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1 Uppdrag 

1.1 Inledning 

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning norr om värmeverket i 

Götene. Anläggningen ska huvudsakligen ta emot biologiskt nedbrytbart material som 

restprodukter och avfall från lantbruket i form av stallgödsel, spannmålsavrens, ensilage 

och stärk samt till mindre omfattning biologiskt nedbrytbart avfall och restprodukter från 

hushåll- och verksamheter med en total mängd motsvarande 400 000 ton per kalenderår 

för produktion av biogödsel. 

I samband med framtagande av Miljöprövningen samt detaljplan för anläggningen har ett 

antal olika rapporter och utredningar arbetats fram. Denna rapport syftar till att utreda 

buller från anläggningen och tillkommande trafik. 

Anläggningen planeras att uppföras på del av fastigheten Fullösa 3:11 och del av Götene 

2:2, norr om Västerbyverket, cirka 900 meter norr om Götene tätort (röd stjärna i Figur 1). 

Fastigheterna ägs av privatpersoner.  

 

Figur 1. Översiktskarta och föreslagen placering av verksamheten (röd stjärna) norr om 

värmeverket. 

1.2 Syfte och mål 

För denna delrapport är syftet att beräkna hur buller sprids till intilliggande fastigheter och 

rekreationsområden. Målet är att bedöma om det finns risk för överskridanden av aktuella 

riktvärden för industri- eller trafikbuller och om det krävs bullerskyddsåtgärder.  
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2 Underlag 

2.1 Indata 

Som underlag för denna bullerutredning har följande indata använts: 

• Höjddata för marken och byggnadshöjder på befintliga byggnader  

(LAS-data som har hämtats från Metria AB) 

• Förslag till planerat verksamhetsområde  

(”Situationsplan Götene 20200702_ARBETSRITNING - till sweco 2000702.dwg”) 

• Beskrivning av verksamheten  

(”Övergripande verksamhetsbeskrivning, Sweco, 2020-06-04”) 

2.2 Planerad verksamhet 

Verksamheten omfattar nybyggnation av en biogasanläggning för produktion av 

biogödsel och flytande biogas (LBG). För produktionen används upp till totalt 400 000 ton 

substrat bestående huvudsakligen av stallgödsel, spannmålsavrens, ensilage och stärk 

samt restprodukter från lantbruket samt biologiskt nedbrytbara restprodukter och avfall 

från verksamheter och hushåll, exempelvis källsorterat biologiskt nedbrytbart avfall från 

mejerier, livsmedels- och fodertillverkning, butiker och matavfall från hushåll och liknande. 

Ytbehovet för anläggningen bedöms till 6–9 ha och högsta byggnadshöjd är cirka 30 

meter. 

Placering av olika verksamhetsdelar och byggnader inom biogasanläggningen redovisas i 

Bilaga 1.2 – Situationsplan med ljudkällor.  

Mottagningen är uppdelad för fast och flytande substrat bestående av fasta och flytande 

restprodukter och avfall där det flytande släpps i mottagningshallen och leds till ett lager. 

Hallen är stängd vid lastning och lossning.  

Sekunda spannmål, avrens och liknande tas emot i ett utomhuslager försett med tak. 

Fastgödsel samt fasta restprodukter och avfall tas emot i en separat mottagningshall 

utformad för tippning från container samt med blandningstankar för förbehandling av fasta 

material och spädning med de blöta fraktionerna.  

Vid tillförsel av värme och med rätt bakteriekultur bildas biogas i rötkammaren där 

mikroorganismerna bryter ner det biologiska materialet i frånvaro av syre. Biogasen 

samlas upp i ett gassystem och leds vidare till en gasuppgraderingsanläggning där 

biogasen förädlas till fordonsgas. Den uppgraderade gasen förvätskas därefter och 

transporteras med lastbil till tankstationer och industrikunder primärt i närområdet och 

regionen, men även för marknaden i stort. 
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2.3 Områdesbeskrivning 

Anläggningen planeras att uppföras på del av fastigheten Fullösa 3:11 och del av Götene 

2:2, norr om Västerbyverket, cirka 900 meter norr om Götene tätort (Figur 2). 

