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Uppdaterad bullerberäkning, Zampart AB 
Tidigare beräknade ljudnivåer från Zamparts verksamhet i Zakrisdal till planområdet Grundviken 
har uppdaterats för full tillståndsgiven drift och jämförs i detta PM med Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller avseende befintlig och nyetablerad industriverksamhet.  

Beräkningsresultatet visar att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende 
befintlig industri inte överskrids dagtid medan det nattetid finns överskridanden på begränsade 
områden i direkt anslutning till industriområdet. 

Bakgrund 
Beräkning av externt industribuller från Zamparts verksamhet till planområdet Grundviken 
utfördes av Sweco Environment AB under 2010 för normal drift. Beräkningarna har uppdaterats 
för full tillståndsgiven drift, ändrad placering av en bullerkälla samt med inbyggt lastområde. 
Beräkningarna har utförts baserat på de förutsättningar som redovisas i bullerutredningen 
”Buller från befintlig verksamhet vid Zampart AB”, Sweco Environment AB, daterad 2010-12-10.  

Uppdaterade förutsättningar 
Zampart AB har angivit drifttider vid full tillståndsgiven drift för ljudkällorna, se tabell 1. 
Beräkningar är utförda för ett genomsnittligt driftfall dagtid och motsvarande driftfall nattetid. 

Ljudkälla Drifttid, full tillståndsgiven drift 

Truckkörning, till Bodycote, Mykå 
etc. 

10 ggr/dag mellan 7-22 

Truckkörning, lasta och lossa 10 h/dag 

Lastning, tomfat 1 ggr/dag (ca 15 minuter) 

Tömning, balkar Varierande (6ggr/vecka i 
beräkning) 

Containertömning Varierande (1ggr/vecka i 
beräkning) 

Fläktar och don Dygnet runt 

Utsug Dygnet runt 

Lastbilsrörelser 30 rörelser/dag (dagtid) 

Tabell 1 - Ljudkällor och drifttider 
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Två förbättrande åtgärder ur bullerhänseende har genomförts; lastområdet har byggts in i en 
avskärmande byggnad och tömningen av balkar har flyttats in på innergården, redovisade i figur 
1.¨ 

 

 
Figur 1 – Ljudkällor, förändring från tidigare bullerutredning 
  

Lastområde, inbyggt 

Tömning balkar, ny placering 
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Resultat 
Beräkningsesultat redovisas i bilaga 1 och 2. 

Befintlig industri 

Beräkningsresultatet visar att Naturvårdsverkets riktlinje om högst 55 dBA för externt 
industribuller avseende befintlig industri inte överskrids dagtid inom planområdet. 

Nattetid finns nivåer över 45 dBA på begränsade områden i direkt anslutning till industriområdet. 

  
Figur 2 – Ljudnivå nattetid 

Nyetablerad industri 

Beräkningsresultatet visar att Naturvårdsverkets riktlinje om högst 50 dBA för externt 
industribuller avseende befintlig industri inte överskrids dagtid inom planområdet. 

Nattetid finns nivåer över 40 dBA inom områden som ligger i direkt anslutning till 
industriområdet. 

 
Figur 3 – Ljudnivå nattetid 



BILAGA 2

BULLERBERÄKNING
Zampart AB

Karlstad

Dygnsekvivalent ljudnivå
Full tillståndsgiven drift

NATTETID

2m över mark

L eq,24h   [dB(A)]
 >  35.0 dB dB(A)
 >  40.0 dB dB(A)
 >  45.0 dB dB(A)
 >  50.0 dB dB(A)
 >  55.0 dB dB(A)
 >  60.0 dB dB(A)
 >  65.0 dB dB(A)
 >  70.0 dB dB(A)
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