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Abstract 
There’s a lot of work put down in Sweden today to find a way to deal with nuclear waste. 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) are about to finish the applications for a permanent 
storage underground. The choice of a good place for such construction lies between the two 
municipalities Östhammar and Oskarshamn. The Regional Union of Kalmar County have 
requested an analysis of how such an underground dump for nuclear waste relates to the 
regional environmental goals. In Kalmar county there are some regional objectives for 
environmental issues; one of these goals contains guidelines for the reduction of the amount 
of people who are exposed for traffic noise. The chances of reaching the goal in time are 
small. It will take drastic measures to first make an updated inventory of how many people 
who are exposed to traffic noise, and then address the issue. Many of the municipalities in the 
county are smaller and do not have enough resources or problems with traffic noise to give 
priority to this question. 
 
The examined road 743 carries the employees of the power plant, all of its transportations and 
also the people living in the area. If the construction takes place in Laxemar, Oskarshamn it 
will involve a massive increase of the traffic flow, especially under the second phase of the 
construction. Calculations of the situation with exposed persons today and in the future have 
been based on data from The National Road Administrator, Oskarshamns municipality and 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). The analyses were done for three possible scenarios. 
The first one is the traffic flow in the year 2015, containing today’s traffic flow and the 20 % 
traffic increase. The second scenario is with a construction and the extra traffic it would 
generate, during phase one. The third scenario is also with the construction, but during phase 
two. Along road 743 there is already a few persons living who are suffering from a high noise 
level. The results show that a construction only will affect the number of exposed persons 
slightly. If there is a reconstruction of the road, no additional persons will be exposed. An 
important aspect is that even though none of the scenarios create such a high amount of extra 
persons exposed for levels over the guidelines for traffic noise, the people who already suffer 
will get an even worse noise situation. 
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Sammanfattning 
I Sverige pågår ett stort arbete med frågan om hur använt kärnbränsle ska deponeras. Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) har i nuläget utsett två platser som lämpliga, Forsmark och 
Oskarshamn. I samband med den eventuellt kommande anläggningen av ett slutförvar för 
kärnbränsle i Oskarshamns kommun, har Regionförbundet i Kalmar län önskat en 
undersökning av hur en sådan anläggning inverkar på de regionala miljömålen. Utredningen 
behandlar frågan om hur den trafikökning ett slutförvar skulle generera går i linje med Kalmar 
läns mål om att minska antalet människor som exponeras för trafikbuller överstigande 
riktvärden. Delmålet om trafikbuller bedöms idag som mycket svårt att nå och det finns en 
klar brist i arbetsmetodiken runt miljömålet. Detta beror delvis på bristen av inventering av 
hur situationen ser ut idag. Ansvaret för åtgärdsarbetet mot buller ligger på kommunerna i 
länet, som i vissa fall är små och saknar resurser nog att kunna prioritera bullerfrågan.  
 
