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1 Sammanfattning 

I Göteborgsregionen (GR) finns det flera stora tysta områden. Samtidigt så är stora 

delar av attraktiva friluftsområden påverkade av bullerkällor i samhället. Detta kan till 

viss del bero på att det inte är ett uttalat mål att skydda våra tysta områden. Fokus har 

varit att skydda befolkningens bostadsområden och bullerkällor har placerats på platser 

där de inte stör. Vid framtida planering bör tillkommande bullerkällor sam-lokaliseras 

med befintliga bullerkällor om arealen av de tysta områdena inte ska minska. 
De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i GR är flyg, väg och 

järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta 

områden, vilket innebär att de inte påverkar friluftsområden. Vindkraft, bergtäkter, 

skjutbanor, motorsportbanor är vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och 

stör lokalt på de platser där de är etablerade. Bullerkällor som finns utanför GR har inte 

tagits med. Därför finns risk att de tysta områdena i GRs ytterkanter är mindre än vad 

som redovisas här 

 

Några tysta områden som vi har identifierat är: 

A. Söder om Alingsås 

B. Vättlefjäll, Alefjäll 

mot Risveden 

C. Nordvästra 

Alingsås 

D. Södra delen av 

Sandsjöbacka 

E. Sydöst  om Lygnern  

F. Stenungsund östra 

med Grandalen mot 

Älvängen - Lödöse  

G. Området kring 

Tjolöholm 

H. Öster om Kärna 

I. Området kring 

Öresjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt som 

visar tysta områden 

inom GR (grönt)1 

                                                      
1 I kartan finns stora markerade tysta områden i kustbandet. Denna utredning har dock inte 

inkluderat havsbaserade bullerkällor som tex sjöfart, vilket innebär att vi inte redovisar dessa 

områden som tysta i utredningen. 
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2 Bakgrund och syfte 

ÅF har utfört kartläggningen av tysta områden på uppdrag av Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst).  

 

GR arbetar sedan ett par år med 

fördjupning av strukturbildens gröna kilar. 

Lst miljömålsarbete inom God bebyggd 

miljö har under 2014 fokus på hälsa. 

 

GR och Lst har samarbetat i ett 

utredningsuppdrag kring tysta områden 

som kommer de två organisationerna 

tillgodo utifrån följande motiv: 

 

 Planeringsunderlag för att redovisa 

vilka ljudmiljöer som råder inom GR-

områdets grönstruktur 

 Underlag för att bedöma rekreativa 

värden i fördjupningsarbete med GR:s 

strukturbild 

 Uppföljning av rapporten Tysta 

områden i Västra Götalands län 2001:18 

 Underlag för Länsstyrelsens 

bedömning av miljömålet God bebyggd 

miljö som bland annat innebär att ”Det 

finns natur- och grönområden och 

grönstråk i närhet till bebyggelsen med god 

kvalitet och tillgänglighet”. 

 

Tysta områden är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och det regionala 

miljömålsarbetet. Tysta områden blir ett underlag för arbetet med upplevelsevärden i 

de gröna kilarna där Delsjön- Härskogen är ett delprojekt. 

 

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 

950.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för 

idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt 

som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. 

  

http://www.grkom.se/toppmenyn/omgr/medlemskommuner.4.1a06e78913da19389292432d.html
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3 Inledning 

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”  

~ Tomas Tranströmer  

 

Tystnaden har blivit en bristvara i det moderna samhället. Vi omges av buller från alla 

möjliga typer av ljudkällor. Trafiken på våra vägar och järnvägar står för stor andel av 

störningarna. Arbetsplatser och skolor har hög aktivitet med buller som följd och även 

många av våra fritidsintressen som t.ex. musik och idrott ger upphov till höga 

ljudnivåer som, även om de är önskvärda, belastar oss. Mycket forskning visar 

förhöjda stressnivåer vid buller och indikerar en koppling till olika sjukdomar bland 

annat hjärt- kärlsjukdomar vid höga ljudnivåer som påverkar livslängd och livskvalitet 

(F. Mietlicki, 2013). 

 

En omgivning fri från buller behövs för att återhämta sig. Inom sjukvården har det 

konstaterats att en bättre ljudmiljö snabbar på läkandet och en avhandling från Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar att det finns tydliga kopplingar mellan 

stresslindring och vistelse i naturmiljöer. 

 

I bilaga Error! Reference source not found. redovisar vi en allmän beskrivning om 

ljud där vi beskriver hur ljud uppfattas och det tekniskt beskrivs. Att ljudnivå mäts i så 

kallad A-vägd deciBel-nivå (dBA) känner många till. 

 

Vi har ställt oss frågan vad ett tyst område egentligen är. Något som upplevs som tyst 

på ett ställe är inte tyst på ett annat. Ljud från naturliga företeelser som vattenvågor, 

prasslande löv, strömmande vatten, regn, blåst och djurläten kan bli ganska höga, men 

önskvärda i en naturlig omgivning. Vad är ljudnivå som ger en tillräcklig 

störningsfrihet från samhällets källor? 

 

Beräkningsmodeller som används i Sverige idag, för att beräkna buller från olika 

källor, säger vilken ljudnivå som är att förvänta vid vissa föreskrivna metrologiska 

förhållande. Över tiden kan ljudnivåerna tidvis vara både högre eller lägre än det värde 

som beräknats. Brus från stora motorvägar och enskilda tågpassager kan höras på flera 

kilometers avstånd en varm sommarkväll med temperaturmässig inversion, d.v.s att 

lufttemperaturen ökar med höjden vilket inte är normalfallet. 

 

Topografin med berg, sjöar och dalar påverkar ljudspridningen. Hinder i terrängen 

reducerar ljudnivåerna. Bakom berg och hinder är ljudnivåerna lägre. Bakom mindre 

hinder som byggnader och skärmar reduceras ljudnivåerna mer lokalt. 

Ljudabsorption i marken minskar bullerspridningen. Ytor med jord, odlade ytor, 

skogsmark betraktas som akustiskt mjuka och dämpar/absorberar ljudet. Akustiskt 

hårda ytor som vattenytor kan innebära att ljud hörs på avsevärt längre avstånd än 

normalt, då ljudet inte dämpas lika mycket och lätt reflekteras i ytan. 

Täta skogsområden minskar spridningen av ljud och inne i skogen skapas en ganska 

speciell ljudmiljö som kanske kan beskrivas som Lummiga gröna salar (Topelius, 

1855) alltså att ljudet reflekteras som i ett rum. 