Fastigheterna ägs av privatpersoner.  

 

Figur 2.  Lokalisering av verksamheten (Sweco, 2020a).  

Närmaste bostadshus är fastigheten Götene 1:15, cirka 550 meter öster om 

anläggningen, se Figur 2. Huset ligger cirka 350 meter väster om väg nr 2727, cirka 650 

meter norr om väg 44 och cirka 2 kilometer från högtrafikerade väg E20. Vägtrafiken 

utgör den dominerande ljudkällan i närområdet. Avståndet till närmsta verksamhet är 

Västerbyverket cirka 350 meter, närmsta bostadshus i tätorten är cirka 1000 meter. 

Närområdet till anläggningen nyttjas frekvent som ett friluftsområde av närboende i 

området och den gamla banvallen, som ligger öster om den planerade anläggningen, 

nyttjas som ett promenad- och cykelstråk. 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet, Vänern, sträcker sig från nordöst till nordväst från 

anläggningen och ligger på ett avstånd om cirka 1 kilometer. 
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2.4 Trafik 

Den planerade verksamheten uppskattas använda cirka 400 000 ton råvaror som 

transporteras till anläggningen per år. Utgående transporter av biogödsel omfattar 

ungefär samma volym som inkommande.  

Det uppskattas att cirka 90 fordonsrörelser av lastbilar och 20 fordonsrörelser av lätta 

fordon kan ske till och från verksamhet under arbetsdag. Transportrörelserna kan vara 

både fler och färre över årstider och tiden på dygnet. I Figur 3 presenteras 

årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) kring Götene. Verksamhetens bidrag illustreras med pilar där 

storleken visar förhållandet avseende trafikmängderna. I förhållande till övrig trafik är 

verksamhetens bidrag mycket litet, under 1% för de olika vägarna (Gasum AB, 2020). 

 

Figur 3. Trafikflöden i Götene och bidrag från verksamheten (Sweco, 2020a). 

Värmevägen (tillfartsvägen till anläggningen) trafikeras idag endast av fordon till och från 

Västerbyverket, detta uppgår maximalt till ca 80 transporter per vecka vintertid. I 

beräkningen för nollalternativ antas 10 lastbilar (20 fordonsrörelser) och 5 personbilar (10 

fordonsrörelser) per dygn för denna väg. 

Trafikuppgifter redovisade i Figur 3 gäller nuläget och baseras på trafikmätningar utförda 

mellan år 2012 och 2020. För att bedöma hur transporter från/till anläggningen kommer 

att påverka trafikbullret i området, har trafikuppgifterna uppräknats till år 2040 med hjälp 

av Trafikverkets verktyg EVA daterad 2020-06-15. Nedanstående trafikmängder har 

använts i beräkningar: 
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Tabell 1: Trafikuppgifter som använts i beräkningar 

Vägsträcka 

Nollalternativ,  
år 2040 

Utbyggnadsalternativ,  
år 2040 

Skyltad 
hastighet 

(km/h) ÅDT 
(antal) 

Tung trafik 
(%) 

ÅDT 
(antal) 

Tung trafik 
(%) 

Väg 44, väster om väg 2727 7060 20,2 7081 20,4 80/60 

Väg 44, öster om väg 2727 7060 20,2 7122 20,9 60 

Väg 2727, norr om Värmevägen  2669 11,1 2678 11,4 70 

Väg 2727, söder om Värmevägen 2669 11,1 2752 13,8 70 

Värmevägen 30 66,7 140 78,6 70 

 

2.5 Förutsättningar för beräkningar 

Nedanstående förutsättningar har använts i utredningen: 

• Anläggningen är i drift dygnet runt under vardagar, lör-, sön- och helgdagar. 

• Transporter till och från anläggningen kan ske dag-, kvälls-, och nattetid. Under 

dag- och kvällstid (klockan 06–22) antas cirka 4,5 lastbilsrörelser per timme 

(totalt 72 fordonsrörelser). För nattetid (klockan 22–06) antas cirka 3 

fordonsrörelser per timme (totalt 24 fordonsrörelser under nattetid). 