För undersökningen har väg 743, som går mellan E22 och kraftverksområdet, valts ut. Detta 
är den väg som kommer att nyttjas för slutförvarets transporter av exempelvis bergmassor, 
anställda mm. Vägen är idag av varierade kvalité, om ett slutförvar förläggs i Laxemar kan en 
ombyggnad av vägen bli aktuell. Bygget av ett slutförvar kommer att delas in i två faser, av 
vilka fas två innebär den högsta trafikökningen. Beräkningar på dagens situation och 
kommande tillstånd på väg 743 har gjorts med hjälp av data från Vägverket, Oskarshamns 
kommun och SKB. Undersökningen skedde enligt tre olika scenarion, trafikflödet på vägen 
med inkluderad trafikökning år 2015, som symboliserar ett nollalternativ, d v s ingen 
anläggning av ett slutförvar. De andra två scenariona var trafik med ett slutförvar under fas ett 
och trafik med ett slutförvar under fas två. Vägen och antalet boende i närliggande trakt har 
sedan kunnat analyseras med hjälp av GIS. Längs vägen bor redan ett antal personer som störs 
av buller. Resultaten visar att endast ett fåtal extra personer kommer att utsättas för 
trafikbuller över de riktvärden som finns vid en slutförvarsanläggning. Vid en ombyggnad av 
vägen i samband med anläggningen tillkommer ingen ökning av antalet personer drabbade av 
ljudnivåer över riktvärden. En viktig aspekt är att många av de boende runt vägen kommer att 
uppleva en ökad störning till följd av trafikökningen, trots att bara ett fåtal utsätts för så höga 
nivåer att riktvärdena överskrids.  
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1 Inledning 
Idag lagras allt Sveriges använda kärnbränsle i ett mellanlager, Centralt mellanlager för 
kärnbränsle (Clab), i Oskarshamn. En mer långsiktig lösning på hur det radioaktiva avfallet 
som kärnkraften alstrar ska tas hand om kräver ett slutförvar. Sedan år 2002 har 
platsundersökningar för en sådan anläggning gjorts i Oskarshamn och Forsmark med målet 
om att det år 2018 ska finnas ett slutförvar i Sverige. SKB:s beslut om platsvalet närmar sig 
och ansökningshandlingar samt en omfattande miljökonsekvensbeskrivning planeras vara 
klara för inlämning år 2009. Regionförbundet i Kalmar län har med anledning av detta önskat 
en beskrivning av de konsekvenser bygget kan ha i förhållande till de regionala miljömålen.  
 
Området i Oskarshamns kommun som undersökts av SKB är Laxemar. Denna plats nås i 
dagsläget med hjälp av befintlig länsväg 743, som sträcker sig från E22 ut till 
kraftverksområdet. Omfattande bullerundersökningar har gjorts av SKB längs vissa sträckor 
av väg 743 och på de alternativa platserna inom en radie på 10 km från planerad anläggning. 
Undersökningarna har indikerat att ett bygge av ett slutförvar kommer att innebära 
trafikbullernivåer för de närboende som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden, främst under 
byggets andra etapp. Det som är intressant att ta reda på är hur trafikbullersituationen kommer 
att se ut längs hela länsväg 743, i syfte att se vad som händer med bullernivåerna även utanför 
SKB:s undersökningsområden. Idag belastas denna sträcka med 520 – 2500 ÅDT. ÅDT står 
för årsdygnstrafik, som är medelvärdet på trafikflödet ett visst år under en genomsnittlig dag 
(Vägverket 2008). På sträckan ökar trafiken på sommaren i samband med turistsäsongen, och 
den varierar också mellan olika tider på dygnet. Det eventuella slutförvaret kommer att bidra 
med cirka 360 fordon per dygn, varav 120 klassas som tung trafik under etapp ett, och cirka 
1100 stycken per dygn varav 240 klassas som tung trafik under etapp 2 (SKB P-06-111). Till 
detta kommer även den prognostiserade trafikökningen i landet. Trafikbelastningen på väg 
743 mättes senast år 1999 och före det år 1991. Den procentuella ökningen mellan de två 
tidpunkterna för mätningarna på vägsträckan är 20% i höjd med Figeholm och 25% sydväst 
om Simpevarp, enligt uppgift från Vägverket. Det är en faktor som tillsammans med beräknad 
extratrafik genererar en relativt stor trafikökning. Den ökade trafiken kommer att leda till 
ökade utsläpp av avgaser till luft, högre olycksrisk längs vägen, ett ökat antal personer som 
störs av buller från trafik och upprörda känslor.   
 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på om den trafikökningen en eventuell anläggning av 
ett slutförvar bidrar med, kommer att gå i linje med det regionala miljömålet om en god 
bebyggd miljö, och delmålet att minska antalet utsatta för trafikbullerstörningar. 
Nollalternativet är att inget slutförvar anläggs, d v s ingen ökning av trafiken sker i på vägen 
bortsett från den årliga ökning som beräknats av Vägverket. Det regionala miljömål som finns 
i Kalmar län ser idag likadant ut som det nationella målet om trafikbuller. ”Antalet människor 
som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig 
bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procentenheter år 2010 jämfört med år 
1998” (Länsstyrelsen Kalmar län 2008). Den största andelen bullerstörda människor bor längs 
de kommunala vägarna och främst i tätorterna. År 1998 låg siffran på antalet utsatta personer 
vid sin bostadsfasad på 16 % (Vägverket, 1998), vilket innebär att gränsen ska ner till 11 %.  
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Bakgrund 

