Tillägg till tidigare skrivelse. Detta är tillägg nr 2
Skrivelse från Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a
Med anledning av Skanskas begäran att få krossa sten vid arbetsområdet Nya gatan
Ärende nr M 2019–710
Vi har nu hunnit att med hjälp av vår ljudkunnige syna den tilläggsutredning om buller som Skanska skickat in.
Därför gör vi nu denna tilläggsskrivelse.
Bullerutredningen anger att bergväggens reflex ej ingår i beräkningarna, dessutom saknas information om vilka
antagande om markabsorptionen som har använts och hur många reflexer som har använts i beräkningarna.
Om bergväggen hade tagits med i beräkningarna så uppskattas ljudnivån från verksamheten kunna bli upp till 3
dB högre än den nu redovisade. Arbetsområdet och ytorna mellan arbetsområdet och de närmast liggande
byggnaderna består idag av sprängt berg och asfalt och ska därför betraktas som akustiskt hårda.
Om beräkningarna ej tagit hänsyn till detta så borde en korrigering kunna ge ytterligare 3 dB högre nivåer än de
nu redovisade.
Vidare saknar vi detaljerad information om hur själva krossen tillsammans med tältet är modellerad. Det vi
saknar är information om öppningar, tältets konstruktion och eventuellt monterade fläktar till filter.
Rapporten informerar riktigt att den antagna ljudeffektsnivån på 120 dBA är antagen och att den beror i stor
del på materialet som behandlas och tekniken som används. Men det betyder även att den faktiska
ljudeffekten från krossen i drift mycket väl kan bli högre än den nu antagna och vi saknar därför information om
hur stor den osäkerheten är och vad konsekvenserna skulle bli om verksamheten bullrar högre än de antagna
värdena.
Rapporten hänvisar även till Bjerkings rapport Fasadisolering som vi inte fått ta del av och därför inte kan
bemöta.
Att rapporten trots ovanstående ändå visar på överskridande av riktvärdena för buller är inte överraskande.
Att motivera införandet genom att använda en retorik som bygger på att den tilltänkta krossverksamheten
ändå inte skulle påverka den totala ljudnivån nämnvärt är beklämmande, då ljudets karaktär, även ifall den inte
skulle påverka ljudnivån, ändå är av sådan art att den skulle höras och sannolikt bidra till en försämring av
ljudmiljön som redan är förorenad.
Med förhoppning om att ni politiker i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte tillåter denna kross
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