• Det antas två lastbilsrörelser till/från verksamhetsområdet vid uppgradering och 

förvätskning i norra delen av anläggningen. Resterande delen av lastbilar 

trafikeras mottagningshallen för flytande och fast gödsel. 

• Det uppskattas att cirka 10 lätta fordon (bl.a. personalbilar) kommer att ankomma 

verksamhetsområdet varje arbetsdag (totalt 20 fordonsrörelser). 

• Två hjullastare kommer att arbeta inom verksamhetsområdet, delvis inomhus och 

delvis utomhus vid bland annat transportering av material genom 

mottagningshallen och utomhuslager. Det antas att arbetet med hjullastare kan 

ske utomhus upp till halva tiden under dag- och kvällstid samt upp till 2 timmar 

under nattetid.  

• I dagsläget saknas detaljerade uppgifter angående stationära ljudkällor inom/vid 

olika objekt i anläggningen (som till exempel fläktar, aggregat, kompressorer, 

ventilationssystem). Uppgifter för dessa källor, inklusive antal, placering och 

ljudeffekter, har uppskattats utifrån den tillgängliga situationsplanen och uppgifter 

för liknande verksamheter. Enligt försiktighetsprincipen har både det möjliga 

antalet bullerkällor samt deras ljudeffekter antagits som höga för att utreda ett så 

kallat ”worst-case scenario”. Åtminstone två ljudkällor (som t.ex. fläktar) har 

antagits för alla misstänkta bullrande objekt. Detta gäller framförallt antaganden 

om bullerkällor vid Waste Air Treatment samt vid uppgradering och förvätskning. 

• I utredningen utvärderas inte det kumulativa bullret från biogasanläggningen och 

värmeverket, förutom bullerpåverkan av transporter till båda verksamheterna. 
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3 Riktvärden för industribuller 

I Tabell 2 nedan redovisas riktvärden för buller från industri/verksamheter och som bland 
annat kan användas vid bedömning av påverkan från biogasanläggningar. Riktvärdena 
finns redovisade i Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (Rapport 6538, april 2015)1  
 
Redovisade riktvärden i Tabell 2 avser ekvivalent ljudnivå. 
  
Tabell 2: Ljudnivå från industri/verksamhet, ekvivalent ljudnivå, frifältvärde 

   

Leq  
dag 

(06-18) 

Leq kväll (18-22)  
samt lör-, sön- och 

helgdag (06-18) 

Leq  
natt 

(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 
vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor 

och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för 

utevistelse i bostadens närhet. 

Utöver detta gäller: 

• Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen. 

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 

metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör 

värdena i Tabell 2 sänkas med 5 dBA. 

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 

ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 

bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

Det bedöms att buller från den studerade verksamheten inte kommer att 

variera mycket och att det inte kommer att finnas några kortare, särskilt 

bullrande händelser. Samma drift av ljudkällor för dag- och kvällstid, samt 

för vardagar och helgdagar antas i utredningen. På grund av ovanstående 

utvärderas ljudnivåer för två tidsperioder: 

• Dag- och kvällstid (klockan 06-22) 

• Nattetid (klockan 22-06) 

Tidsperioderna ovan anser vardagar samt lör-, sön- och helgdagar. 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-
6.pdf?pid=7411 
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Trafik inom verksamhetsområde 

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 

verksamhetsbuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda 

bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens 

område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området. 

För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som 

huvudprincip vara att riktvärden för trafikbuller är gällande. Utifrån en sammanvägd bild 

av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras.  

 

Endast trafik inom verksamhetsområdet (på del av fastigheten 

Fullösa 3:11 och del av Götene 2:2) bedöms som industribuller. 

Trafik på Värmevägen utanför området bedöms som trafikbuller. 

Anledningen till detta är att det är en kommunal allmän väg som 

också trafikeras av fordon till och från Västerbyverket. 

