 12.0 13.3 22.1 13.8

24.7 15.3 -7.0 31.
26.7 17.3 -4.0 32.
-1.4 -17.3 -33.6 26.
4.8 -11.0 -27.1 31.9
10.0 2.1 -14.0 30.4
-0.1 -16.0 -32.3 27.
brugeren! - - - - -
13.5 -4.2 -33.9 25.
24.9 17.7 -11.5 29.
-8.5 -38.3 -61.3 31.
brugeren! - - - - -
7.3 -3.6 -29.5 25.0

brugeren! - - - - -
brugeren! - - - - -
32.2 29.3 16.0 42.
14.6 10.1 -7.0 23.
17.2 13.7 0.0 25.
-5.7 -23.2 -45.8 22.
8.7 -4.0 -23.6 21.2
23.4 13.9 -7.8 29.
1.6 -9.2 -35.1 24.8

Total 39.1 38.0 29.2 33.2 38.6 34.9 30.3 16.2 44.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:35:52

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

Total

18.8
19.8
14.8

21.5
15.3
16.7
20.0
14.0
7.2
26.3

23.6

37.8
19.1
21.2
16.8

13.7

18.9

38.8

16.1
17.1
19.0

24.1
24.5
19.2
23.6
11.6
6.4

29.0

14.8

34.6
15.0
17.6
19.7

11.9

12.0

37.0

14.7
17.7
10.4
16.4
8.8
11.5
24.1
16.4
12.0
12.4

Kilden
10.7

Cilden
Kilden

25.0
10.2
12.3
12.0

11.6
Kilden
13.3

29.6

21.4
22.4
9.1

15.3
6.4
10.4
30.8
20.4
19.6
20.0

28.1
30.1
5.8

12.0
10.2

7.1
36.5
20.0
24.8
12.3

er udelukket
13.7 11.8

24.7
26.7
-6.4
-0.2
5.0
-5.1
35.2
13.5
24.9
-8.5

15.3
17.3

-22.3
-16.0
-2.9
-21.0
27.0
-4.2
17.7

-38.3
af brugeren!

7.3 -3.6
er udelukket af brugeren!
er udelukket

29.7
11.8
14.0
10.6

15.6

36.4
15.2
17.6
7.0

15.2
er udelukket
22.1

34.9

13.8

40.5

af brugeren!
32.2
14.6
17.2
-5.7
8.7

29.3
10.1
13.7

-23.2
-4.0

af brugeren!
1.6

37.9

-9.2

31.9

-7.0
-4.0

-38.6
-32.1
-19.0
-37.3

3.5
-33.9
-11.5
-61.3

-29.5

_ _ _ _
16.0
-7.0
0.0

-45.8
-23.6

-35.1

16.4

31.0
32.8
21.2

26.9
25.4
22.1
40.0
25.0
29.0
31.3

25.0

42.4
23.2
25.6
22.4

21.2

24.8

45.5



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:36:56

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackia
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

Total

18.8
19.8
14.8

21.5
15.3
16.7
20.0
14.0
7.2

26.3
31.5
23.6

37.8
19.1
21.2
16.8

13.7

18.9

39.6

16.1
17.1
19.0

24.1
24.5
19.2
23.6
11.6
6.4

29.0
34.4

14.8

34.6
15.0
17.6
19.7

11.9

12.0

38.9

14.7
17.7
10.4

16.4
8.8
11.5
24.1
16.4
12.0
12.4
35.2
10.7

21.4
22.4
9.1

15.3
6.4
10.4
30.8
20.4
19.6
20.0
37.2

13.7

28.1
30.1
5.8

12.0
10.2

7.1
36.5
20.0
24.8
12.3
41.8
11.8

Kilden er udelukket af
Kilden

25.0
10.2
12.3
12.0

11.6
Kilden
13.3

36.3

er udelukket af
29.7
11.8
14.0
10.6

15.6

36.4
15.2
17.6
7.0

15.2
er udelukket af
22.1

39.2

13.8

44.2

24.7
26.7
-6.4

-0.2
5.0
-5.1
35.2
13.5
24.9
-8.5
37.3
7.3

15.3
17.3

-22.3
-16.0
-2.9
-21.0
27.0
-4.2
17.7

-38.3
28.4

-3.6
brugeren!
brugeren!
32.2
14.6
17.2
-5.7
8.7

29.3
10.1
13.7

-23.2
-4.0

brugeren!
1.6

40.6

-9.2

33.5

-7.0
-4.0

-38.6
-32.1
-19.0
-37.3

3.5
-33.9
-11.5
-61.3

7.3
-29.5

16.0
-7.0
0.0

-45.8
-23.6

-35.1

16.9

31.(
32.i
21.:

26.9
25.4
22.:
40.(
25.(
29.(
31.:
45.:

25.0

42.'
23.:
25.(
22.'

21.2

24.8

48.'



