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Svensk Kärnbränslehantering AB  
Granskning av buller- och vibrationsrelaterade frågor 
 
Uppdrag 
 
Vi har utfört en granskning av SKB:s rapport SKB P-08-64  ”Anläggning för 
inkapsling och slutförvar för använt kärnbränsle i forsmark” samt den preliminära 
miljökonsekvensbeskrivningen ” Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av 
använt kärnbränsle”. Granskningen har utförts för att undersöka om det finns 
brister, oklarheter eller felaktigheter kring buller- och vibrationsfrågorna. 
Vi har även föreslagit vilka villkor som miljödomstolen bör ställa på 
verksamhetsutövaren.  
 
 
Uppdragsgivare 
 
Granskningen är utförd på uppdrag av Östhammars kommun, Slutförvarsenheten 
genom Marie Berggren. 
 
 
Underlag 
 
Som underlag har använt oss av följande dokument: 

• SKB:s rapport SKB P-08-64  ”Anläggning för inkapsling och slutförvar 
för använt kärnbränsle i forsmark” daterad december 2008. 

• Preliminär miljökonsekvensbeskrivning ”Mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle”, daterad december 2009. 

 
I ovanstående dokument redovisas det buller som uppstår från transporter till och från 
anläggningen samt buller som uppstår vid uppförandet och driften av ett slutförvar för 
använt kärnbränsle samt från uppförandet och driften av en inkapslingsanläggning.  
 
 
Förslag till villkor för externt buller 
 
Byggnationen av slutförvarsanläggningen beräknas pågå under 7 års tid.  Med 
tanke på byggtidens längd anser vi att ambitionsnivån avseende externt buller bör 
ställas högre än de riktvärden som Naturvårdsverket anger för byggbuller, man 
bör istället tillämpa de riktvärden som Naturvårdsverket angett för externt 
industribuller vid nyetablering av industri. Dessa anges i Statens naturvårdsverks 
publikation 1978:5 "Riktlinjer för externt industribuller" och redovisas i tabell 1 
på nästkommande sida.  
 
Samma riktvärden som nämns ovan bör även gälla under anläggningens driftstid. 
 
Vad gäller buller från transporter till och från anläggningen bör dessa bedömas 
efter riktvärdena för trafikbuller som anges i regeringens proposition 1996/97:53. 
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Riktvärdena redovisas i nedanstående tabell 2. 
 

Tabell 1: Utomhusriktvärden för externt industribuller vid nyetablering av industri. 
 
Områdes användning 1) Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i dBA 

- läge "FAST" 
 
 Dag (07-18) 

Kväll (18-22) samt 
söndag och helgdag 

( 07-18) 
Natt (22-07) Momentana ljud, 

nattetid (22-07) 

Arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet 

 
60 

 
55 

 
50 

 
- 

Bostäder och rekreationsytor i 
bostäders grannskap samt 
utbildningslokaler och vård-
byggnader 

 
 

50 

 
 

45 

 
 

40 2) 

 
 

55 

Områden för fritidsbebyggelse 
och rörligt friluftsliv där naturup-
plevelsen är en viktig faktor 3) 

 
 

40 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

50 
1) Vid de fall där kringliggande områden ej utgör angivna områdestyper bör bullervillkoren anges 
på annat sätt, t ex ljudnivå vid stadsplanegräns eller ett visst avstånd från anläggningen. 
2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.  
 
Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, 
lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den 
ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dBA-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas. 
 
 
Tabell 2: Riktvärden för vägtrafikbuller 
Utrymme Buller från vägtrafik 
Inomhus  

- Ekvivalent ljudnivå 30 dBA 
- Maximal ljudnivå (22-06) 45 dBA 

Utomhus (frifältsvärde)  
- Vid fasad 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
- På uteplats 70 dBA maximal ljudnivå 

 
 
Granskning 
 
I efterföljande text har vi sammanställt eventuella oklarheter, brister och 
felaktigheter för de olika delarna av rapport SKB P-08-64.  
 
4.  Metod och genomförande  
 
Vid kartläggningen av de nuvarande bullerförhållandena har man använt sig av 
såväl beräkningar som uppmätta ljudnivåer. För beräkningarna anges att man 
använt sig av beräkningsmodellen ”Environmental noise from industrial plants – 
general prediction method” för beräkning av industribuller, samt av ”nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller rev 1996” för beräkning av 
vägtrafikbullret. Beräkningsmetoderna är de gängse metoder man normalt 
använder sig av vid beräkning av buller.  
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 5. Buller i nuläget 
 
Både beräkningarna och mätningarna visar att den dominerande ljudkällan i 
nuläget är en strömriktarstation belägen ca 1.5 km väst om FKA, (Forsmarks 
Kraftgrupp AB). Vidare nämns att strömriktarstationen genererar ett relativt 
konstant ljud med tonkaraktär. Grundtonen ligger vid 100 Hz med ett antal 
övertoner. Ingen bedömning har dock utförts för att bedöma om tonen är 
tillräckligt stark för att klassas som ”ren ton” vid de närmast belägna 
bostadshusen.   
 
Förekomsten av ”ren ton” skärper kraven i tabell 1 med 5 dBA, vilket innebär att 
kravet för ekvivalent ljudnivå nattetid vid bostadshus sänks från 40 dBA till 35 
dBA, samt att riktvärdet i områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt 
friluftsliv sänks från 35 dBA till högst 30 dBA.  
 
6. Buller från slutförvaringsanläggningen 
 
Byggskede 
 
Vid beräkning av bullret under byggtiden har man angett tre olika bullerkällor, 
hjullastare, lastbil och mobil krossanläggning. Man har dock inte beaktat det 
buller som uppkommer vid borrning av nedfartsramp, skipschakt och 
ventilationsschakt. Ett bergborraggregat har en ekvivalent ljudnivå på ca 126 dBA 
och 130 dBC vid effektiv borrning vilket gör att detta buller till stor del kommer 
att påverka bullerspridningen under den inledande delen av byggtiden när 
borrning sker ovan jord. 
 
Det är även oklart om man beaktat det buller som uppkommer vid tippning av 
bergmassor på upplaget. 
 
Driftskede 
 
Vid beräkning av buller under driftstiden tillkommer buller från skip, grävmaskin, 
fallande sten, transportband och fläktar. Av dessa är det enbart fläktarna och skip 
som är i drift dygnet runt. Vid drift nattetid borde således ljudnivåerna vara lägre 
än under kvällstid. Detta framgår dock inte i beräkningarna där man redovisar 
samma ljudnivå under både kvälls- och nattperioden. 
 
Transporter 
 
Inga synpunkter 
 
7. Buller efter utbyggnad av slutförvaringsanläggningen 
 
Inga synpunkter 
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8. Platsspecifik bedömning 
 
Vid en eventuell skärpning av kraven till följd av förekomsten av ”ren ton” ändras 
bedömningsgrunden för ekvivalent buller i det planlagda området för 
fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv från 35 dBA till 30 dBA. Detta kommer att 
medföra förändringar av det utbredningsområde som redovisas i figur 10-35 på 
sidan 264 i den preliminära konsekvensbeskrivningen. 
 
B1.1 Buller från inkapslingsanläggning 
 
Vid uppförandet och driften av inkapslingsanläggningen blir bullerspridningen 
lägre än den vid bygget och driften av slutförvaret. Framförallt antalet transporter 
är betydligt lägre. 
 
Vi anser dock att man även bör beakta det sammanlagda bullret under bygg- och 
driftsskedet. 
 
 
Tunemalm Akustik AB 
 
Upprättad av: Rickard Hellqvist 
Granskad av: Björn Tunemalm 