 

 

Friluftsområden 

Med friluftsområden avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 

områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor 

och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet.  

Ljudnivåerna inom friluftsområden behöver vara låga för att ge den kvalitet som eftersöks. 

Nivåerna bör på vardagar dagtid mellan klockan 06–18 inte överskrida 40 dBA som 

ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt mellan klockan 18–06 samt dagtid lör-, sön- och 

helgdagar bör bullret inte överskrida den ekvivalenta ljudnivån 35 dBA. Maximala 

ljudnivåer (LFmax > 50 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06. 

 

Vid utvärdering av beräkningsresultat antas endast området med 

riksintresset för det rörliga friluftslivet, Vänern vara bullerskyddad. 

Området sträcker sig från nordöst till nordväst från anläggningen 

och ligger på ett avstånd om cirka 1 kilometer. 

För det närmare grönområdet och den gamla banvallen som ligger 

öster om den planerade anläggningen antas inga riktvärden för 

buller. 
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4 Riktvärden för trafikbuller 

För bedömning av trafikbuller till befintliga bostäder har Naturvårdsverket tagit fram en 

vägledning ”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”. 

”Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan befara 

att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. 

Enligt praxis har riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått avgörande 

betydelse för vilka nivåer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas. 

För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 

1996/97:53 och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i 

Tabell 3 underskridas. 

 Tabell 3. Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 
 
När åtgärder behöver övervägas 
 

I Tabell 4 visas riktvärden utomhus för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra 

försiktighetsmått behöver övervägas.  

 
Tabell 4. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått 
behöver övervägas (frifältsvärden). 

  ~2015 och framöver ”nya 
bostadsbyggnader”IV 

1997 - ~ 2015 
”nyare befintlig miljö” 

- 1997 
”äldre befintlig miljö” 

Vägbuller vid fasad Se planbeskrivning eller 
bygglov 

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h 
  

Spårbuller vid fasad Se planbeskrivning eller 
bygglov 

60 dBA Leq24h 55 dBAI Lmax inne natt 

Väg och spår uteplats Se planbeskrivning eller 
bygglov 

55 dBA Leq24h
II /70 dBA 

LmaxIII 
  

I Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06 

II Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår. 

III Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22. 

IV Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de 

fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. 
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5 Analys - Industribuller 

Industribullerkällor som avses i denna utredning är bland annat in- och utleveranser med 

lastbilar, hantering av material med hjullastare samt ventilation- och kylanläggningar för 

olika objekt inom verksamhetsområdet 

5.1 Beräkningsmetod 

Beräkning av buller har utförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. 

Beräkningsprogrammet följer Naturvårdsverkets beräkningsmetod för buller från 

verksamhetsbuller (General Prediction Method, Danish Acoustical Laboratory, rapport 

32), samt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller som beskrivs i 

Naturvårdsverkets rapport 4653 från 1996. 

Noggrannheten i en beräkning av verksamhetsbuller är beroende av många faktorer. 

Resultatet av beräkningen är väldigt beroende på kvalitén av indata som i det här fallet 

betyder validitet av de gjorda bedömningar och uppskattningar. Eftersom det saknas 

några detaljerade uppgifter för många ljudkällor har enligt försiktighetsprincipen det värsta 

möjliga fallet för bullerpåverkan antagits i beräkningen. 

Beräkningsresultatet för verksamhets- och trafikbuller bedöms ha en noggrannhet på ±3 

dB. 

Byggnadshöjder och våningsplan i beräkningsmodellen har bedömts utifrån höjddata i 

LAS-format och utifrån bilder hämtade från Google Earth. Ett värde per våningsplan och 

fasad är framräknat med första våningens beräkningspunkter placerad 2 meter över mark 

och därefter med 2,8 meters höjd mellan övriga våningsplan. Det innebär att för ett 2-

våningshus är första våningsplanets beräkningspunkter placerade 2 meter över mark och 

för våning 2 är de placerade 4,8 meter över mark.  

Största sökavstånd i beräkningarna är 2000 m mellan bullerkälla till beräkningspunkt. 