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:39:09

Kilde
navn

Forceradtmg
Lastbil acc
Grovfrk tak
Grovfrkvgg
Grovfrkdrr
Grovfrkgavl
Hjullastare
Tork
TurblNlopp
Skorsten
Fackla
Kylflktar
Flisskrd.
Flishugg mb
Flishugg dp
Transportbl
Transportb2
Finfraktion
Frgasningb
Lastb-15kmh
Vxeltransp

63 Hz

18.8
19.8
14.8

21.5
15.3
16.7
20.0
14.0
7.2
26.3
31.5
23.6
52.6
31.0
37.8
19.1
21.2
16.8

13.7

18.9

A-vgtet lydtrykniveau (dB)
125 Hz

16.1
17.1
19.0

24.1
24.5
19.2
23.6
11.6
6.4
29.0
34.4
14.8
44.9
36.6
34.6
15.0
17.6
19.7
11.9

12.0

250 Hz

14.7
17.7
10.4
16.4
8.8
11.5
24.1
16.4
12.0
12.4
35.2
10.7
41.5
40.0
25.0
10.2
12.3
12.0

11.6
Kilden
13.3

500 Hz

21.4
22.4
9.1

15.3
6.4
10.4
30.8
20.4
19.6
20.0
37.2
13.7
44.2
49.7
29.7
11.8
14.0
10.6
15.6

1 kHz

28.1
30.1
5.8

12.0
10.2

7.1
36.5
20.0
24.8
12.3
41.8
11.8
43.9
53.4
36.4
15.2
17.6
7.0

15.2

•

2 kHz

24.7
26.7
-6.4
-0.2
5.0
-5.1
35.2
13.5
24.9
-8.5
37.3
7.3

41.5
52.2
32.2
14.6
17.2
-5.7
8.7

4 kHz

15.3
17.3

-22.3
-16.0
-2.9
-21.0
27.0
-4.2
17.7

-38.3
28.4

-3.6
39.1
50.3
29.3
10.1
13.7

-23.2
-4.0

er udelukket af brugeren!
22.1 13.8 1.6 -9.2

8 kHz

-7.0
-4.0

-38.6
-32.1
-19.0
-37.3

3.5
-33.9
-11.5
-61.3

7.3
-29.5
22.8
36.0
16.0
-7.0
0.0

-45.3
-23.6
- - -
-35.1

A-vgt

31.0
32.3
21.2
26.9
25.4
22.1
40.0
25.0
29.0
31.3
45.3
25.0
54.8
57.9
42.4
23.2
25.6
22.4
21.2

24.8

Total 52.8 46.4 44.5 51.1 54.3 52.9 50.7 36.3 59.9



Bilaga 6:11

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 08:13:50
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

KiIde nummer: 1 Kilde navn: Forceradtmg
Kildehjde: 1.5 meter
ImmisFionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 340.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 250.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

KiIde navn:

Uds effekt

Forceradtmg

63 Hz 125

77.0 80

Hz

.0

Niveauer og

250 Hz 500

84.0 89

Korrektioner i dB

Hz 1 kHz 2 kHz 4

.0 92.0 89.0

kHz

83.0

8 kHz

74.0

A-vgt

95.

Afstand -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.4 -2.4 -5.8 -19.0
Terrn 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8

Korr i alt -58.2 -63.9 -69.3 -67.6 -63.9 -64.3 -67.7 -81.0

Res niveau 18.8 16.1 14.7 21.4 28.1 24.7 15.3 -7.0 31.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 08:13:50
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 2 Kilde navn: Lastbil acc
KiIdenjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 340.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 250.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Lastbil acc Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 88.0 91.0 97.0 100.0 104.0 101.0 95.0 87.0 107.7

Afstand -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.4 -2.4 -5.8 -19.0
Term 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8

Korr i alt -68.2 -73.9 -79.3 -77.6 -73.9 -74.3 -77.7 -91.0

Res niveau 19.8 17.1 17.7 22.4 30.1 26.7 17.3 -4.0 32.8



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 20:01:53
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 3 Kilde navn: Grovfrk tak
Kildehjde: 13.0 meter
Iiamissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 290.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 290.0 meter Gs = 0.40
Ingen Centraldel
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Grovfrk tak Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 72.0 80.0 77.0 74.0 67.0 55.0 42.0 37.0 82.

Afstand -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.2 -2.0 -4.9 -16.3
Term 3.0 -0.8 -6.1 -4.1 0.2 0.9 0.9 0.9
Andet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Korr i alt -57.2 -61.0 -66.6 -64.9 -61.2 -61.4 -64.3 -75.6

Res niveau 14.8 19.0 10.4 9.1 5.8 -6.4 -22.3 -38.6 21.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 20:01:53
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 4 Kilde navn: Grovfrkvgg
Kildehjde: 6.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 285.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 180.0 meter Gs = 0.40
Centraldel: 60.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Term

Korr i alt

Grovfrkvgg

63 Hz

78.0

-60.1
0.0

3.6

-56.5

125 Hz

86.0

-60.1
0.0

-1.8

-61.9

Niveauer

250 HZ

83.0

-60.1
-0.3

-6.2

-66.6

og Korrektioner i dB

500 Hz

80.0

-60.1
-0.6

-4.1

-64.7

1 kHz

73.0

-60.1
-1.1
0.2

-61.0

2 kHz

61.0

-60.1
-2.0
0.9

-61.2

4 kHz

48.0

-60.1
-4.8
0.9

-64.0

8 kHz

43.0

-60.1
-16.0
0.9

-75.1

A-vgt

88.9



Bilaga 6:15

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

20:01:53

Kilde nummer: 5 Kilde navn: Grovfrkdrr
Kildehjde: 3.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 285.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Terrn

Korr i alt

Res niveau

bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

Grovfrkdrr

63 Hz 125 Hz

71.0 86.0

-60.1 -60.1
0.0 0.0

4.4 -1.4

-55.7 -61.5

15.3 24.5

105.0 meter Gs = 0.30
135.0 meter Ge = 1.00
45.0 meter Gi = 1.00

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz 500 Hz

76.0 71.0

-60.1 -60.1
-0.3 -0.6

-6.8 -3.9

-67.2 -64.6

8.8 6.4

1 kHz

71.0

-60.1
-1.1
0.4

-60.8

10.2

2 kHz

66.0

-60.1
-2.0
1.1

-61.0

5.0

4 kHz

61.0

-60.1
-4.8
1.1

-63.9

-2.9

8 kHz

56.0

-60.1
-16.0
1.1

-75.0

-19.0

A-vgt

86.