 

Anm. Detta är en populärvetenskaplig beskrivning av de fysikaliska fenomen som 

påverkar ljudspridningen från bullerkällor. För en fördjupning rekommenderas 

Ljudlandskap för bättre hälsa : http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php  

  

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php
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4 Omfattning 

Denna rapport redovisar kartläggning av bullerkällor och beräkningen av bullernivåer 

inom GR:s tretton kommuner i syfte att identifiera så kallade ”tysta områden”. 

Kartbilder och GIS-data har skapats för varje typ av bullerkälla, så att kommunerna 

och länsstyrelsen lättare ska kunna använda sig av informationen i sitt arbete.  

 

Utredningen omfattar Göteborgsregionens tretton kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, 

Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, 

Tjörn och Öckerö. Inom dessa kommuner finns ett antal stora bullerkällor där väg-, 

flyg- och järnvägstrafiken påverkar störst arealer. 

 

Större sammanhängande grönstruktur såsom skogs- och jordbruksmarker samt 

sötvattenytor har kartlagts. 

 

Bullerkällor som finns utanför GR men som ger bullerpåverkan inom GR har inte 

tagits med i kartläggningen. 

 

Bullerkällor i tätorterna är inte inkluderade i beräkningarna då utredningen syftar till att 

hitta tysta områden utanför tätorterna. Planerade nya verksamheter eller infrastruktur 

ingår inte heller. 

 

Endast inrapporterade verksamheter är medtagna vilket gör att det kan finnas 

felaktigheter i materialet eftersom vissa objekt som påverkar kan ha utelämnats. 

 

Kartläggning och beräkning har gjorts på översiktlig regional nivå och avser buller från 

följande bullerkällor: 

 

 Större statliga och kommunala vägar 

 Spårburen järnvägstrafik 

 Reguljär flygtrafik 

 Små flygplatser 

 Större industrier 

 Större skjutbanor 

 Större motorsportbanor 

 Bergtäkter, tippar och krossanläggningar 

 Hamnverksamhet 

 Vindkraft 

 

Beteckningen ”större” har tolkats enligt följande. Med större statliga och kommunala 

vägar menas vägar som har mer trafik än 500 fordon/dygn och en hastighet på 70 km/h 

eller 800 fordon/dygn och 50 km/h. Avseende större industrier har varje kommun 

själva gjort bedömning om det är en större industrier eller inte. Med större skjutbanor 

avses skjutbanor där det skjuts mer än 5000 skott/år eller har verksamhet vid tre eller 

fler tillfällen/vecka. Större motorsportbanor är de som har verksamhet vid två eller fler 

tillfällen/vecka. 

 

Kartläggning och beräkning har gjorts av bullernivåer 30 dBA, 30-40 dBA och 40-45 

dBA. 
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5 Metodik 

För att kunna kartlägga bullerpåverkan till omgivningen inom GR har arbetet 

genomförts i olika moment: 

 

Inhämtningsfas - underlag har hämtats in som beskriver bullerkällorna inom 

kommunerna. Det har funnits en arbetsgrupp som tagit fram kommunalt underlag där 

representanter från samtliga kommuner deltagit. 

Beräkningsfas - uppgifter om bullerkällorna har lagts in i ett beräkningsprogram 

(SoundPLAN) för att kunna beräkna bullerspridningen till omgivningen.  

Presentationsfas - Efter att beräkningarna gjorts klart presenteras bullerspridningen på 

kartbilder tillsammans med information om placering av bullerkällorna.  

Verifieringsfas - För att bedöma riktigheten hos bullerberäkningarna har kontroller i 

olika skeden gjorts. I första hand har indata kontrollerats mot insamlat underlag. 

Kontrollberäkningar har gjorts för att verifiera att den uppbyggda beräkningsmodellen i 

beräkningsprogrammet.  

Analys- och identifieringsfas - Utgående från beräkningar har bullerspridningen från 

de olika källorna slagits samman till en samlad bild av ljudmiljön i GR. Ur denna 

samredovisning har tysta områden identifierats och redovisas på karta utifrån kriterier 

som tagits fram i projektet utifrån underlag till exempel från EU och Naturvårdsverket. 

Rapporteringsfas – Arbetet redovisas och kommenteras i föreliggande rapport 

 

6 Inhämtningsfas 

6.1 Allmänt 

En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga 13 kommuner har tagit fram 

kommunalt underlag. Gruppen innehöll även en representant från Länsstyrelsen som 

bidragit med information om övriga tillståndspliktiga verksamheter och en representant 

från Trafikverket som bidragit med information om vägar och järnvägar. Dessa 

uppgifter har innehållit exempelvis namn på verksamhet, typ av verksamhet, placering, 

tidigare gjorda mätningar eller beräkningar för ljudutbredning, antal 

verksamhetstillfällen under en vecka, antal skott/år och eventuella kommentarer. Med 

hjälp av detta har en gallring gjorts för att få fram de väsentliga ljudkällor som ingått i 

beräkningarna. I gallringen har exempelvis verksamheter som befinner sig inom tätort, 

industriområde eller som saknar tillräckligt med uppgifter valts att inte inkluderas som 

ljudbidrag och enbart större verksamheter som definieras i ”3 Omfattning” har tagits 

med. Inom område som visas i ”Tätortskarta” har inga efterforskningar efter 

bullerkällor gjorts. 

6.2 Kartunderlag 

Digitalt kartmaterial som använts i utredningen är GSD Terrängkartan i vektorformat. 

Filformatet har varit ESRI-shape och koordinatsystemet har varit SWEREF 99 12 00. 

 

Höjddata som har använts för framtagande av den digitala höjdmodellen i utredningen 

har bestått av Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+. Dessa höjddata har levererats i 

dataformatet ASCII grid (ESRI) och i det nationella referenssystemet SWEREF 99 
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TM. För att kunna använda höjddata tillsammans med övrigt kartmaterial har data 

transformerats till SWEREF 99 12 00. 

 

Som underlag för att placera bullerkällorna har terrängkartan från Lantmäteriet 

använts. För att få med inverkan av terrängen vid beräkning av bullerspridningen har 

höjddata använts för att skapa en digital terrängmodell. Underlaget för höjddata 

(Lantmäteriets höjddata grid 2+) utgörs av höjdpunkter placerade i ett rutnät med 2 m 

avstånd mellan punkterna. Då volymen av höjddata var mycket omfattande och 

riskerade att skapa stora problem vid den praktiska hanteringen vid 

bullerberäkningarna har mängden höjddata reducerats. I beräkningsprogrammet 

SoundPLAN finns en inbyggd filtreringsfunktions för att rensa höjddata så att 

noggrannheten påverkas marginellt med hänsyn till användningen i den digitala 

terrängmodellen. 