5.2 Analys - Industribuller 

Bedömning av industribullerpåverkan har gjorts i två steg. I första steget har 

verksamhetens aktuella utformningsförslag modellerats och ljudnivåer vid närmaste 

bostäder har sedan beräknats. I nästa steg har utsträckning av influensområden för 

industribuller för dag-, kvälls- och nattetid bedömts, för att utreda om det finns någon risk 

av överskridanden om verksamhetens placering blir annorlunda, men fortfarande är inom 

detaljplanområdet.  

Steg 1 – Beräkningar för gällande utformningsförslaget. 

Beräkningsresultatet för ekvivalenta ljudnivåer under dag- och kvällstid (klockan 06–22) 

redovisas i bilaga 2.1. Samma drift av ljudkällor under dag- och kvällstid (för alla dagar) 

antas i beräkningen. 

Beräkningsresultatet för ekvivalenta och maximala ljudnivåer under nattetid (klockan 22-

06) redovisas i bilaga 2.2 och 2.3. Beräkningsresultatet gäller nattetid för alla dagar 

(vardagar, lör-, sön- och helgdagar).  
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Resultatet av beräkningarna redovisas som förväntade högsta ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer i dBA vid befintliga byggnader i närområdet.  

Beräknade ljudnivåer i sifferform avser frifältsvärden vid fasad.  Ljudutbredningen visas 

som färgfält i 5 dB intervall. Ljudnivåerna presenteras som ej frifältvärden dvs inklusive 

eventuella fasadreflexer och på beräkningshöjden 1,5 meter över mark  

Vid den mest bullerutsatta fastigheten, Götene 1:15, beräknas ekvivalent ljudnivå för dag- 

och kvällstid 39 dBA och för nattetid 37 dBA. Maximal ljudnivå för nattetid beräknas till 43 

dBA.  

Beräkningsresultat påvisar att verksamheten inte beräknas ge upphov till ljudnivåer som 

överskrider riktvärden enligt Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller. Riktvärdena beräknas klaras både vid närmaste bostäder och i 

friluftsområdet cirka 1 kilometer norr om anläggningen. 

Ekvivalent ljudnivå 40 dBA (riktvärdet för friluftsområden för dagtid) beräknas överstigas 

endast inom området cirka 450 meter norr om verksamheten. 

Steg 2 – Bedömning av bullerpåverkan vid förändrad verksamhetsutformning. 

Genom beräkningar av ljudutbredning för det aktuella planförslaget har nedanstående 

influensområden identifierats: 

• Ekvivalent ljudnivå dagtid över 50 dB(A) – upp till ca 200 m från verksamheten.  

- Influensområde där riktvärde för vardag, dagtid (kl.06-18) överskrids. 

• Ekvivalent ljudnivå kvällstid över 45 dB(A) – upp till ca 350 m från verksamheten.  

- Influensområde där riktvärde för vardag, kvällstid (kl.18-22) och lördagar, 

söndagar och helgdagar (kl. 06-22) överskrids. 

• Ekvivalent ljudnivå nattetid över 40 dB(A) – upp till ca 450 m från verksamheten.  

- Influensområde där riktvärde för nattetid (kl.22-06) överskrids.  

• Ekvivalent ljudnivå dagtid över 40 dB(A) – upp till ca 550 m från verksamheten.  

- Influensområde där riktvärde för friluftsområden för dagtid överskrids. 

Eftersom de närmaste bostadshusen befinner sig ca 550 m från gränsen av detaljplanen 

(dvs. från området där anläggningen kommer att kunna uppföras), och eftersom 

friluftsområdet befinner sig cirka 1 km norr om anläggningen, bedöms det ingen risk för 

överskridanden av riktvärden vid förändrad verksamhetsutformning inom 

detaljplanområdet. 