25.



Bilaga 6:16

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 17 07:51:15
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 5 Kilde navn: Grovdrrott
Kildehjde: 3.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 285.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Term bestr af:
KiIdedel:
Centraldel:
Immis.-del:

105.
135.
45.

0
0
0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0
1
1

.30

.00

.00

Kilde navn:

Uds effekt

Grovdrrott

63 Hz 125

71.0 86

Hz

.0

Niveauer

250 Hz

76.0

og

500

71

Korrektioner

Hz 1 kHz 2

.0 71.0

i dB

kHz

66.0

4 kHz

61.0

8 kHz

56.0

A-vgt

86.8

Afstand -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.1 -2.0 -4.8 -16.0
Terrn 4.4 -1.4 -6.8 -3.9 0.4 1.1 1.1 1.1
Andet 8.0 6.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

Korr i alt -47.7 -55.5 -54.2 -50.6 -46.8 -47.0 -49.9 -61.0

Res niveau 23.3 30.5 21.8 20.4 24.2 19.0 11.1 -5.0 32.9



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 17 07:51:15
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 5 Kilde navn: Grovdrropen
Kildehjde: 3.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 285.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel: 105.0 meter Gs = 0.30
Centraldel: 135.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Grovdrropen

63 Hz 125

71.0 86

Hz

.0

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4

76.0 71,.0 71.0 66.0

kHz

61.0

8 kHz

56.0

A-vgt

86.

Afstand -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1 -60.1
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.1 -2.0 -4.8 -16.0
Terrn 4.4 -1.4 -6.8 -3.9 0.4 1.1 1.1 1.1
Andet 15.0 15.0 25.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Korr i alt -40.7 -46.5 -42.2 -34.6 -30.8 -31.0 -33.9 -45.0

Res niveau 30.3 39.5 33.8 36.4 40.2 35.0 27.1 11.0 44.



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 20:01:53
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 6 Kilde navn: Grovfrkgavl
Kildehjde: 6.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 290.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 180.0 meter Gs = 0.40
Centraldel: 65.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Grovfrkgavl

63 Hz 125

75.0 83

Hz

.0

Niveauer og

250 Hz !

80.0

500

77

Korrektioner i dB

Hz 1 kHz 2 kHz 4

.0 70.0 58.0

kHz

45.0

8 kHz

40.0

A-vgt

85.9

Afstand -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.2 -2.0 -4.9 -16.2
Term 3.7 -1.8 -6.2 -4.1 0.2 0.9 0.9 0.9
Andet -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7

Korr i alt -58.3 -63.8 -68.5 -66.6 -62.9 -63.1 -66.0 -77.3

Res niveau 16.7 19.2 11.5 10.4 7.1 -5.1 -21.0 -37.3 22.1



Bilaga 6:19

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 7 Kilde navn: Hjullastare
Kildehjde: 1.7 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 320.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel: 51.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 224.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Terrn

Korr i alt

Hjullastare

63 Hz

76.0

-61.1
0.0
5.1

-56.0

125 Hz

85.0

-61.1
0.0

-0.3

-61.4

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz

91.0

-61.1
-0.3
-5.5

-66.9

500 HZ

96.0

-61.1
-0.6
-3.5

-65.2

1 kHz

98.0

-61.3
-1.3
0.8

-61.5

2 kHz

97.0

-61.1
-2.2
1.5

-61.8

4 kHz

92.0

-61.1
-5.4
1.5

-65.0

8 kHz

81.0

-61.1
-17.9
1.5

-77 .5

A-vgt

102.



Bilaga 6:20

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 11:14:45
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 8 Kilde navn: Tork
Kildehjde: 7.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 450.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
KiIdedel:
Centraldel:
Immis.-del:

210.
195.
45.

0
0
0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0.
1.
1.

00
00
00

Kilde navn:

Uds effekt

Tork

63

88

Hz

.8

125

98

HZ

.9

Niveauer og

250 Hz !

111.4

500

116

Korrektioner i

Hz 1 kHz 2 kHz

.8 120.0 121.2

dB

4 kHz

116.0

8 kHz

103.9

A-vgt

125.3

Af Stand -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1
Absorption 0.0 0.0 -0.5 -0.9 -1.8 -3.2 -7.7 -25.2
Terrn 4.3 -1.2 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -15.0 -22.0 -25.0 -28.0 -35.0 -42.0 -50.0 -50.0

Korr i alt -74.8 -87.3 -95.0 -96.4 -100.0 -107.' -120.2 -137.8

Res niveau 14.0 11.6 16.4 20.4 20.0 13.5 -4.2 -33.9 25.0



Bilaga 6:21

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 9 Kilde navn: TurblNlopp
Kildehjde: 12.7 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 520.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