6.3 Bullerkällor 

 

All information om bullerkällornas placering för beräkning av buller är gjord i 

koordinatsystem SWEREF 99 12 00.  

 

Aktuella bullerkällor redovisas i bilaga 1. 

 

Denna rapport redovisar beräknat buller från nedanstående ljudkällor i och intill 

aktuella grönområden inom GR:s 13 kommuner: 

 

 ( V ) Större statliga och kommunala vägar 

 ( J ) Spårburen trafik 

 ( F ) Flygtrafik 

 ( I ) Större industrier 

 ( S ) Större skjutbanor 

 ( M ) Motorsportbanor 

 ( T ) Bergtäkter, tippar och krossanläggningar 

 ( H ) Hamnverksamhet 

 ( Vi ) Vindkraft 

 

6.3.1 Större statliga och kommunala vägar/Spårburen trafik 

 

Större vägar och järnvägar ger ett buller som förekommer kontinuerligt under hela året 

och dygnet runt. För dessa ljudkällor har dygnsekvivalent (Leq24h) och maximal (LFmax) 

ljudnivå i dBA beräknats. Trafikuppgifter (uppmätta fordonspassager per medeldygn 

under ett år, antal tunga fordon och skyltad hastighet) för vägtrafiken har erhållits från 

Trafikverket som datafiler i GIS-format (shape). Även för tågtrafiken har 

trafikuppgifter erhållits från Trafikverket. Uppgifter för tågtrafiken avser antal 

tågpassager per medeldygn under ett år fördelade på resandetåg, godståg, övriga tåg 

och totalt antal tåg och skyltad hastighet. 
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6.3.2 Flygtrafik 

Flygtrafiken på större flygplatser (Landvetter och Säve/Göteborg City Airport) ger 

också ett buller som förekommer kontinuerligt under hela året. Här har flygbullernivån 

FBN och maximal ljudnivå i dBA redovisats. Redovisningen av buller från 

flygverksamheten är därvid att betrakta som översiktlig. Till grund för dessa 

beräkningar ligger tillståndsansökningar som vi har använt för att skatta antalet 

bullerhändelser längs flygvägarna. 

6.3.3 Större industrier 

Större industrier ger oftast en konstant ekvivalent ljudnivå från fläktar o.dyl då 

industrin är igång. Här har en ekvivalent ljudnivå beräknats för den tid 

industriverksamheten pågår. 

6.3.4 Större skjutbanor 

Buller från skjutbanor förekommer mer oregelbundet, företrädesvis under helger och 

kvällar. För skjutbanor har maximal ljudeffekt Lw = 150 dBA med källhöjd 2 m 

använts som ljudkälla. Skjutbanor med vapen av finkalibrig karaktär (kaliber upp till 

22 mm) har tilldelats en maximal ljudeffekt på Lw = 145 dBA. Använt frekvensspektra 

för skottbuller är ett medelspektra baserat på mätningar för olika vapen. 

6.3.5 Motorsportbanor 

Buller från motorsportbanor förekommer också mer oregelbundet, företrädesvis under 

helger och kvällar. Som ljudkälla för motorsport har ljudeffekt Lw = 123 dBA använts. 

Frekvensspektra är hämtat från mätningar. 

6.3.6 Bergtäkter, tippar och krossanläggningar 

Bergtäkter och krossanläggningar ger en konstant ekvivalent ljudnivå från 

bergborrning och krossning under pågående verksamhet. Här har ljudeffekt på Lw = 

125 dBA använts som indata som en samlad ljudkälla för varje täkt. Ljudkällan har 

placerats på höjden 10 m över mark. För sand- och grustäkter har en ljudeffekt på Lw = 

113 dBA använts då denna typ av verksamhet normalt ger lägre bullernivåer jämfört 

med bergtäkter. 

6.3.7 Hamnverksamhet 

För buller från hamnverksamhet har 105 dBA använts. 

 

6.3.8 Vindkraft 

Vindkraft ger en konstant ekvivalent ljudnivå under pågående verksamhet. För de 

vindkraftverk där ljuddata saknas har en ljudeffekt på Lw = 105 dBA använts. 

FBN är ett medelvärde av ljudnivån där hänsyn tas till när på dygnet en bullerhändelse sker. Syftet med 

dygnsvägningen är att ta hänsyn till att en bullerhändelse upplevs olika störande beroende på när de sker. 
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Ljudkällan har placerats på höjden 100 m över mark. Bullerspridningen från 

vindkraftverken blir väldigt begränsad vid 45 dB. Avstånd mellan vindkraftverk och 45 

dBA kan vara under 500 m. I vindkraftssammanhang gäller Lp = 40 dBA som högsta 

ljudnivå vid bostäder. 

 

 

6.4 Begränsningar och generaliseringar – källdefinition-

beskrivning 

Bullernivåer för grönområden i stadsmiljö och tätort samt havsområdet har exkluderats 

från beräkningarna. Som underlag för att skapa tätortsområden har terrängkartan i GIS-

format använts, GSD-Tätort. I GIS-lagret mb_gtbreg_1km_region redovisas 

bebyggelseytor. I dessa finns områden som i Sverige definieras som tätort. Tätorternas 

geografiska utbredning är en generalisering av SCB:s tätortsavgränsning (minst 200 

invånare och maximalt 200 meter mellan husen).  Utgående från dessa ytor har 1 km 

buffertzoner skapats. Orsaken till denna buffert är att projektet bedömt att närområdet 

till tätorter är påverkat av de aktiviteter som pågår här: Gräsklippning, fläktar, 

värmepumpar, lek, lokaltrafik, mopedtrafik, idrott, musik och social samvaro. Detta 

synsätt delas av European Environment Agency rapport (Good practice guide on quiet 

areas, EEA Technical report No 4/2014, 2014), där buffert till tätorter föreslagit vara i 

storleksordningen 1-4 km. 

 

Mindre hinder som till exempel avskärmande bebyggelse eller bullerskärmar tas ej 

med, eftersom utredningen avser en översiktlig bullerberäkning på regional nivå. 

Bullret från respektive bullerkälla adderas inte till varandra vid sammanslagning av 

flera bullerkällor utan bullerutbredningskurvorna läggs bredvid eller på varandra för att 

skapa en samlad bullerkurva. För vissa bullerkällor exempelvis skjutbanor och 

motorsportbanor kan bullerzonen i realiteten bli mindre beroende på att verksamheten 

inte alltid bedrivs i den utsträckning som bullerkurvan visar. Sedan kan vissa fall högre 

ljudnivåer förekomma om verksamhet vid två eller fler bullerkällor samverkar d.v.s. att 

verksamheten bedrivs samtidigt och i dessa fall ger en högre total ljudnivå. 