6 Analys – Trafikbuller 

6.1 Nollalternativ, år 2040 

Beräkningen har utförts endast för de vägar som ligger i den planerade anläggningens 

närområde, där det högsta tillskottet av trafiken orsakat av biogasanläggningen 

uppskattas. 
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Bostadshus utmed väg 44 söder om anläggningen får som högst dygnsekvivalenta 

ljudnivåer upp till 59 dBA och byggnader vid väg 2727 öster om anläggningen upp till 56 

dBA. Vid huset som ligger närmast anläggningen (Götene 1:15) beräknas ekvivalent 

ljudnivå 44 dB och maximal ljudnivå 57 dB, se bilaga 3.1 och 3.2. 

Beräkning av trafikbuller för nollalternativet (situation utan trafiktillskott orsakat av 

biogasanläggningen) visar att bostadsbebyggelsen utmed de studerade vägarna inte 

överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Denna ljudnivå motsvarar 

riktvärdet för ”äldre befintlig miljö”, dvs. bostadshus som har byggts innan år 1997. 

För fem bostadsbyggnader vid väg 44 och en byggnad vid väg 2727 beräknas 

ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA. Denna ljudnivå motsvarar riktvärdet för ”nyare 

befintlig miljö”, dvs. bostadshus som har byggts efter år 1997. 

6.2 Utbyggnadsalternativ, år 2040 

I förhållande till övrig trafik på närliggande statliga vägar är verksamhetens bidrag mycket 

litet, under 1%. Så pass litet bidrag kommer inte att leda till någon betydande påverkan 

av trafikbuller vid statliga vägar. För allra flesta bostäder utmed statliga vägar beräknas 

samma ljudnivåer som för nollalternativet, se bilaga 4.1 och 4.2. Endast för enstaka 

byggnader vid väg 40 och väg 2727 beräknas ökningen av ekvivalent ljudnivå +1dB.  

Buller från Värmevägen (tillfartsvägen till biogasanläggningen) kommer däremot att öka 

mer eftersom vägen endast trafikeras av fordon till och från Västerbyverket i dagsläget. 

Vid huset som ligger närmast anläggningen och som är mest utsatt för buller från 

Värmevägen (Götene 1:15) beräknas ekvivalent ljudnivå 46 dBA och maximal ljudnivå 57 

dBA, vilket innebär ökning av ekvivalent ljudnivå med 2 dB.  

Samma antal byggnader beräknas få ljudnivåer som överstiger ekvivalent ljudnivå 55 

dBA, som motsvarar riktvärden för bostadshus som har byggts efter år 1997. Det innebär 

att byggnation av biogasanläggningen inte leder till en ökning av antalet 

bostadsbyggnader som är utsatta för ljudnivåer högre än aktuella riktvärden för 

trafikbuller. 

Inget bostadshus beräknas vara utsatt för maximal ljudnivå högre än 70 dBA, som 

motsvarar riktvärdet för uteplatser vid bostäder byggda efter år 1997 

7 Slutsatser 

Enligt försiktighetsprincipen har både det möjliga antalet bullerkällor samt deras 

ljudeffekter antagits som höga för att utreda ett så kallat ”worst-case scenario”. Det 

bedöms att tillägg av eventuella ytterligare ljudkällor inte kommer att förändra några 

slutsatser kring industribullerutredning. Anledningen till detta är att i beräkningsmodellen 

har inkluderats fler än 35 bullerkällor med höga ljudeffekter, och tillägg av några 

ytterligare källor som fläktar eller kompressorer hade förändrat beräkningsresultat 

minimalt. 

Verksamheten beräknas inte ge upphov till ljudnivåer som överskrider riktvärden enligt 

Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. 



  

   

 
 

13(13) 
 

RAPPORT - BULLER 

2020-11-05 

VERSION 3.0 

GÖTENE BIOGAS  

 

 

CG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\205_buller\original\version 3.9 _2020-11-05\götene_biogas_pm-buller_2020-
11-05.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Den mest bullerexponerade fastigheten Götene 1:15 är också mest utsatt för buller från 

lastbilar som trafikerar Värmevägen (tillfartsvägen till biogasanläggningen) söder om 

fastigheten. Denna väg trafikeras även av fordon som kör till/från Värmeverket, söder om 

biogasanläggningen. Både för noll- och utbyggnadsalternativet beräknas inga 

överskridanden av riktvärden från Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 

från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder” vid befintliga bostäder för ”äldre befintlig 

miljö”, dvs. bostäder byggda före våren år 1997. Byggnation av biogasanläggningen leder 

inte till en ökning av antalet bostadsbyggnader som är utsatta för ljudnivåer högre än 

aktuella riktvärden för trafikbuller. 