381
94
45

.0

.0

.0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0
1
1

.40

.00

.00

Kilde navn: TurblNlopp Niveauer og Korrektioner i dB

Uds effekt

Afstand
Absorption
Terrn

Korr i alt

63 Hz

69.0

-65.3
0.0

3.5

-61.8

125 Hz

74.0

-65.3
0.0

-2.3

-67.6

250 Hz

84.0

-65.3
-0.5

-6.1

-72.0

500 HZ

90.0

-65.3
-1.0

-4.1

-70.4

1 kHz

92.0

-65.3
-2.1
0.2

-67.2

2 kHz

93.0

-65.3
-3.6
0.9

-68.1

4 kHz

91.0

-65.3
-8.8
0.9

-73.3

8 kHz A-vg

82.0 98

-65.3
-29.1
0.9

-93.5



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 10 Kilde navn: Skorsten
Kildehjde: 70.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 480.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 480.0 meter Gs = 0.50
Ingen Centraldel
Immis.-del: 4 5.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Term

Korr i alt

Skorsten

63 Hz

88.0

-64.7
0.0

3.0

-61.7

125 Hz

96.0

-64.7
0.0

-2.2

-66.9

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz

84.0

-64.7
-0.5

-6.3

-71.5

500 Hz

90.0

-64.7
-1.0
-4.2

-69.9

1 kHz

79.0

-64.7
-1.9
0.1

-66.6

2 kHz

59.0

-64.7
-3.4
0.8

-67.3

4 kHz

34.0

-64.7
-8.2
0.8

-72.2

8 kHz

30

-64
-27
0.

-91

.0

.7

.2
8

.1

A-vgt

97.7

11.4



Bilaga 6:23

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 11 Kilde navn: Fackla
Kildehjde: 50.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 460.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 460.0 meter Gs = 0.50
Ingen Centraldel
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Fackla Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 97.3 105.4 110.9 111.3 112.5 108.7 104.5 101.4 117.

Af Stand -64.3 -64.3 -64.3 -64.3 -64.3 -64.3 -64.3 -64.3
Absorption 0.0 0.0 -0.5 -0.9 -1.9 -3.2 -7.9 -25.9
Term 3.0 -2.0 -6.3 -4.2 0.1 0.8 0.8 0.8
Andet -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

Korr i alt -65.8 -70.8 -75.5 -73.9 -70.6 -71.3 -75.9 -93.9

Res niveau 31.5 34.6 35.4 37.4 41.9 37.4 28.6 7.5 45.



Bilaga 6:24

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 09:43:21
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 11 Kilde navn: Fackla
Kildehjde: 50.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 460.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
K.iIdedel: 460.0 meter Gs = 0.60
Ingen Centraldel
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Terrn

Korr i alt

Fackla

63 Hz

97.3

-64.3
0.0

3.0

-61.3

125 Hz

105.4

-64.3
0.0

-2.2

-66.5

Niveauer og Korrektioner i

250 Hz

110.9

-64.3
-0.5

-6.4

-71.2

500 HZ

111.3

-64.3
-0.9

-4.4

-69.6

1 kHz

112.5

-64.3
-1.9
-0.1

-66.2

2 kHz

108.7

-64.3
-3.2
0.6

-66.9

dB

4 kHz

104.5

-64.3
-7.9
0.6

-71.6

8 kHz

101.4

-64.3
-25.9
0.6

-89.6

A-vgt

117.7

49.3



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

10:08:56

Kilde nummer: 12 Kilde navn: Kylflktar
Kildehjde: 12.7 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 485.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Skrm nr.
Afstand fra kilde:
Hjde til överkant:
Hjde til underkant:
Vinkel:
Vandret udstrkning:

Til venstre for tr.-vej:
Til hjre for tr.-vej:

Effektiv skrmhjde:

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

1
6.0

18.0
0.0
150.0

22.0
12.0
5.1

meter
meter
meter
gr

meter
meter
meter

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

381.0 meter Gs =
59.w meter Ge =
45.0 meter Gi =

0.40
1.00
1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Kylflktar

63 Hz 125

95.0 94

Niveauer

Hz 250 Hz

.0 97.0

og

500

101

Korrektioner

Hz 1 kHz 2

.0 99.0

i dB

kHz

97.0

4 kHz

91.0

8 kHz

84.0

A-vgt

105.

Afstand -64.7 -64.7 -64.7 -64.7 -64.7 -64.7 -64.7 -64.7
Absorption 0.0 0.0 -0.5 -1.0 -1.9 -3.4 -8.2 -27.2
Skrme -7.6 -10.0 -12.6 -15.4 -18.4 -20.0 -20.0 -20.0
Terrn 3.4 -2.0 -6.0 -3.7 0.3 0.9 0.9 0.9
Andet -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5

Korr i alt -71.4 -79.2 -86.3 -87.3 -87.2 -89.7 -94.6 -113.5

Res niveau 23.6 14.8 10.7 13.7 11.8 7.3 -3.6 -29.5 25.



Diiaga OL

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 13 Kilde navn: Flisskrd.
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 340.0 meter

Ingon vigatationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Term bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 250.0 meter Gc = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Term

Korr i alt

Flisskrd.

63 Hz

109.0

-61.6
0.0

5.2

-56.4

125 Hz

107.0

-61.6
0.0

-0.5

-62.1

Niveauer

250 Hz

109.0

-61.6
-0.3

-5.5

-67.5

og Korrektioner i dB

500 Hz

110.0

-61.6
-0.7

-3.5

-65.8

1 kHz

106.0

-61.6
-1.4
0.8

-62.1

2 kHz

104.0

-61.6
-2.4
1.5

-62.5

4 kHz

105.0

-61.6
-5.8
1.5

-65.9

8 kHz

102.0

-61.6
-19.0
1.5

-79.2

A-vgt

116.2



Bilaga 6-2'.