 

Spårvagnstrafik har också exkluderats från beräkningarna då samtliga spårvagnslinjer 

finns inom tätbebyggt område. 

 

Flygtrafiken på Landvetter flygplats avser tillståndsgiven flygtrafik – 80 000 

flygrörelser. Flygtrafiken på Säve flygplats (Göteborg City Airport) avser 

tillståndsgiven flygtrafik – 58 000 flygrörelser. Beräkning av flygbuller har gjorts 

utgående från redovisade bullerkurvor från de flygbullerberäkningar som har gjorts i 

samband med tillståndsansökan för respektive flygplats. Då buller i tillståndsansökan 

enbart redovisar buller till riktvärdesnivåer FBN 55 dBA och maximal ljudnivå 70 

dBA är dessa ljudnivåer för höga för att kunna redovisa tysta områden med ljudnivåer 

på högst 45 dBA (ekvivalent/FBN/maximal ljudnivå). Utgående från redovisade 

bullerkurvor i tillståndsansökningarna har bullerkurvor med lägre ljudnivåer (upp till 

45 dBA) kunnat beräknas.  
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7 Beräkningsfas 

7.1 Allmänt 

För att kunna beräkna buller från bullerkällorna har utgångspunkten varit att använda 

kända uppgifter där sådana har funnits. För de ljudkällor där bullerspridningen är känd 

och som redovisas i det insamlade underlagsmaterialet har dessa ljudkällor kunnat ges 

en specifik ljudeffektnivå d.v.s. ett mått på den akustiska effekt som ljudkällan avger 

till omgivningen (se bilaga med akustiska begrepp). Övriga bullerkällor där det har 

saknats uppgifter om bullerspridning till omgivningen har dessa bullerkällor givits en 

schablonmässig ljudeffektnivå grundad på ÅF:s stora kunskapsbank och tidigare 

erfarenheter från bullerutredningar. Buller från väg- och järnvägstrafik baseras på 

uppgifter från Trafikverket om nulägestrafik. För flygtrafik har beräkningarna gjorts 

utgående från de tillstånd som gäller för flygtrafiken på Landvetter och Säve(Göteborg 

City airport) flygplats, Se vidare under sektion 6.4.för exakta uppgifter. 

 

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.3. SoundPLAN 

simulerar bullerspridning i en tredimensionell miljö vilket gör att hänsyn tas till 

skärmande effekter från höjdskillnader i markytan, topografin. Ljudutbredning har 

beräknats för respektive bullerkälla. Beräkningar har gjorts i flera miljoner 

beräkningspunkter för varje bullerkälla med inbördes avstånd på 200x200 m mellan 

beräkningspunkterna och med höjden 2 meter över mark. 

 

Beräkningsresultatet har exporterats till ArcGIS shapefiler. Presentationen i denna 

rapport baseras på dessa. 

 
Varje bullerkälla beräknas och redovisas för sig och med dygnsekvivalenter/FBN samt 

maximal ljudnivå för oregelbundna ej kontinuerliga bullerkällor enligt ovan. 

 

Alla bullerkällor har placerats på en markmodell (terrängmodell) som byggts upp i 

beräkningsprogrammet utgående från höjddata. På detta sätt inkluderas inverkan av 

topografin som påverkar ljudutbredningen och visar en mer korrekt avbildning av 

verkligheten. 

 

Vattenytor antas vara akustiskt hårda ytor och övriga ytor akustiskt mjuka. 

7.1.1 Beräkningsmetoder 

Följande beräkningsmetoder har legat till grund för beräkningarna: 

 

 Naturvårdsverket, Rapport 4653, ” Buller från vägtrafik” 

 Naturvårdsverket, Rapport 4935, "Buller från spårbunden trafik - Nordisk 

beräkningsmodell", 1999 

 Lydteknisk laboratorium, report nr 32, ”Environment noise from industrial plants – 

General prediction model”, 1982 
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7.1.2 Beräkningsnoggrannhet 

Beräkningarna har i de flesta fall utförts för stora avstånd (upp till 15 km) mellan 

ljudkällan och beräkningspunkterna. På så pass stora avstånd påverkas noggrannheten 

hos beräkningarna och redovisade bullernivåer kommer i realiteten att variera inom ett 

stort spann. Här kommer framför allt väder och vind att ge stor inverkan på de 

bullernivåer som förekommer. Variationer inom ett spann på 15-20 dB kommer inte att 

vara orimligt. För buller från vägtrafik är giltigheten begränsad till avstånd upp till 300 

m mellan vägen och beräkningspunkten. Redan på 200 m avstånd är 

standardavvikelsen 5 dB. På större avstånd ökar osäkerheten ytterligare där ljudnivån 

på 1-2 km avstånd kan variera inom 15-20 dB. För buller från tågtrafik bedöms 

noggrannheten till +/- 3 till 4 dB på avstånd upp till 300-500 m från spåret. Med ökat 

avstånd till spåret kommer osäkerheten att öka. För övriga bullerkällor kan man anta att 

liknande osäkerheter kan vara aktuella.  

 

Bortsett från beräkningsmodellernas osäkerhet får även andra osäkerheter och 

bedömningar av bullerkällorna tas med i bedömningen. Beroende på vilka uppgifter 

som har ingått i underlagen kommer detta också att påverka bullerspridningen till 

omgivningen. Även placering av bullerkällorna och vilken ljuddata de har tilldelats 

påverkar ljudspridningen till omgivningen och då även noggrannheten i beräkningarna. 

 

8 Presentationsfas 

8.1 Allmänt 

Beräkningsresultaten redovisas dels på kartbilder och dels som GIS-skikt i 

dataformatet shape (ArcGIS). Kartbilderna finns som bilagor till denna rapport. GIS-

information levereras separat till Länsstyrelsen och Göteborgsregionens 

kommunalförbund. 
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9 Verifieringsfas 

9.1 Allmänt 

För att bedöma riktigheten hos bullerberäkningarna har kontroller i olika skeden gjorts. 

9.2 Kontrollpunkter 

Följande punkter har kontrollerats 

 Indata har kontrollerats mot insamlat underlag. 

 Kontrollberäkningar för hand har gjorts för att verifiera den uppbyggda 

beräkningsmodellen i beräkningsprogrammet SoundPLAN. 

 Kontroller har även gjorts av bullerkartorna för att se om spridningen 

verkar realistisk. 

 

9.3 Åtgärder 

Felaktig ljudspridning har identifierats och åtgärdats. Orsaken till felaktig 

ljudspridning har identifierats såsom avsaknad av ljuddata eller för stor ljudspridning. 