1.1 Trafikbuller 
År 2000 beräknades antalet personer som störs av buller utomhus vid bostaden på över 55 
dB(A)i Sverige till omkring 1,46 miljoner (Nationella miljöövervakningen, 2000). Det är 
svårt att plocka fram en exakt siffra på antalet utsatta personer, och buller upplevs dessutom 
väldigt olika. Om ursprunget till ljudet ses som positivt upplevs störningen som mindre än om 
ursprunget känns negativt. För att kunna arbeta med och mot buller på ett bra sätt krävs 
dessutom jämförbara mått och inventeringsmetoder, inte bara på kommunal nivå, utan även 
nationell och mellan länder. Buller anges som det logaritmerade ljudtrycket, decibel dB. Vid 
ljudmätning används ofta olika filter för att styra vilka frekvenser av ljudvågorna som skall 
vara med i mätningen. Ett exempel är mätning i dB(A) då ett filter som sållar ut de frekvenser 
som människan inte kan uppfatta används (http://www.phys.unsw.edu.au/jw/dB.html, 2008-
07-21). 1 dB(A) kan beskrivas som att störningsfaktorn ökar med 20 %. 3 dB(A) motsvarar en 
fördubbling av trafikflödet. De två nivåerna som används vid mätning av vägtrafikbuller är 
ekvivalent- samt maxnivå. Med ekvivalent nivå menas medelnivån på ljudet under en viss 
tidsperiod, vanligen används ett dygn. Maxnivå avser den högsta nivån under en tidsperiod. 
När det gäller vägtrafikbuller kommer den största delen från däck och vägbeläggning, två 
källor som båda är svåra att reducera på vägar med hastigheter över 50 km/h. För en 
bullerreducering kan antingen bullret vid själva ursprungskällan, d v s fordonet, vägen samt 
hastigheten, minskas. En annan lösning för att bli kvitt buller är att ordna skydd mot det 
(Svenska kommunförbundet, 1998). Byggnader, bullerskärmar, vallar och till en viss del även 
träd och buskage kan verka dämpande. En vanlig orsak till att människor störs av trafikbuller 
inomhus är fönstrens bristande kapacitet att hålla ljud utestängda. En normal vägg med 
fönster beräknas kunna stänga ute mellan 20-25 dB(A), vid öppet fönster gäller en 
ljudminskning på 5-7 dB(A). Minimalt med buller inomhus är högt prioriterat för människans 
välmående, och att ständigt bli utsatt för störning kan medföra sömnproblem, stress och 
irritation (SOU 1993:65). 
 
Riktvärden för bullernivåer med avseende på bostäder 
Regeringen har gett ut propositionen 1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter” där det ges linjer för hur bullerfrågan ska arbetas med. Riktvärden som 
propositionen ger ska gälla vid nybygge eller större ombyggnad av infrastruktur. De har ingen 
laga kraft, men ska användas där det är ekonomiskt möjligt. Platser där värdena överträds ska 
helst åtgärdas, framförallt där ekvivalentnivån inomhus är mer än 30 dB(A) och utomhus är 
65 dB(A) och högre. Dessa riktvärden gäller både för bostads- och fritidshus med 
inomhusnivån som högsta prioritering. Nedan följer propositionens riktvärden;  
 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
(Regeringen 1996) 

 
Vägverket följer samma riktvärden som Regeringen satt och även Naturvårdsverket har satt 
upp maxvärden på bullernivåer som anger 55 dB(A) utomhus och 30 dB(A) inomhus för 
bostäder.  
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1.1.1 Trafikbullersituationen i Kalmar län idag 
I Kalmar län låg siffran på antalet bullerutsatta människor vid sin bostadsfasad på knappt 
37000 personer, d v s 16 % av länets befolkning, år 1998 (Länsstyrelsen, 2008). En sänkning 
med 5 % som miljömålet beskriver skulle innebära att cirka 5920 utsatta personer måste 
åtgärdas för att kunna uppfylla målet. 
 