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 14 Kilde navn: Flishugg mb
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 290.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Term bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

30.
215.
45.

0
0
0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0
1
1

.00

.00

.00

Kilde navn: Flishugg mb Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 83.0 94.0 103.0 111.0 111.0 110.0 111.0 108.0 117.

Afstand -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.2 -2.0 -4.9 -16.2
Terrn 5.2 -0.2 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Korr i alt -52.0 -57.4 -63.0 -61.3 -57.6 -57.8 -60.7 -72.0

Res niveau 31.0 36.6 40.0 49.7 53.4 52.2 50.3 36.0 57



Bilaga 6:28

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 11:36:44
VEGAprojektet - Externbuller i pkt l

Kilde nummer: 15 Kilde navn: Flishugg dp
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 290.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 200.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Flishugg dp Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 90.0 92.0 88.0 91.0 94.0 90.0 90.0 88.0 99.3

Afstand -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2 -60.2
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.2 -2.0 -4.9 -16.2
Terrn 5.1 -0.2 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Korr i alt -52.2 -57.4 -63.0 -61.3 -57.6 -57.8 -60.7 -72.0

Res niveau 37.8 34.6 25.0 29.7 36.4 32.2 29.3 16.0 42.4



Bilaga 6:29

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 11:14:15
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer; 16 Kilde navn: Transportbl
Kildehjde: 18.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 440.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skr.»..

Sammer . iende referenceplan og terrn.

Te. -., oestr af:
Kildedel: 440.0 meter Gs = 0.40
Ingen Centraldel
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

• 'ide navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Terrn

Korr i alt

Transportbl

63 Hz

80.0

-63.9
0.0
3.0

-60.9

125

80

-63
0

-1.

-65

HZ

.0

.9

.0
7

.6

Niveauer og

250 Hz

80.0

-63.9
-0.4
-6.1

-70.4

500

80

-63
-0

-4.

-68

Korrektioner i dB

Hz

.0

.9

.9
1

.8

1 kHz

80.0

-63.9
-1.8
0.2

-65.4

2 kHz

80.0

-63.9
-3.1
0.9

-66.0

4 kHz

80.0

-63.9
-7.5
0.9

-70.5

8 kHz

80.0

-63.9
-24.7
0.9

-87.6

A-vgt

89.(



Bilaga 6:30

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 10 10:08:56
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 17 Kilde navn: Transportb2
Kildehjde: 10.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 350.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrwe.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 300.0 meter Gs = 0.50
Centraldel: 5.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Af stand
Absorption
Terrn

Korr i alt

Transportb2

63 Hz

80.0

-61.9
0. 0

3.0

-58.8

125 Hz

80.0

-61.9
0.0

-1.4

-63.2

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz

80.0

-61.9
-0.4

-6.3

-68.5

500 Hz

80.0

-61.9
-0.7

-4.2

-66.8

1 kHz

80.0

-61.9
-1.4
0.1

-63.2

2 kHz

80.0

-61.9
-2.5
0.8

-63.6

4 kHz

80.0

-61.9
-6. 0
0.8

-67.1

8 kHz

80.0

-61.9
-19.6
0.8

-80.7

A-vgt

39.0



Bilaga 631

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 19:49:58
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 18 Kilde navn: Finfraktion
Kildehjde: 8.0 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 450.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

270
135
45

.0

.0

.0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0.
1.
1.

00
00
00

Kilde navn:

Uds effekt

Finfraktion

63 Hz 125 Hz

92.0 107.0

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz

107.0 107,.0 107.0 102.0

4 kHz

97.0

8 kHz

92.0

A-vgt

113.

Afstand -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1
Absorption 0.0 0.0 -0.5 -0.9 -1.8 -3.2 -7.7 -25.2
Terrn 3.9 -1.2 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -15.0 -22.0 -25.0 -28.0 -35.0 -42.0 -50.0 -50.0

Korr i alt -75.2 -87.3 -95.0 -96.4 -100.0 -107.7 -120.2 -137.3

Res niveau 16.8 19.7 12.0 10.6 7.0 -5.7 -23.2 -45.8 22.



Bilaga 632

7

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 09:43:21
VEGAprojeJctet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 19 Kilde navn: Frgasningb
Kildehjde: 23.0 meter
Inunissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 450.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 450.0 meter Gs = 0.50
Ingen Centraldel
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Frgasningb

63 HZ 125

89.8 99

Niveauer

Hz 250 Hz

.9 107.4

og

500

112

Korrektioner

Hz 1 kHz 2

i dB

kHz

.8 116.0 117.2

4 kHz

117.0

8 kHz

114.9

A-vgt

123.0

Afstand -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1 -64.1
Absorption 0.0 0.0 -0.5 -0.9 -1.8 -3.2 -7.7 -25.2
Terrn 3.0 -2.0 -6.3 -4.2 0.1 0.8 0.8 0.8
Andet -15.0 -22.0 -25.0 -28.0 -35.0 -42.0 -50.0 -50.0

Korr i alt -76.1 -88.0 -95.8 -97.2 -100.8 -108.5 -121.0 -13S.5

Res niveau 13.7 11.9 11.6 15.6 15.2 8.7 -4.0 -23.6 21.2



Bilaga 633

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 16 20:09:43
VEGAprojektet - Externbuller i pkt 1

Kilde nummer: 21 Kilde navn: Vxeltransp '
Kildehjde: 2.S meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 280.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Term bestr af:
KiIdedel: 60.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 175.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Vxeltransp Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 89.0 94.0 104.0 114.0 109.0 104.0 104.0 89.0 116.