Felaktiga ljudkällor har justerats och ny bullerberäkning har utförts 

10 Analys- och identifieringsfas  

Utgående från beräkningar har bullerspridningen från de olika källorna slagits samman 

till en samlad bild av ljudmiljön i GR. Ur denna samredovisning har tysta områden 

identifierats och redovisas på karta. 

10.1 Bedömningsgrunder och bakgrunden till dem 

Frågeställningen har varit vilken indikator som är lämplig för att identifiera tysta 

områden inom en hel region: 

 Är Lmax / Leq ≤ 45 dBA en bättre indikator än Leq ≤ 30 dBA? 

 Gäller samma indikator alla typer av bullerkällor ? 

 

10.2 Underlag 

Kunskap från naturvårdsverket samt direktiv rörande tysta områden i Europa är 

sammanställt.  

10.2.1 Naturvårdsverket 

I Naturvårdsverket har i ett antal rapporter i serien ” Ljudkvalitet i natur- och 

kulturmiljöer” beskrivit lämpliga mått och mätetal för buller i olika typer av natur- och 

friluftsmiljöer. (Naturvårdsverket, april 2005) Enligt Naturvårdsverkets rapporter finns 

det inget generellt mätetal för god ljudmiljö i natur- och kulturmiljöer. Man har istället 

valt att definiera ljudnivåer där det kan anses bli störande samt under hur lång 

tidsperiod man kan godta dessa ljudnivåer. I klass A-D används momentan ljudnivå 

som mått medan i klass E blir störningsfrekvensen så pass ofta förekommande att det 
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inte är någon mening med att använda momentana ljudhändelser utan att det är bättre 

att använda ekvivalent ljudnivå. Här föreslås 45-50 dBA eller 20 dBA under 

bakgrundsnivån. 

 

I detta uppdrag med tysta områden skulle det i första hand vara aktuellt med följande 

typ av områdesdefiniering: 

 

 

För denna typ av område skulle följande bullerklass vara lämplig.  

Enligt  (Naturvårdsverket, april 2005) 

 

De idag använda måtten för att beskriva buller, som ekvivalent och maximal ljudnivå, 

som främst används för att beskriva ljudnivåer vid bostäder är inte tillräckliga att 

beskriva ljudkvaliteten i ett område med låga ljudnivåer från samhällets bullerkällor. 

 

Bullerklass C 
Tröskelvärdet för bullerfrihet föreslås till 45 dBA (A-vägd momentan ljudnivå). 

Vid denna nivå befinner vi oss närmare de tänkbara ljudkällorna, och varje 

bullerhändelse blir 30 – 60 sekunder. Överskridandetiden bör begränsas till högst 1 

tim per dag (06 – 22; 60 – 120 bullerhändelser). 

Bullerfria friluftsområden 
Bullerfria friluftsområden kan vara områden med höga natur- och kulturvärden på 

rimligt avstånd från större städer, som utnyttjas för rekreation och friluftsliv. 

Områdena utnyttjas mest för dagsutflykter på helgerna. Ambitionsnivån för 

bullerfrihet bör vara, att minst 80 procent av dem som besöker området efter sitt 

besök ska ha upplevt att de inte varit störda av buller. 

I friluftsområden där bullerfrihet är en viktig kvalitet bör därför störande 

samhällsbuller förekomma högst några gånger per timme. Det innebär att avståndet 

till större vägar och järnvägar bör vara minst 1 km. Under stilla dagar betyder dock 

detta avstånd, att man kan höra bruset från större vägar under större delen av tiden. 

Vår bedömning är, att bullerklass C ger en tillräcklig bullerfrihet för att god 

ljudkvalitet ska uppnås i dessa områden. 

Måttet är en kombination av momentan ljudnivå och den tid under vilken den 

momentana ljudnivån överskrider tröskelvärdet för respektive bullerklass. I de 

tystaste klasserna bedöms allt hörbart samhällsbuller störande och tröskelvärdet är 

därför lågt. I de mindre tysta klasserna är förväntningarna på total bullerfrihet inte 

så höga och tröskelvärdet har därför satts högre. 
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10.2.2 EU:s syn på vad som är ett tyst område 

I EU-rapporten (Good practice guide on quiet areas, EEA Technical report No 4/2014, 

2014) finns en sammanställning av olika Europeiska länders syn på vad som är ett tyst 

område. Relevanta ljudnivåer för tysta är i områden ligger i intervallet från 25 dBA 

(Sverige/total bullerfrihet) till 65 dBA (Wales/inom tätorter).  

 

10.3 Projektets definition av tyst område 

Den metod som föreslås av Naturvårdsverket verkar lämpa sig bäst då man redan 

identifierat ett område och ska värdera ljudmiljöns kvalitet. Det krävs besök och 

lokalkännedom för att värdera antalet bullerhändelser från ljudkällor i omgivningen. 

Vid en större regional inventering av tysta områden behövs en modifiering. Vårt 

förslag är följande uppdelning av källor i två kategorier, som i stort är en skärpning av 

respektive källas riktvärde vid bostäder med 10 dB, men i stort följer 

Naturvårdsverkets definition: 

 

Kategori I följer Naturvårdsverkets upplägg där det tillsammans med den momentana 

ljudnivån går att göra en bedömning av antalet störningstillfällen. Vägtrafik på längre 

avstånd övergår till ett kontinuerligt brus. Maximal och ekvivalent ljudnivå har 

föreslagit som indikator. 

 

I. Lmax ≤ 45 samt Lekv ≤ 45 dBA (FBN för flyg) används för följande källor 

  ( J ) Spårburen trafik 

 ( F ) Flygtrafik 

  ( S ) Större skjutbanor 

 ( M ) Motorsportbanor  

  ( V ) Större statliga och kommunala vägar 

 

 

Kategori II Detta är källor med ljud av kontinuerlig och mer komplex ljudbild 

innehållande toner, pulsationer samt impulser, samt att dessa källor vanligtvis bedöms i 

stor utsträckning relativt ekvivalenta ljudnivåer. 

 

II. Lekv ≤ 30 dBA används för följande källor 

 ( I ) Större industrier 

 ( H ) Hamnverksamhet 

 ( Vi ) Vindkraft 

 ( T ) Bergtäkter, tippar och krossanläggningar 

 

 

11 Rapporteringsfas  

Arbetet redovisas och kommenteras i föreliggande rapport 
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12 Resultat och beräknade nivåer 

På ritningar i bilaga 2-13 presenteras olika källors bullerspridning samt 

sammanställning av bullerstörda områden. I bilaga 14 redovisas också tysta områden. 