I förhållande till övrig trafik på närliggande statliga vägar är verksamhetens bidrag mycket 

litet, under 1%. Så pass litet bidrag kommer inte att leda till någon betydande påverkan 

av trafikbuller från övriga vägar eller statliga vägar.  

Riktvärdena beräknas klaras både vid närmaste bostäder och i friluftsområdet cirka 1 

kilometer norr om anläggningen. Ekvivalent ljudnivå 40 dBA (riktvärdet för friluftsområden 

för dagtid) beräknas överstigas endast inom området cirka 450 meter norr från 

verksamheten. 

I utredningen utvärderas inte det kumulativa bullret från biogasanläggningen och 

värmeverket, förutom bullerpåverkan av transporter till båda verksamheterna. 



Bullerutredning - Götene biogasanläggning
BILAGA 1.1 - Förteckning av bullerkällor UPPDRAGSNUMMER 15006110

Tabell 1 - Objekt i anläggningen

UL
FA
FL
VV
AV
WAT
R
U
F

Tabell 2 - Punktkällor

Lördag &
söndag

Dag Kväll Natt Dag & kväll

06:00-
18:00

18:00-
22:00

22:00-
06:00

06:00-22:00 LWA LWAmax

WAT-V1 Waste air treatment - Ventilationsgaller 12 4 8 16 - 91 93 8,0 -
WAT-V2 Waste air treatment - Ventilationsgaller 12 4 8 16 - 91 93 8,0 -
WAT-V3 Waste air treatment - Ventilationsgaller 12 4 8 16 - 91 93 8,0 -
VV-V1a Värmeväxlare - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 84 86 3,0 -
VV-V1b Värmeväxlare - Ventilation - tillluft 12 4 8 16 - 84 86 3,0 -
VV-V2a Värmeväxlare - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 84 86 3,0 -
VV-V2b Värmeväxlare - Ventilation - tillluft 12 4 0 16 - 84 86 3,0 -
CE-F1 Cooling equipment - Fläkt 12 4 8 16 - 77 79 3,0 -
CE-F2 Cooling equipment - Fläkt 12 4 8 16 - 77 79 3,0 -
CE-F3 Cooling equipment - Fläkt 12 4 8 16 - 77 79 3,0 -
OU-F Odourisation unit - Fläkt 12 4 8 16 - 77 79 3,0 -
BC-F Blower container  - Fläkt 12 4 8 16 - 77 79 3,0 -
T-Va Transformatorstation - Ventilation - tillluft 12 4 8 16 - 81 83 3,0 -
T-Va Transformatorstation - Ventilation -frånluft 12 4 8 16 - 81 83 3,0 -
U-V1a Uppgradering - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
U-V1b Uppgradering - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
U-V2a Uppgradering - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
U-V2b Uppgradering - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
U-V3a Uppgradering - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
U-V3b Uppgradering - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
U-V4a Uppgradering - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
U-V4b Uppgradering - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
F-V1a Förvätskning - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
F-V1b Förvätskning - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
F-V2a Förvätskning - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
F-V2b Förvätskning - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
F-V3a Förvätskning - Ventilation - frånluft 12 4 8 16 - 91 93 - 1,0
F-V3b Förvätskning - Ventilation - tilluft 12 4 8 16 - 84 86 1,0 -
FL Fackla 3 1 2 4 - 84 86 4,0 -

Tabell 3 - Linjekällor
Lördag &

Dag Kväll Natt Dag & kväll
06:00-
18:00

18:00-
22:00

22:00-
06:00

06:00-22:00

LWA

L1 Lastbilar till/från mottagningshallen 54 18 24 72 A-B-C-B-A
61 dBA/m per

en lastbil

L2 Lastbilar till/från uppgradering och förvätskning 1 1 1 1 A-B-D-B-A
61 dBA/m per

en lastbil

*För dagtid anges antal passager för den värsta möjliga timme mellan kl. 06-18.