Enligt ordföranden för Misterhultsgruppen är läget runtom väg 743 idag redan mycket stört. 
Ännu mer störning blir det under sommarmånaderna då trafiken ökar och dörrar och fönster 
ibland är öppna. Vägfrågan är ett angeläget ämnesområde i diskussionen mellan de 
närboende, på grund av buller och även ökad olycksrisk. Det låter mest främst under dygnets 
två kritiska tidpunkter då folk ska till och från jobbet, och när tunga lastbilar kör förbi. 
Tanken på en ökning av den tunga trafiken från nuläge till ungefär ett tungt fordon per minut 
som bullrar förbi upplevs som orimligt för de närboende. Förutom väg 743 finns en rad andra 
bullerkällor i området. Dessa kan vara Oskarshamns flygplats, E22, verksamhet på OKG och 
Äspölaboratoriet. I diskussioner har det tagits upp att ekvivalentnivå inte är rätt instrument för 
att mäta störningen. Istället bör hänsyn tas till toppvärden, d v s högsta värden, samt hur 
många som känner av en påtaglig ökad störning eller märker en förändring av ljudnivån 
(Liliemark, 2008).  
 
Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet med bullerfrågan ligger hos respektive kommun i länet. I 
Oskarshamns kommun är trafikbuller en relativt liten del i arbetet och det finns ingen 
uppdaterad inventering av antalet exponerade, saneringsplan eller ansvarig handläggare i 
ämnet. En bidragande del till att arbetet inte är större är att det inte är mer än ett par personer 
per år som klagar och det är svårt att sätta gränsen för vid vilken nivå på klagomål insatser ska 
göras. Tekniska kontoret, som utför mätningar i trafiken, menar att det krävs ett politiskt 
beslut i kommunen för att utöka resurserna och arbetet med bullerfrågan. Vad gäller väg 743 
kommer SKB troligtvis vara med att finansiera arbetet med förbättring av vägen samt 
bulleråtgärder, men innan ett val av plats för slutförvaret är gjort kommer ingen 
förundersökning av vägen att ske. Det är därför svårt att bedöma exakt hur det kommer att se 
ut och vad som behöver göras i området. Det finns några huvudstrategier vid bullerreduktion, 
dessa strategier är att minska bullret direkt vid källan, sätta upp olika skydd som skärmar av 
bullret, eller flytta vägen och trafiken (Gatunämnden Göteborg, 1988). Enligt Miljömålsrådets 
förslag till åtgärder är det en bra och långsiktig lösning att fokusera på källan till bullret 
snarare än skydd mot buller. Källan till buller innebär däck och vägbanefrågor, som det 
forskas en del inom både i Sverige och i världen, och just tystare bildäck är på ingång. 
Problemet med däckfrågan är att det är svårt att införa utan lag eller standard (Sandberg, 
2003). Enligt Vägverket har deras arbete hittills också haft fokus på skydd som vallar och 
skärmar, men nu börjar skärpan riktas mot själva källan till bullret, en strategi som väntas 
effektivisera arbetet betydligt och dra ned kostnaderna (Vägverket 2008). 
 
I en rapport gjord av Länsstyrelserna genom Regionalt Uppföljningssystem (RUS) där 
miljömålsarbetet utvärderas tas det upp en rad punkter som kan hjälpa till att nå målet om 
trafikbuller. Dessa punkter behandlar skarpare hastighetsbegränsningar i bebyggda områden, 
inrättande av bullersaneringsprogram i kommunen och tillämpningsplan för riktvärden, samt 
en större satsning på att minska buller i områden med större vägkonstruktioner, 
spåranläggningar mm. Även bidragsmöjligheter för åtgärdsarbete nämns, något som är en 
viktig del för mindre kommuner framförallt. Kommuner som exempelvis inte har ett så stort 
problem med buller än, eller för lite resurser för att kunna satsa på bullerfrågor, och därmed 
inte arbetar så mycket med åtgärder (Arnell 2008) 
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1.1.2 Prognos över framtida bullersituation 
Faktorer som inverkar på den framtida bullersituationen beror mycket av trafikfrågan. 
Trafikökningen i Sverige sker till följd av bland annat tillväxt av städer och industrisektorn, 
vilket ger en ökad handel på både nationell och internationell nivå. Ökningen kan motverkas 
av exempelvis höga priser på drivmedel samt genom olika avgifter och skatter. Prognosen för 
hur just trafikbullret utvecklas är enligt Miljömålsrådet svår att förutspå och förväntas 
antingen ligga på samma nivå eller öka i takt med trafikmängden (Miljömålsrådet 2008). Vid 
ökad trafik men inga ökade åtgärder kommer bullerproblemen med säkerhet att öka. För 
Kalmar län specifikt finns ingen framtagen prognos och mycket av åtgärdsarbetet för att 
minska trafikbullret styrs av prioriteringar med avseende på ekonomi och politik. 
 