 

På ritningar redovisas zoner för  

 

 dygnsekvivalent ljudnivå  > 45 dBA samt för maximal ljudnivå  > 45 dBA zon 

 dygnsekvivalent ljudnivå > 30 dBA zon 

 ”Bullriga områden” som är en sammanlagring av samtliga ljudspridningskartor 

 ”Tysta områden” är motsatsen till kartan  ”Ljudutbredning alla bullerkällor”. 

 

 

Se även kartförteckning nedan: 

 

Tabell 1 Kartförteckning över beräknade källor 

Bilagenummer Källa 

Bilaga 2 Vägtrafik 

Bilaga 3 Järnvägstrafik ekvivalent ljudnivå 

Bilaga 4 Järnvägstrafik maximal ljudnivå 

Bilaga 5 Flygtrafik flygbullernivå (FBN) 

Bilaga 6 Flygtrafik maximal ljudnivå 

Bilaga 7 Industriverksamhet 

Bilaga 8 Skjutbaneverksamhet 

Bilaga 9 Motorsport 

Bilaga 10 Täktverksamhet 

Bilaga 11 Hamnverksamhet 

Bilaga 12 Vindkraft 

Bilaga 13 Sammanlagring alla bullerkällor 

Bilaga 14 Tysta områden 

  

 

Ritningarna redovisas även digitalt, och det är därvid viktigt att påpeka att 

redovisningen och beräkningsnoggrannheten avser utskrifter i samma skala som 

bifogade ritningar. 

13 Hur tyst är ett ”Tyst område”? 

De största delarna av de tysta områdena kommer att upplevas som naturområden med 

enbart naturliga ljud. Vid vissa speciella metrologiska förhållande kan dock ljud från 

samhället aktiviteter höras på långt avstånd och kanske även in i delar av de områden 

som redovisas som tysta i denna rapport. Samtidigt kommer områden som redovisats 

som bullriga av många upplevas som helt tysta. Speciellt kan det ske när det är ett fåtal 

bullerhändelser som styr ljudmiljön. Hur störande är det att höra skottbuller eller 

flygpassager på långt avstånd? Hur störande är det att höra ett lågt brus från en 

avlägsen motorväg? 

 

ÅF anser dock att denna redovisning av tysta områden ger en relativt bra bild av var 

goda naturliga ljudmiljöer med hög ljudstandard kan hittas inom Göteborgsregionen.  
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14 Kommentar/Slutsats 

14.1 Behov till fördjupning och framtida idéer 

 

För framtida samhällsplanering för att bibehålla tysta områden krävs kontinuerlig 

uppföljning.  ÅFs förslag är att modellen för de tysta områdena uppdateras årsvis. På 

detta sätt blir statusen hos GRs tysta områden synlig och fokus på att bevara de tysta 

områdena bibehålls i kommunernas översiktsplanering. 

 

Naturvårdsverkets riktlinjer hur tysta områden ska definieras skulle kunna förenklas för 

denna typ av översiktliga inventeringar av tysta områden.  Den är inte rationell vid 

inventeringar av tysta områden inom en större region. ÅFs bedömning av rimlig 

rationell definition synes ligga 10 dB under de ekvivalenta riktlinjer som idag gäller 

vid bostäder för respektive källa och 45 dBA maximal ljudnivå. Rumslig fördelning av 

ljudkällor med momentana ljudnivåer har varit svåra att definiera. Det har även varit 

svårt att entydigt bedöma antalet momentana ljudhändelser i alla relevanta områden. 

Som exempel kan nämnas svårigheter att klassificera buller från flygpassager som är 

spridda både tidsmässigt och rumsmässigt över mycket stora arealer. Detta gäller även 

ljudhändelser med tåg och vägfordon på långa avstånd.  

 

 

Bullerkällor som finns utanför GR, men som påverkar in i GR-området behöver 

kompletteras för att veta om de tysta områdena är mindre i verkligheten än vad som 

redovisas i denna rapport. 

 

Något som inte alls berörs är bullerkällor som är en del av vårt fritidsliv: motorbåtar, 

flygande drönare, vatten- och snöskotrar, terränggående motorcyklar och fyrhjulingar 

osv. 

 

 

F. Mietlicki, S. H. (2013). Health impact of noise in the Paris agglomeration: 

assessment of healthy life years lost. (s. Paper No 625). Innsbruck, Austria: 

InterNoise 2013, September 15-18 . 
(2014). Good practice guide on quiet areas, EEA Technical report No 4/2014. 

European Environment Agency. 

Kihlman, P. T. (1993). Handlingsplan mot buller, SOU 1993:65. Gteborg: Miljö- och 

naturresursdepartementet. 

Naturvårdsverket. (april 2005). Rapport 5439, Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljö, 

Förslag till mått,mätetal och inventeringsmetod. Naturvårdsverket. 

Topelius, Z. (1855). Ljungblommor, Under rönn och syren. Helsingfors: Helsingfors 

tidningar. 

WHO. (2000). Guidlines for Community Noise. Geneva: WHO - World Health 

Organisation. 
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Bilagor 

Bilagenummer Källa 

Bilaga 1 Sammanställning av bullerkällor 

Bilaga 2 Vägtrafik 

Bilaga 3 Järnvägstrafik ekvivalent ljudnivå 

Bilaga 4 Järnvägstrafik maximal ljudnivå 

Bilaga 5 Flygtrafik flygbullernivå (FBN) 

Bilaga 6 Flygtrafik maximal ljudnivå 

Bilaga 7 Industriverksamhet 

Bilaga 8 Skjutbaneverksamhet 

Bilaga 9 Motorsport 

Bilaga 10 Täktverksamhet 

Bilaga 11 Hamnverksamhet 

Bilaga 12 Vindkraft 

Bilaga 13 Sammanlagring alla bullerkällor (Union) 

Bilaga 14 Tysta områden 

Bilaga 15 Allmänt om ljud 

 



       ( F ) Flygplats     ( H ) Hamn     ( I ) Industri   ( M ) Motorbana     ( S ) Skjutbana     ( T ) Täkter, tippar och krossar    ( Vi ) Vindkraftverk

Bilaga 1 - Ljudkällor

Kommun Verksamhetstyp Verksamhet

Ljudkälla som ger 
ljudutbredning i 
bullerkarta (X)