Tabell 4 - Areakällor

Lördag &

Dag* Kväll Natt Dag & kväll

06:00-
18:00

18:00-
22:00

22:00-
06:00

06:00-22:00

U-K Uppgradering - Kylanläggning 12 4 8 16 -

F-K Förvätskning - Kylanläggning 12 4 8 2 -

HL-W Hjullastare - arbete väster om hallen 6 2 2 8

HL-E Hjullastare - arbete öster om hallen 6 2 2 8

Rötkammare -

Antal fordon

Källas ID

2020-11-05

Waste Air treatment

Cirka 4,5 fordon per timme under dag- och
kvällstid (totalt 72) / 3 fordon per timme

nattetid (totalt 24 fordon) till 
mottagnignshallen. En lastbil per dygn till 

området vid uppgradering och förvätskning.

Vardag

Driftstid [tim]

Ljudeffektnivå [dBA]

-
-
-

Mottagningshall för fastgödsel
Värmeväxlare

-
-

Förvätskning
Uppgradering -

-

Avvatning

ID Fullständigt namn

Fullständigt namn

Kommenterar

Kommenterar

Kommenterar

105

105

LWAmax

Fullständigt namn

Utomhuslager
Mottagningshall för flytande

Objekt
ID (i

bilaga 4)

-

Det antas att hjullastare arbetar maximalt under
halva tiden utomhus. Resterande delen arbetar

de inomhus i hallen

91

93

112

112109

109

75 dBA/m2 (topyta), 74
dBA/m2 (sidoytor)

75 dBA/m2 (topyta), 74
dBA/m2 (sidoytor)

Källas parametrar

Höjd [m]
Källas ID
(i bilaga

6)
Fullständigt namn över

mark
över
tak

rutt på
bilaga 4

Ljudeffektnivå [dBA]

Vardag

Vardag

Kommenterar

LWAmaxLWA

Ljudeffektnivå [dBA]

Driftstid [tim]
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Beräkningsnummer: 6

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.

Ljudnivåer i rutor redovisar högsta
beräknade fasadljudnivåer på något
våningsplan.

Fasadljudnivåer är beräknade som
frifältsvärden.
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BILAGA 2.3
INDUSTRIBULLER
- Maximal ljudnivå
Nattetid (kl. 22-06)

Vardagar, lör-, sön- och helgdagar
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Beräkningsnummer: 10

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.

Ljudnivåer i rutor redovisar högsta
beräknade fasadljudnivåer på något
våningsplan.

Fasadljudnivåer är beräknade som
frifältsvärden.
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BILAGA 3.1
TRAFIKBULLER
Nollalternativ, år 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå (kl. 00-24)
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Beräkningsnummer: 10

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.

Ljudnivåer i rutor redovisar högsta
beräknade fasadljudnivåer på något
våningsplan.

Fasadljudnivåer är beräknade som
frifältsvärden.
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Maximal ljudnivå
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Beräkningsnummer: 8

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.

Ljudnivåer i rutor redovisar högsta
beräknade fasadljudnivåer på något
våningsplan.

Fasadljudnivåer är beräknade som
frifältsvärden.

0 50 100 150 200 250 300
m

Leq [dBA]
> 75

70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

1:6000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2020-11-04

HANDLÄGGARE
Grzegorz Czul

PROJ. NR:
15006110

Teckenförklaring:
Bostadshus

Skola / Förskola

Övrig byggnad

Industriobjekt

Detaljplaneområdet

Götene Biogasanläggning
Bullerutredning
Kund: Gasum AB
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Utbyggnadsalternativ, år 2040
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Beräkningsnummer: 8

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.

Ljudnivåer i rutor redovisar högsta
beräknade fasadljudnivåer på något
våningsplan.

Fasadljudnivåer är beräknade som
frifältsvärden.
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