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Sammanfattning

E.ON Sverige Värme AB driver ett värmeverk vid Okvista i Valletuna kommun. Bolaget planerar

nu en förändring av befintlig verksamhet genom utökning av antalet pannor. I samband med
tillståndsansökan för denna förändring måste en bullerutredning utföras, som visar att den
befintliga och planerade verksamheten klarar begränsningsvärdena i anläggningens bullervillkor
Af qua & Vibrationer har utför1 denna bullerutredning på uppdrag av bolaget.

Utredningen har utförts genom beräkningar på den planerade och befintliga verksamheten, med
Naturvårdsverkets rekommenderade beräkningsmetod för externt industribuller. Som indata har
tidigare ljudmätningar vid anläggningen och ljuddata ur AF:s ljuddatabas använts. Utifrån en

verksamhetsbeskrivning angiven av bolaget, gällande lokalisering, arbetsmoment och drifttider,
har bullerkällorna placerats inom området. Beräkningarna utförs för ett antaget "Värsta driftfall",
med maximal bedömd belastning på anläggningens pannor. Vid normal belastning blir
ljudnivåerna lägre.

Utredningen visar att verksamheten, för detta "Värsta driftfall", innehåller begränsningsvärdena
vid närmaste bostad för alla tidsperioder, i bullervillkoret enligt Länstyrelsens i Stockholms lãns

besl ut, dateral 20L0 -05-24:

Dag: 07-18 - Begränsningsvärde ekvivalent ljudnivå 50 dBA innehålls.
Kväll: 18-22 - Begränsningsvärde ekvivalent ljudnivå 45 dBA innehålls.

Natt 22-07 - Begränsningsvärde ekvivalent ljudnivå 40 dBA samt maximal ljudnivå 55

dBA innehålls.

Den maximala ljudnivån härrör från ett planerat elfilter, för rökgasrening av de befiintliga
fastbränslepannorna, vilket avger momentant ljud då stoftet avskiljs från elektroderna i filtret.
Detta utförs i kortare tidsperioder några gånger per timme. För att innehålla begränsningsvärdet,
maximal ljudnivå 55 dBA, ställs ljudkrav på 10 m avstånd från elfiltret. Ljudkravet är 80 dBA
maximal ljudnivå, vilket bör sättas som krav vid upphandling.

Domìnerande ljudkälla gällande ekvivalent ljudnivå är skorstenarna. Det finns en befintlig
skorsten med två pipor, höjd 20 m, från de befintliga fastbränslepannorna samt en ny skorsten
fór de nya pannorna, med en höjd om 37 m och fyra pipor. För att begränsningsvärdet ska

innehållas krävs att de planerade piporna i den nya skorstenen ej låter mer än de i den befintliga.
Detta bör sättas som ljudkrav vid upphandling och dimensionering av de nya pannorna samt
kontrolleras genom ljudmätning vid förstagånsbesiktning. I beräkningarna har de oljepannor
som installerats hösten 2013 antagits låta lika mycket som de befintliga fastbränslepannorna.
Detta kontrolleras vid ljudmätningar på dessa oljepannor inom förstagångsbesiktningen.

Det är ãven viktigt att påpeka att beräkningarna motsvarar ett värsta ljudutbredningsfall för varje
bullerkälla vilket innebär medvind från alla bullerkällor mot respektive mottagare samtidigt.
Detta väderförhållande är i praktiken endast att jämföras med ett väderfall då det är vindstilla
och det råder inversion (positiv temperaturgradient d.v.s. högre temperatur i de övre luftlagren).
Vädersituationen är högst ovanlig och uppstår främst vintertid efter en klar natt i samband med
högtryck.
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Bakgrund och uppdrag

E.ON Sverige Värme AB driver ett värmeverk vid Okvista i Valletuna kommun. Bolaget planerar

nu en förändring av befintlig verksamhet genom utökning av antalet pannor. I samband med

tillståndsansökan för denna förändring måste en bullerutredning utföras, som visar att den

befintliga och planerade verksamheten klarar begränsningsvärdena i anläggningens bullervillkor
Af l¡ua & Vibrationer har utfört denna bullerutredning på uppdrag av bolaget.

I föreliggande rapport redovisas en bullerutredning av externt industribuller från den befintliga
och planerade verksamheten. Med industribuller avses buller från all verksamhet samt trafik inom
industriområdet. Ljudnivåerna redovisas i bullerkartor samt som punktberäkningar vid
närliggande bostäder. Beräkningarna utförs i enlighet med Naturvårdsverkets rekommenderade
beräkningsmetod.

Underlag

Följande underlag har använts i utredningen:

- Digitalt GSD-höjddata med 2x2 m rutnät inköpt från Metria av AF.