Afstand -59.9 -59.9 -59.9 -59.9 -59.9 -59.9 -59.9 -59.9
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.1 -2.0 -4.8 -15.7
Term 4.9 -0.1 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -15.0 -22.0 -25.0 -28.0 -35.0 -42.0 -50.0 -50.0

Korr i alt -70.1 -82.0 -90.7 -91.9 -95.2 -102.4 -113.2 -124.1

Res niveau 18.9 12.0 13.3 22.1 13.8 1.6 -9.2 -35.1 24.



Bilaga 7:1

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:18:51
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg
Acc 10-20km
Kraftig acc
Toning

18.
17.
14.
1.9

8
6
4

16
14
11
1.

.1

.9

.6
5

14.
15.
12.
0.5

8
5
3

21
20
17
8.

.5

.2

.0
3

28.
27.
24.
13.8

1
9
6

24
24
21
10.

.7

.5

.2
2

15.
15.
11.
1.0

3
1
7

-6
-6
-10

-20.

.9

.1

.0
5

31.
30.
27.
16.7

0
6
3

Total 22.1 19.4 19.2 24.8 32.0 28.6 19.2 -2.6 34.8



Bilaga 7:2

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:18:51
VEGAproiektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 1 Kilde navn: Forceradtmg
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 340.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 250.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Forceradtmg Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 77.0 80.0 84.0 89.0 92.0 89.0 83.0 74.0 95.

Afstand -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.4 -2.4 -5.8 -19.0
Terrn 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8

Korr i alt -58.2 -63.9 -69.2 -67.5 -63.9 -64.3 -67.7 -80.9

Res niveau 18.8 16.1 14.8 21.5 28.1 24.7 15.3 -6.9 31.



Bilaga 7:3

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:18:51
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 2 Kilde navn: Acc 10-20km
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 340.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

T e r m bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

45
250
45

.0

.0

.0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0
1
1

.00

.00

.00

Kilde navn: Acc 10-20km Kiveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 81.0 84.0 90.0 93.0 97.0 94.0 88.0 80.0 100.7

Afstand -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.4 -2.4 -5.8 -19.0
Terrn 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0

Korr i alt -63.4 -69.1 -74.5 -72.8 -69.1 -69.5 -72.9 -86.1

Res niveau 17.6 14.9 15.5 20.2 27.9 24.5 15.1 -6.1 30.6



Bilaga 7:

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:18:51
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 3 Kilde navn: Kraftig acc
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 350.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og t e r m .

Term bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

45
260
45

.0

.0

.0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0.00
1.00
1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Kraftig

63 Hz

88.0

acc

125 Hz

91.0

Niveauer og

250 Hz

97.0

Korrektioner i dB

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4

100..0 104.0 101.0

kHz

95.0

8 kHz

87.0

A-vg

107

Afstand -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9
Absorption 0.0 0.0 -0.4 -0.7 -1.4 -2.5 -6.0 -19.6
Term 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0

Korr i alt -73.6 -79.4 -84.7 -83.0 -79.4 -79.8 -83.3 -97.0

Res niveau 14.4 11.6 12.3 17.0 24.6 21.2 11.7 -10.0 27



Bilaga 7:5

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:05:46
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde A-vgtet lydtrykniveau (dB):
navn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Forceradtmg 15.9 18.9 22.6 27.3 29.6 25.7 16.5 -5.0 33.3
Acc 10-2Okm 17.3 14.8 15.3 20.0 27.7 24.4 15.2 -5.3 30.4
Kraftig acc 14.4 11.6 12.3 17.0 24.6 21.2 11.7 -10.0 27.3
Turning 7.1 6.7 5.8 13.5 19.0 15.4 6.2 -15.3 21.9

Total 21.0 21.0 23.7 28.5 32.7 29.1 19.8 -1.3 36.0



Bilaga 7:6

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:05:46
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 2 Kilde navn: Acc 10-2Okm
Kildehjde: 1.5 meter
Inmiss ionspunJctets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 320.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 230.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Acc

63

10-20km

Hz 125 Hz

81.0 84.0

Niveauer og Korrektioner i dB

250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4

90.0 93.0 97.0 94.0

kHz

88.0

8 kHz

80.0

A-vgt

100.

Afstand -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.3 -2.2 -5.4 -17.9
Terrn 5.2 -0.3 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8

Korr i alt -63.7 -69.2 -74.7 -73.0 -69.3 -69.6 -72.8 -85.3

Res niveau 17.3 14.8 15.3 20.0 27.7 24.4 15.2 -5.3 30.



Bilaga 7:7

Bruger: Vattenfall Energisysten AB.
ILYC Version 4.14 1993 September 14 12:05:46
VEGAprojektet - Externbuller f m lastbilar

Kilde nunaer: 3 Kilde navn: Kraftig acc
Kildehjde: 1.5 Beter
Inmissionspunktets hjde: 1.5 Beter
Lngde af transmissionsvej: 350.0 Beter

Ingen vegetationsdapning.
Ingen refleksion.

Ingen sknae.