Vägverket spår att bullerproblemet kommer att växa och emissionerna av trafikbuller väntas 
stiga med hela 20 % fram till år 2020 (Vägverket, 2008). Hittills har den trafikökning som 
beräknats av Vägverket stigit med minst den uträknade procentandelen, och prognoserna över 
trafikökning kan därför ges med en viss säkerhet. Det som avsevärt kan hjälpa till i framtiden 
inom just det området är om EU tar fram en standard för däck. En minskning av 
användningen av dubbdäck skulle också ha effekt, då dessa orsakar mer buller än 
sommardäck (Riksdagen 1995).  Även utvecklingen av tystare vägbeläggning styr framtidens 
bullerfråga något, en utveckling som Sverige tros ha en god potential inom. I dagsläget bor de 
flesta bullerutsatta människorna i närheten av kommunala vägar, och åtgärdsarbetet måste 
alltså göras av respektive kommun. Det Vägverket gör här är att ge kommunerna ekonomiskt 
stöd vid åtgärder samt försöka få igång kommunerna med sitt arbete.  

1.2 Miljömålsarbete 
Boverket är den myndighet som är ansvarig för det nationella målet om en God bebyggd miljö 
eftersom deras verksamhet innefattas av en stor del av målets innehåll. Till detta ansvar faller 
även myndigheter som Naturvårdsverket, Vägverket, Banverket m fl. (Miljömålsrådet, 2008). 
Målet om en god bebyggd miljö förväntas uppfyllas år 2020 och innehåller sju delmål som 
ska hjälpa till att nå målet. I arbetets frågeställning finns problematiken med att det miljömål 
som behandlar trafikbuller inte sträcker sig längre än till 2010. Det betyder att ett bygge av ett 
eventuellt slutförvar precis initierats eller inte hunnit börja innan målet är inaktuellt.  

 
En ny proposition på de nationella miljömålen kommer under hösten år 2008. Den siktar mot 
år 2015-2020 och fastställs år 2009, därefter regionaliseras målen. I rapporten ”God bebyggd 
miljö - fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007” (Boverket, 2007) bedöms alla 
delmålen som svåra att nå inom utsatt tidsram, och det ges förslag på ett nytt mål avseende 
buller. Förslaget på det nya målet är snarlikt det gamla, men med året för uppfyllning satt till 
år 2020. Miljömålsrådets förslag till delmålet om trafikbuller är att det revideras och får år 
2020 som nytt målår. Förslaget är ett underlag till riksdagens proposition och det stämmer 
överens med Boverkets förslag: ”Trafikbullernivåerna utomhus vid bostadsmiljöer ska till år 
2020 minska med minst 5 dBA jämfört med 1998, främst genom minskat källbuller. 
Inriktningen ska vara effektivaste reduktion av störningar och att de mest bullerutsatta 
människorna och bostadsmiljöerna prioriteras samt att riktvärdena inomhus i bostadsrum 
uppnås” (Miljömålsrådet, 2008).  
 