ALE I Asfaltverk Stora Viken 2_1 X

ALE M Motorbana Alvhem 1_18 X

ALE M Motorbana Kilanda-Kullen 1_5 Ranneberg 2 X

ALE M Motorbana Surte 5:37 X

ALE S Skjutbana Skårdal 7_79 Skårdal 62_1 X

ALE S Skjutbana Äskekärr 4_1 X

ALE S Större skjutbana Verle 12_2 X

ALE T Kollanda Grus AB Kollanda 1_44 X

ALE T Sand och grus AB Jehanders Ranneberg 1_1 X

ALE T Skanska asfalt och betong Viken 2_1 X

ALE T Svevia AB Ranneberg 2_11 X

ALE F Flygplats Kattleberg 258 Alvangen -

ALE H Hamn Surte 1:238 -

ALE I Aero-Spray AB -

ALE I Akzo Nobel Pulp and performance Chemical -

ALE I Centrum Påle AB Kollanda 1_48 -

ALE I Kilanda cementgjuteri Kollanda 1_29 -

ALE I Lefab Production AB -

ALE I Lödöse åkeri AB -

ALE I Perstorp Oxo AB -

ALE I Ställverk Kilanda-Kullen 1_5 -

ALE S Skjutbana Verle 12_2 -

ALE T Bilskrot Skepplanda 8:6 -

ALINGSÅS I Noltorp panncentral X

ALINGSÅS M Alingsås motorcykelklubb X

ALINGSÅS M Alingsås Motorklubb X

ALINGSÅS S Alingsås Frivilliga Skarpskytteförening X

ALINGSÅS T Bälinge avfallsupplag X

ALINGSÅS T Hästerydskrossen X

ALINGSÅS T Magra grus grus- och bergtäkt X

ALINGSÅS T Sandahls grus och asfalt X

ALINGSÅS T Skanska asfalt och betong AB X

ALINGSÅS T Skanska Sverige AB bergtäkt X

ALINGSÅS T Östads stiftelse grus- bergtäkt X

ALINGSÅS F Alingsås flygplatsförening -

ALINGSÅS I Alingsås avloppsreningsverk -

ALINGSÅS I Miljöpress i Nossebro AB -

ALINGSÅS I Rubena produkter AB -

ALINGSÅS I Sollebrunn avloppsreningsverk -

ALINGSÅS I Sollebrunn Betongelement AB -

ALINGSÅS I Ålanda fiskodling -

ALINGSÅS S Alingsås Brukshundsklubb -

ALINGSÅS S Alingsås Jaktskytteförening -

ALINGSÅS S Alingsås Jaktskytteförening 2 -

ALINGSÅS S Alingsås kortdistansskytteförening -

ALINGSÅS S Magra Jaktvårdsförening -

ALINGSÅS S Magra skytteförening -

ALINGSÅS S Sollebrunns pistolklubb -

ALINGSÅS T Deponi för schaktmassor -

ALINGSÅS T Redox Miljöhantering AB -

GÖTEBORG I Volvo Lastvagnar AB X

GÖTEBORG M Hisingens Motorklubb X

GÖTEBORG M Torslanda Motorklubb X

Rapport Tysta områden inom GR 1(5)  2014-12-19



       ( F ) Flygplats     ( H ) Hamn     ( I ) Industri   ( M ) Motorbana     ( S ) Skjutbana     ( T ) Täkter, tippar och krossar    ( Vi ) Vindkraftverk

Bilaga 1 - Ljudkällor

Kommun Verksamhetstyp Verksamhet

Ljudkälla som ger 
ljudutbredning i 
bullerkarta (X)

GÖTEBORG S Göteborgs Pistol & Sportskytteklubb X

GÖTEBORG S Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets X

GÖTEBORG S Hisings Kärra Sportskytteklubb X

GÖTEBORG S Hovås sport och jaktskytteklubb X

GÖTEBORG S Härlanda Pistolskytteklubb X

GÖTEBORG S Volvo IF, Pistolsektion X

GÖTEBORG T JH Bil & Demontering AB X

GÖTEBORG T Nya Angereds Bildelar X

GÖTEBORG T O.L.M. Car Recond HB X

GÖTEBORG T Skanska Asfalt och Betong AB X

GÖTEBORG T Swerock AB X

GÖTEBORG F Aeroklubben Modell i Göteborg -

GÖTEBORG H Björlandavarvet -

GÖTEBORG H Danafjord Fastigheter AB -

GÖTEBORG H Logent Ports & Terminals AB -

GÖTEBORG I AB Gotenius Varv & Mekaniska Verkstad -

GÖTEBORG M Göteborgs Gokartcenter AB -

GÖTEBORG M Stora Holms Trafikövningsplats AB -

GÖTEBORG S Askims Skyttelag -

GÖTEBORG S Göteborgs Polismäns IF -

GÖTEBORG S Göteborgs Skyttegille -

GÖTEBORG S Änggården Skjutbana -

GÖTEBORG S Örgryte Skytteförening -

GÖTEBORG T 7708 FTI AB -

GÖTEBORG T AB Miljö & Transport -

GÖTEBORG T Cleanpipe Sverige AB -

GÖTEBORG T Fogspecialisten AB -

GÖTEBORG T Hisingen avfall 6406137.56 -

GÖTEBORG T Högsbo avfall 6393106.83 -

GÖTEBORG T S:t Eriks AB -

HÄRRYDA S Härryda Jaktvårdsförening X

HÄRRYDA T Avfallsanläggning X

HÄRRYDA T Bergtäkt Bråta Härryda kross AB X

HÄRRYDA T Bergtäkt Bugärde Skanska Sverige AB X

HÄRRYDA T Täkt - Prästetjärnen X

HÄRRYDA T Täkt - Prästgärde X

HÄRRYDA T Täkt - Pusta X

HÄRRYDA T Täkt - Rya hed X

HÄRRYDA T Täkt - Skällared X

HÄRRYDA T Täkt - Snåkered X

HÄRRYDA S Härryda Skytteförening -

HÄRRYDA S Landvetter Skytteförening -

HÄRRYDA S Rågdal skjutbana -

HÄRRYDA S Rävgården konferens (se ravgarden.com) -

HÄRRYDA S Skjutbana 50 resp 80 m, älgbana. -

HÄRRYDA S Stjärnås Jaktklubb -

HÄRRYDA S Vrestaby Skytteförening m m -

KUNGSBACKA I Derome Timber AB X

KUNGSBACKA I Lillevrå Såg AB X

KUNGSBACKA M Fjärås Motorklubb X

KUNGSBACKA M Kungsbacka Trialklubb X

KUNGSBACKA S Jakt & Sportskyttealliansen Kungsbacka / X

KUNGSBACKA S Kungsbacka-Wiske Sportskyttar X

Rapport Tysta områden inom GR 2(5)  2014-12-19



       ( F ) Flygplats     ( H ) Hamn     ( I ) Industri   ( M ) Motorbana     ( S ) Skjutbana     ( T ) Täkter, tippar och krossar    ( Vi ) Vindkraftverk