- Digital fastighetskarta inköpt från Metria av ,AF.

- Digitalt underlag erhållet av Anna-Karin Hjalmarsson, Miljökraft i Sverige AB.

- Möte vid anläggningen 20L3-09-11 innefattande syn av befintliga bullerkällor samt
gneomgång av drift.

- Driftinformation erhållen av Anna-Karin Hjalmarsson, Miljökraft i Sverige AB.

- Af rapport 33-02689-08030400 rev A daterad 2008-03-25.

- Ljuddata ur AF:s ljuddatabas.

Bedömningsgrunder

Ljudet från all verksamhet inom anläggningen får inte överstiga begränsningsvärdena i bolagets
bullervillkor enligt Länstyrelsens i Stockholms läns beslut, daterat 20L0-05-24. Bullervillkoret
redovisas nedan.

Buller från verksamheten inklusive tronsporter inom verksamhetsområdet får inte ge upphov till
högre ekvivolent ljudnivå vid nörmaste bostod ön följonde begrtinsningsvörden:

Dogtid vardogor (k1.07-18) 50 dBA

Kvöllstid (kl. 18-22) samt lör- sön- och helgdog (kl. 07-18) 45 dBA

Nattetid (kl. 22-07) 40 dBA

Om ludet innehåller ofta förekommande impulser, hörbaro tonkomponenter eller bådadero sko de

ekvivolenta ljudnivåerno scinkas med 5 dBA-enheter. Momentano ljud nottetid (kl. 22-07) får som

riktvärde inte överstiga 55 dBA.

De angivna begrönsningsvördena ska kontrolleras senost tolv månoder efter det ott tillståndet
togits i anspråk och dörefter minst en gång vart tredje år.
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Områdesbeskrivning

Värmeverket ligger i ett industriområde vid Okvista, Vallentuna kommun. Verksamhetsområdet

ligger utmed väg 268 öster om centrala Vallentuna och är markerat i figur 4.1. Avståndet till
närmaste bostadshus syd-öst om anläggningen är cirka L50 m. I figur 4.1 ges en situationsplan

över området med identifierade närmaste bostadshus samt det närliggande villaområdet Påtåker

markerade. Därutöver visas andra kringliggande bullerkällor, vilka främst är övrig industri
(närliggande betongfabrik markerad) samt mindre tillfansvägar.

Figur 4.7. Situotionsplon över verksomhetsområdet (ínringat i blått), samt identifierode bostodshus

markerode (inringode med oronge och rött). Kringliggonde större bullerköllor ör fromförollt
ncirliggande industri (nörliggande betongfabrík inringad i grönt).

Verksa m hetsbeskrivn ing

Verksamhetsbeskrivningen är baserad på information erhållen av bolaget samt platsbesök vid

anläggningen. Utifrån detta underlag har bullerkällorna identifierats och placerats ut på ett
representativt sätt inom verksamhetsområdet och driftstider fastställts. Nedan ges en kortfattad
verksamhetsbeskrivning.

Normal verksamhet inom anläggningen innefattar intransport av flis med lastbil, inmatning av flis

med lastmaskin samt drift av pannor. Driften av pannorna sker dygnet runt medans transporter
in och utfrån anläggningen inklusive lastning med lastmaskin sker mellan k|.07.00-22.00.

I dagslägget finns två befintliga fastbränslepannor samt två oljepannor under uppförande. De

planerade förändringarna innefattar en ny oljepanna, en ny fastbränslepanna och en

deponigaspanna. Beräkningarna utgår från att dessa planerade pannor är uppförda och att
rökgaser från de planerade pannorna samt de nyinstallerade oljepannorna evakueras från en ny

37 m hög skorsten med 4 pipor, se tabell 5.1 för sammanfattning av antalet pannor. Rökgaser

från de befintliga fastbränslepannorna evakueras från den befintliga 20 m höga skorstenen. I det

s (L0)

4

5

Betonqfabrik Verksamhetsområde

Närmaste
bostadshus

Påtåker
villaområde
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antagna driftfallet antas två pipor i den befintliga skorstenen och Wå pipor i den nya skorstenen
vara idrift.

I senare skede, 2018-2019, planeras de två befintliga fastbränslepannorna bytas ut mot en ny
fastbränslepanna. Samtliga rökgaser kommer då att evakueras från den nya skorstenen varvid

det ärviktigt att planera för att även denna drift ska innehålla riktvärdena enligt satta ljudkrav på

skorstenen.