Kildehjde relativt til t e r m : 1.5 meter
Hjde af immisionspunkt relativt til terrn: 1.5 meter

0.00
1.00
1.00

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

45.
260.
45.

0
0
0

Beter
aeter
Beter

Gs
Ge
Gi

Kilde navn:

Uds effekt

Kraftig

63 Hz

88.0

acc

125 Hz

91.0

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4

97.0 100.0 104.0 101.0

kHz

95.0

8 kHz

87.0

A-vgt

107.7

Afstand -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9 -61.9
Absorption 0.0 0.0 -0.4 -0.7 -1.4 -2.5 -6.0 -19.6
Terrn 5.2 -0.5 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0 -17.0

Korr i alt -73.6 -79.4 -84.7 -83.0 -79.4 -79.8 -83.3 -97.0

Res niveau 14.4 11.6 12.3 17.0 24.6 21.2 11.7 -10.0 27.3



Bilaga 7:8

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
I LYD Version 4.14 1993 September 14
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

12:05:46

K i Ide nummer: 4 Kilde navn: Tinning
Kildehjde: 1.5 meter
Inmissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 320.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Skrm nr.
Afstand fra kilde:
Hjde til överkant:
Hjde til underkant:
Vinkel:
Vandret udstrkning:

Til venstre for tr.-vej:
Til hjre for tr.-vej:

Effektiv skrmhjde:

Sammenfaldende rrferenceplan og terrn.

1
7.5

12.0
40.0
40.0

5.0
35.0
10.0

meter
meter
meter
gr

meter
meter

meter

Terrn

Kilde navn:

Uds effekt

Afstand
Absorption
Sknne
Terrn
Andet

Korr i alt

Res niveau

bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
I minis.-del:

Timing

63 Hz 125 Hz

77.0 80.0

-61.1 -61.1
0.0 0.0

0.0 0.0
3.0 -0.4
-11.8 -11.8

-69.9 -73.3

7.1 6.7

45.0 meter
230.0 meter
45.0 meter

Gs =
Ge =
Gi =

0.00
1.00
1.00

Niveauer og Korrektioner i dB

250 Hz 500 Hz

84.0 89.0

-61.1 -61.1
-0.3 -0.6
0.0 0.0

-5.0 -2.0
-11.8 -11.8

-78.2 -75.5

5.8 13.5

1 kHz

92.0

-61.1
-1.3
0.0
1.2

-11.8

-73.0

19.0

2 ::Hz

89.0

-61.1
-2.2
0.0
1.5

-11.8

-73.6

15.4

4 kHz

83.0

-61.1
-5.4
0.0
1.5

-11.8

-76.8

6.2

8 kHz A-vgt

74.0 95.

-61.1
-17.9
0.0
1.5

-11.8

-89.3

-15.3 21



Bilaga 7:9

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:25:53
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 1 Kilde navn: Forceradtmg
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 330.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 240.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Forceradtmg Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 77.0 80.0 84.0 89.0 92.0 39.0 83.0 74.0 95.8

Afstand -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.3 -2.3 -5.6 -18.5
Terrn 5.2 -0.4 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.3

Korr i alt -57.9 -63.5 -69.0 -67.2 -63.6 -63.9 -67.2 -3C.1

Res niveau 19.1 16.5 15.0 21.8 28.4 25.1 15.8 -6.1 21.3



Bilaga 7:10

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:25:53
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 2 Kilde navn: Acc 10-2Oka
Kildehjde: 1.5 meter
Imnissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissions^ j: 330.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Samnenfaldende referenceplan og terrn.

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

45.
240.
45.

0
0
0

meter
meter
meter

Gs =
Ge =
Gi =

0
1
1

.00

.00

.oc

Kilde navn:

Uds effekt

Acc

63

81

10-20kn

Hz 125 Hz

.0 84.0

Hiveauer og

250 Hz !

90.0

Korrektioner i dB

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4

93 .0 97.0 94.0

kHz

88.0

8 kHz

80.0

A-vgt

100.

AfStand -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.3 -2.3 -5.6 -18.5
Term 5.2 -0.4 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0

Korr i alt -63.2 -68.8 -74.2 -72.5 -68.8 -69.2 -72.5 -85.3

Res niveau 17.8 15.2 15.8 20.5 28.2 24.8 15.5 -5.3



Bilaga 7:11

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 12:25:53
VEGAprojektet - Externbuller frn lastbilar

Kilde nummer: 3 Kilde navn: Kraftig acc
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 330.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og term.

Terrn bestr af:
Kildedel: 45.0 meter Gs = 0.00
Centraldel: 240.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Kraftig acc Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 88.0 91.0 97.0 100.0 104.0 101.0 95.0 87." 107.7

Afstand -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4 -61.4
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.3 -2.3 -5.6 -18.5
Terrn 5.2 -0.4 -5.5 -3.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Andet -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8

Korr i alt -67.9 -73.5 -79.0 -77.2 -73.6 -73.9 -77.2 -90.1

Res niveau 20.1 17.5 18.0 22.8 30.4 27.1 17.8 -3.1 33.2



Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14
VEGAprojektet - Externbuller f m lastbilar

12:25:53

Kilde nummer: 4 Kilde navn: Turning
Kildehjde: 1.5 meter
Immissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 320.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Skrm nr.
Afstand fra kilde:
Hjde til överkant:
Hjde til underkant:
Vinkel:
Vandret udstrkning:

Til venstre for tr.-vej:
Til hjre for tr.-vej:

Effektiv skrmhjde:

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

1
7.5

12.0
0.0
40.0

5.0
35.0
10.0

meter
meter
meter
gr

meter
meter
meter

Terrn bestr af:
Kildedel:
Centraldel:
Immis.-del:

45.0 meter Gs =
230.0 meter Ge =
45.0 meter Gi =

0.00
1.00
1.00

Kilde navn:

Uds effekt

Tmning

63 Hz

77.0

125

80

Niveauer

Hz 250 Hz

.0 84.0

og

500

89

Korrektioner

Hz

.0

1 kHz 2

92.0

1 dB

kHz

89.0

4 kHz

83.0

8 kHz

74.0

A-vgt

95.