Bilaga 1 - Ljudkällor

Kommun Verksamhetstyp Verksamhet

Ljudkälla som ger 
ljudutbredning i 
bullerkarta (X)

KUNGSBACKA T Barnamossens avfallsanläggning X

KUNGSBACKA T Benders Sverige AB X

KUNGSBACKA T Benders Sverige AB X

KUNGSBACKA T Förvaltningen för Teknik Krossanläggning X

KUNGSBACKA T Kungsbacka kommun avfall återvinning Klo X

KUNGSBACKA T Tom 10_26 10_27 X

KUNGSBACKA T Tom 4_11 X

KUNGSBACKA T Åsa återvinningscentral X

KUNGSBACKA Vi Almedal Förvaltning AB X

KUNGSBACKA Vi Gåsevadholms Fideikommiss AB X

KUNGSBACKA Vi Gåsevadholms Fideikommiss AB X

KUNGSBACKA Vi Gåsevadholms Fideikommiss AB X

KUNGSBACKA Vi Gåsevadholms Fideikommiss AB X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA Vi Iglasjöns vindkraftverk X

KUNGSBACKA I Förvaltningen för teknik -

KUNGSBACKA I Kullaviks avloppsreningsverk -

KUNGSBACKA I Kvarnbäckens betongfabrik AB -

KUNGSBACKA I Lerkils avloppsreningsverk -

KUNGSBACKA I Onsala Maskin AB -

KUNGSBACKA I Sven-Arnes Entreprenad AB -

KUNGSBACKA I Ölmanäs avloppsreningsverk -

KUNGSBACKA S Onsala luftgevärsklubb -

KUNGÄLV S Skjutbana Svaretedalen X

KUNGÄLV T Kareby-Ryr X

KUNGÄLV T Sandlid X

KUNGÄLV T Skälebräcke X

KUNGÄLV Vi Vindkraftverk X

KUNGÄLV S Skjutbana Kärna -

KUNGÄLV S Skjutbana Vävra -

LERUM I Aspedalens Fjärrvärmecentral X

LERUM I Fjärrvärmecentral i Gråbo X

LERUM I Flisning och upplag av träflis X

LERUM I Floda Fjärrvärmecentral X

LERUM I Panncentral i Stenkullen X

LERUM I Panncentral Ölslanda industriby X

LERUM I Renova AB Omlastningscentral för hushållSavfall X

LERUM M MA Lerum Skjallsjöbanan X

LERUM S Central skjutbaneanläggning Aggetorp X

LERUM S Öijareds Säteri, Skjutbana X

LERUM T Avfallsanläggning Lerum X

LERUM T Gimgården/Sorteringsanläggning Ekebacken X

LERUM T Hultets avfallsupplag X

LERUM T NCC täkt/Färdig Betong Väst AB X

LERUM T Sand & Grus AB Jehander X

LERUM T Skrotfrag AB X
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       ( F ) Flygplats     ( H ) Hamn     ( I ) Industri   ( M ) Motorbana     ( S ) Skjutbana     ( T ) Täkter, tippar och krossar    ( Vi ) Vindkraftverk

Bilaga 1 - Ljudkällor

Kommun Verksamhetstyp Verksamhet

Ljudkälla som ger 
ljudutbredning i 
bullerkarta (X)

LERUM T Skrotfrag AB X

LERUM T Sortering mellanlagring avfall X

LERUM S Jägarnas Riksförbund -

LERUM S Östads Skytteförening -

LILLA EDET I SCA Hygiene products AB X

LILLA EDET M LETMCK X

LILLA EDET S Pistolskyttebanan X

LILLA EDET S Skjutbanan Ryrsjön X

LILLA EDET S Älgskyttebanan X

LILLA EDET T Skanska kross X

LILLA EDET Vi E.ON Vind X

LILLA EDET Vi E.ON Vind X

LILLA EDET Vi E.ON Vind X

LILLA EDET Vi Greenextreme AB X

LILLA EDET Vi Greenextreme AB X

LILLA EDET Vi Leif Andersson vindkraft X

LILLA EDET Vi Leif Andersson vindkraft X

LILLA EDET Vi Vind El i Sverige AB X

LILLA EDET Vi Vind El i Sverige AB X

LILLA EDET Vi Vind El i Sverige AB X

LILLA EDET H Göta hamn -

LILLA EDET H Lödöse hamn -

LILLA EDET S Lerduvebanan -

LILLA EDET S Skjutbanan Starrkärr -

MÖLNDAL S Lindome-Kungsbacka skjutbana X

MÖLNDAL S Mölndals skytteförening X

MÖLNDAL S Skjutfält X

MÖLNDAL T Jehanders bergtäkt i Kållered X

MÖLNDAL T Kikåstippen X

PARTILLE I Husqvarna Constructions AB X

PARTILLE M Motorsportbana X

PARTILLE S Partille jaktskytteklubb -

STENUNGSUND H Hamn X

STENUNGSUND H Hamn X

STENUNGSUND H Hamn X

STENUNGSUND H Hamn X

STENUNGSUND I AGA X

STENUNGSUND I Akzo Nobel X

STENUNGSUND I Borealis X

STENUNGSUND I Borealis X

STENUNGSUND I Ineos X

STENUNGSUND I Perstorp OXO X

STENUNGSUND M Motorbana - Furufjällsbanan X

STENUNGSUND T Bergtäkt i Sköllunga X

STENUNGSUND T NCC Roads bergtäkt X

STENUNGSUND Vi Vindkraftverk X

STENUNGSUND Vi Vindkraftverk X

TJÖRN T Heås återvinningscentral Sibräcka 2:29 X

TJÖRN Vi Vindkraftverk SIBRÄCKA 2:6 X

TJÖRN H Swede ship marine AB Södra bäck 2:119 -

TJÖRN I Panda fyrverkerier AB Habborsby 2:51 -

TJÖRN I Samgräv maskinförmedling AB Sibräcka 2:2 -

TJÖRN M Motorsportbana TYFTA 1:4 -
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Bilaga 1 - Ljudkällor

Kommun Verksamhetstyp Verksamhet

Ljudkälla som ger 
ljudutbredning i 
bullerkarta (X)

ÖCKERÖ H Öckerö hamn X

ÖCKERÖ Vi Vindkraftverk X

ÖCKERÖ I Caterpillar -

ÖCKERÖ I Ö-varvet -

ÖCKERÖ S Öckerö skytteförening -
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