Tabell 5.7. Pannor ochlr rfta

Enhet Idrifttaqninqsår
Fastbränslepanna FP1 och FP2 (Byts ut 2019 enliqt plan mot en ny FB3) Befintliqa

Oliepanna L och 2 (bioolia eller Eo1) 20L4

Fastbränslepa nna 20L6/17

Oliepanna (bioolia eller EoL) 20L7

Deponiqaspanna 20Ls/L6

Dimensionerande begränsningvärde enligt bullervillkoret är vid normal verksamhet

begränsningsvärdet för natt, ekvivalent ljudnivå 40 dBA samt maximal ljudnivå 55 dBA, mellan kl.

22.00-07.00. Driften under denna tidsperiod antas ha konstant drift, för det antagna driftfallet,
varvid ljudnivån beräknas för hela tidsperioden d.v.s. över nio timmar.

Inga momentana höga ljud förväntas från skorstenarna. Noterbart är att det i tidigare utredning
har räknats på momentant ljud från den befintliga skorstenen. Efter installation av ett elfilter på

de befintliga fastbränslepannorna antas dock problemet med detta momentana ljud försvinna.
Det planerade elfiltret avger dock momentant ljud vid avskiljning av stoft från elektroderna i

filtret. Detta kommer inträffa vid några korta tidsperioder per timme enligt information från

bolaget. För att begränsningsvärdet gällande maximal ljudnivå, 55 dBA, ska innehållas sätts

ljudkrav på den maximala ljudnivån från elfiltret, vilket ligger till grund för redovisade

beräkningar.

Beräkningar av ekvivalent ljudnivå utförs även för tidsperioderna dag och kväll. Då driften är

samma för dessa båda tidsperioder, enligt antaget driftfall, blir beräkningsresultatet också

samma.

6 Bullerkällor och indata

I tabell 6.1- återges antagna bullerkällor. Ljuddata härrör från närfältsmätningar vid anläggningen,
2008, på de wå befintliga fastbränslepannorna. Samma ljuddata har antagits för samtliga fyra

skorstenspipor. För ljuddata rörande bränslehantering med lastmaskin samt elfiltret har ljuddata
från AF:s ljuddatabas använts. Endast wå lastbilstransporter per dag förekommer i medel under
året varvid dess ljudbidrag är försumbart och ej ingår i beräkningarna. I figur 6.1- ges antagen
placering av de olika bullerkällorna inom verksamhetsområdet.

Då driften av pannorna varierar under året har bolaget angivet ett bedömt "Värsta driftfall" vilket
ligger till grund för beräkningarna, pannor som ingår i driftfallet redovisas i tabell 6.1.
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Tabell 6.7. Bu llerkö llor "Vcirsto

Ljudeffektnivån 89 dBA per skorstenspipa motsvarar uppmätt ljudeffektnivån på

fastbränslepannorna och ligger i linje med vad ,AF har mätt på liknande anläggningar. Denna

ljudeffektnivå utgör ett rekomenderbart ljudkrav vid upphandling av de nya pannorna. Detta

ljudkrav är också satt så att den framtida driften, endast 4 pipor på den nya skorstenen i drift,

innehåller riktvärdet. Den befintliga skorstenen kommer då att rivas.

Den angivna maximala ljudtrycksnivån (tidsvägning Fast) uppmätt på 10 m avstånd utgör
ljudkrav för att innehålla begränsningsvärdet gällande maximal ljudnivå vid bostäder. Det är dock

rekommenderbart att sträva efter en lägre maximal ljudnivå. Mätningar på ett elfilter vid en

liknande anläggning var 6 decibel lägre en detta ljudkrav vilket kan vara en bra indikation.

Plushrijder
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Figur 6.7. Köllplocering i 3D.

tjudeffekt AntalBullerkälla
Drifttid

(Tidsperiod:Tid)
2sÌFastbränslepanna FPL och FP2 0-24:60 min/tim

0-24:60 min/tim LstOljepanna L och 2 (bioolja eller
Eo1)

LstFastbränsleoanna 0-24:60 min/tim
1stDeoonioasoanna 0-24:60 min/tim

89 dBA/pipa
Totalt 4 st

1stLastmaskin 7-22:4 tim/totalt 104 dBA

Maximal
ljudtrycksnivå 80

dBA uppmätt 10 m
från någon sida i

riktning mot
bostäder.

l- stElfilter 0-24: Momentant ljud

2stTransporter körning (Försumbart) 7-22: -

Symboler
O Skorstenspipor/Elfilter

! Lastmaskin

! varmeve*

't tí /

ú
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7 Beräkningar

Berä kningsförutsättn ingar

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPlan version 7.1. I programmet görs en

beräkningsmodell innehållande topografi, byggnader, markbeskaffenhet (t.ex. vatten eller asfalt)
m.m. samt de aktuella bullerkällorna. I beräkningsmodellen har bullerkällorna placerats inom
området på platser vilka uppfattas som relevanta för en normal driftsituation. Programmet
beräknar sedan ljudnivåbidraget till olika punkter enligt beräkningsstandarden Environmentol
noise from industrial plonts, Generol prediction method, DAL 32.