Afstand -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1 -61.1
Absorption 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -1.3 -2.2 -5.4 -17.9
Skrme -6.9 -8.7 -11.0 -13.5 -16.3 -19.2 -20.0 -20.0
Terrn 3.0 -0.4 -5.0 -2.0 1.2 1.5 1.5 1.5
Andet -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -11-8 -11.8 -11.8 -11.8

Korr i alt -76.8 -82.0 -89.2 -89.0 -89.3 -92.8 -96.8 -109.3

Res niveau 0.2 -2.0 -5.2 -0.0 2.7 -3.8 -13.8 -35.3



Bilaga 8

Bruger: Vattenfall Energisystem AB.
ILYD Version 4.14 1993 September 14 09:40:08
Externbuller VEGAPROJEKTET - Berkningspunkt 2

Kilde nummer: 1 Kilde navn: Kylfktar
Kildehjde: 12.7 meter
Inmissionspunktets hjde: 1.5 meter
Lngde af transmissionsvej: 600.0 meter

Ingen vegetationsdmpning.
Ingen refleksion.

Ingen skrme.

Sammenfaldende referenceplan og terrn.

Term bestr af:
Kildedel: 381.0 meter Gs = 0.40
Centraldel: 174.0 meter Ge = 1.00
Immis.-del: 45.0 meter Gi = 1.00

Kilde navn: Kylfktar Niveauer og Korrektioner i dB

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A-vgt

Uds effekt 0.0 94.0 97.0 101.0 99.0 97.0 91.0 84.0 105.4

Afstand -66.6 -66.6 -66.6 -66.6 -66.6 -66.6 -66.6 -66.6
Absorption 0.0 0.0 -0.6 -1.2 -2.4 -4.2 -10.2 -33.6
Term 3.9 -2.7 -6.1 -4.1 0.2 0.9 0.9 0.9
Andet -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5

Korr i alt -65.2 -71.8 -75.8 -74.3 -71.2 -72.4 -78.4 -101.8

Res niveau -65.2 22.2 21.2 26.7 27.8 24.6 12.6 -17.8 32.2



25 augusti 1994

Tidigare utgivna rapporter inom
Vattenfall - projekt Bioenergi

Titel : Trädbränsle och skogsekologi
: Projekt skogskraft rapport nr 1

Förf. : Lundborg A
FUD-nr : U(B) 1990/38 Datum: 90-10-16 Sidantal: 33

Titel : Kolbalansberäkningar för bränsleuttag i skogsbruk
Projekt skogskraft rapport nr 3

Förf. : Ågren G
FUD-nr : U(B) 1990/39 Datum: 90-10-19 Sidantal: 14
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Projekt skogskraft rapport nr 2

Förf. : Danielsson B-O, Eriksson H, Eriksson M m fl
FUD-nr : U(B) 1990/40 Datum: 90-10-18 Sidantal: 193

Titel : Förstudie av trädbränsleeldade demonstrationsanläggningar
Projekt skogskraft rapport nr 4

Förf. : Westermark M
FUD-nr : U(B) 1990/43 Datum: 90-10-19 Sidantal: 118

Titel : Tillvaratagande av skogsbränsle som träddelar och slutavverkningsrester
- system, maskiner, metoder och kostnader

Förf. : Brunberg B
FUD-nr : U(B) 1991/17 Datum: 91-02-23 Sidantal: 56

Titel
Förf.
FUD-nr

Bränsle från skogen
Andersson B
U(B) 1991/18 Datum: 91-02-25 Sidantal: 41

Titel : Ny avverkningsteknik för lägre skogsbränslekostnader
Projekt skogskraft nr 5

Förf. : Jörgenson K G
FUD-nr : U(B) 1991/21 Datum: 91-03-06 Sidantal: 67



Titel

Förf.
FUD-nr

Trädbränsle till Nässjö KW
(Kraftvärmeverk)
Johansson R, Lindblom A
U(B) 1991/24 Datum: 91-03-26 Sidantal: 55

Titel
Förf.
FUD-nr

Biobränslen i det svenska energisystemet, en modellstudie
Boman U
U(B) 1991/33 Datum: 91-05-22 Sidantal: 47

Titel
Förf.
FUD-nr

Odling av lövträd på åkermark för energiändamål
Johansson T
U(B) 1991/36 Datum: 91-05-25 Sidantal: 30

Titel : Atmosfärisk förgasning - diesel
Förf. : Ekström C
FUD-nr : U(B) 1991/37 Datum: 91-06-13 Sidantal: 23

Titel : Bränslekarakterisering - Kväveföreningar
Samarbete med LRF/SLR.

Förf. : Johansson J
FUD-nr : U(B) 1991/39 Datum: 91-06-04 Sidantal: 34
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