Standarden anger beräkningsnoggrannheten till t 2 dB för de aktuella beräkningarna vilka har

utförts för höjden 2 m över mark.

Terrängmodellen har byggts upp av GSD-höjddata med 2x2 m rutnät uppmätt av Lantmäteriet.
En 3D vy av markmodellen ges i figur 7.1.

Plushöjder

<= 34
<= 37
<= 40
<= 43
<= 4A
<= 49
<= 52
<= 55
<= 50
<= ô1

Figur 7.7. Markmodell utifrån GSD-höjddato med verksomhetsområdet markerot.

Beräkningarna motsvarar ett värsta ljudutbredningsfall för varje bullerkälla vilket innebär
medvind från alla bullerkällor mot respektive mottagare samtidigt. Detta väderförhållande är i

praktiken endast att jämföras med ett väderfall då det är vindstilla och det råder inversion
(positiv temperaturgradient d.v.s. högre temperatur i de övre luftlagren). Vädersituationen är
högst ovanlig och uppstår främst vintertid efter en klar natt i samband med högtryck.
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värmeverk
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7.2 Beräkningsresultat

Detaljerade punktberäkningar för driftfallet "värsta driftfall" redovisas i tabell 7.1 med

beräkningspunkter enligt figur 7.2. Resultatet motsvarar ekvivalent ljudnivå för dimensionerande

tidsperiod natt, kl. 22.00-07.00, respektive dag och kväll, kl. 07.00-18.00 samt kl. 18.00-22.00.

Maximal ljudnivå beräknas för tidsperiod natt. Beräkningarna motsvarar ljudnivån 2 m över mark.

De beräknade ljudnivåerna är frifältsvärden vilka direkt kan jämföras mot begränsningsvärdet.

Tabelt 7.7 Berdkningsresultat för "Vörsto driftfoll" som ekvivalent och maximal Çudnivå i dBA för
kväll och natt.

Begränsningsvärdena för alla tidsperioder innehålls i alla fyra beräkningpunkterna. Detta

förutsätter en ljudeffektnivå per skorstenspipa enligt avsnitt 6, vilket måste sättas som ljudkrav

vid upphandling av nya pannor. För den maximala ljudnivån förutsätts ljudkrav på elfiltret enligt

avsnitt 6. I planområde Påtåker beräknas ljudnivåer under ekvivalent ljudnivå 40 dBA och

maximal ljudnivå 55 dBA nattetid. Det ska poängteras att beräkningarna motsvarar ett bedömt
"Värsta driftfall" som motsvarar teoretisk maximal drift. Vid normal belastning på pannorna blir

ljudnivån lä9re.

Figur 7.2 Berökningspu nkter,

Beräkningsresultatet för ekvivalent ljudnivå för "Värsta driftfall" ges också i ljudutbredningskartor
i steg om 5 dBA för höjden 2 m över mark. Ljudutbredningskartorna redovisas i bilagor

specificerade enligt nedan. Observera att ljudutbredningskartor främst har ett illustrativt syfte

s (10)

Daq Kväll Natt (Ekvivalent/Maximal)Beräkningspunkt
38 38 38/43A:1
39 39 37 /ssAz2

36 36 36/43B

36 36 3sls0c
35 35 3s/4LD

A:2

A:1
B

c

D

Symboler
Vårmeverk

O Beräkningspunkt

_ Höjdl¡nje
Skala 1 :1000
o 1020 10 60 80

m
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och att det exakta beräkningsresultatet vid bostäderna fås av punktberäkningarna redovisade i

tabell 7.L.

. 586522-A0L Ekvivalent ljudnivå, Natt k|.22-07,"Yärsta driftfall", 2 m över mark
¡ 586522-A02 Ekvivalent ljudnivå, DaglKväll kl.07-L8/L8-22, "Värsta driftfall", 2 m över

mark

8 S I utsatse r

Beräkningarna visar att verksamheten för driftfallet "Värsta driftfall" innehåller
begränsningsvärdena för alla tidsperioder enligt bolagets bullervillkor. En förutsättning för detta
är att ljudkrav ställs på planerade pannor samt elfiltret samt att de oljepannor som ska

driftsättas under hösten 2013 klarar dessa ljudkrav vid kontrollmätning av ljudet.

Inga ofta återkommande impuls eller tonala ljud har antagits förekomma från anläggningen vid
närliggande bostäder.
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