På regional nivå är det länsstyrelserna som är den ansvariga myndigheten och samordnare av 
bullerinstanser i länet. En av uppgifterna är att regionalisera mål, vilket innebär att de 
nationella målen vid behov formas efter länets förutsättningar. I Kalmar län fick det regionala 
målet om minskat antal trafikbullerstörda människor förbli detsamma som det nationella 
målet, då procentandelen bullerstörda personer i länet är 16 %, en lika stor del som i hela 
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Sverige. (Vägverkets, 1998) Länsstyrelsen ansvarar för åtgärdsarbete med och rapportering av 
alla miljömålen utom ”levande skogar” som förlagts på Skogsstyrelsen. Uppföljningen av 
miljömålen sker i samarbete mellan länsstyrelserna i programmet RUS (Regionalt 
Uppföljningssystem). Kommunernas miljömålsarbete samordnas av länsstyrelserna, och på 
kommunal nivå ser prioriteringen av miljömålen varierande ut beroende på de tillgängliga 
resurserna som finns i respektive kommun (www.miljomal.nu, 2008-04-20). Prognosen för 
hur målet om trafikbuller kommer att se ut i framtiden är, enligt miljömålsenheten på 
Länsstyrelsen i Kalmar län, att ambitionsnivån för målen inte kommer att sänkas efter år 
2010. Maxgränsen för hur många som störs av trafikbuller kommer att ligga på samma nivå, 
alternativt kan det fastställas ett högre mål som innebär ännu färre störda personer. 
Anledningen till att målet om buller är så svårt att nå i tid beror till stor del på svårigheten i att 
mäta bullret. Det finns ingen undersökning som med total säkerhet visar det exakta antalet 
människor som i dagsläget är utsatta.  

1.3 Länsväg 743 
Väg 743 sträcker sig från E22 ut till OKG och ligger cirka tre mil norr om Oskarshamn. 
Oskarshamns flygplats befinner sig på omkring en mils avstånd. Företaget OKG ligger ute på 
Simpevarpshalvön och har cirka 900 anställda, därmed är de bland Kalmar läns större företag. 
Väg 743 trafikeras som mest på morgonen samt på eftermiddagen av anställda på kraftverket, 
Äspölaboratoriet och Clab. Även de som bor i området och längs vägen, samt cyklister 
använder sig av vägen. Under sommarmånaderna ökar trafiken, ibland med det dubbla, tack 
vare turister och extra arbetskraft på OKG (Oskarshamns kommun, 2008). Vägbredden är, 
enligt Vägverkets digitala information om vägar (http://gis.vv.se/iov/, 2008-05-10), mellan 
6,6 och 8,9 m. Slitlagret är av bituminöst material och klassas av Vägverket som mycket 
jämnt. Beläggningsåldern på vägen är äldre än 30 år en bit in från Fårbo korsningen, precis 
efter avfarten till Figeholm är den 10-15 år och större delen av vägen, d v s resten har en 
beläggningsålder på 15-30 år. Trafikflödet på vägen uppmättes av Vägverket år 1999 och 
resultatet låg då på 520- 2500 ÅDT, se figur 1. Det finns ingen färsk siffra på hur mycket 
trafik som passerar den nya trafikplatsen och infarten vid Fårbo. År 1991 gjordes en tidigare 
mätning, och när den jämfördes med den senare kunde en trafikökning på 20-25% utläsas på 
sträckan. 
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Figur 1: Karta över väg 743 (Lantmäteriverket, 2008). 
 
Vid trafikplatsen Fårbo är hastigheten 50 km/h, men ökar därefter omgående till 70 km/h. Vid 
avfarten till Fårbo stiger hastigheten ytterligare till 90 km/h, sjunker därefter till 70 km/h och 
stiger åter efter det till 90 km/h. (http://gis.vv.se/iov/, 2008-05-02) 
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Figur 2. Hastighet samt fastighetsdata över den undersökta sträckan på väg 743 
(Lantmäteriverket, 2008). 
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Den undersökta sträckan är totalt 12,1 km och inom en buffert på 500 m från vägen finns det 
255 byggnader (Se figur 2). Enligt ett utdrag ur Oskarshamns kommuns 
kommuninvånarregister (maj 2008) bor 292 personer inom detta område. Vid ett slutförvar 
kommer vägen att behöva göras om på ställen för att klara av den extratrafik ett slutförvar 
kommer att innebära. Processen med nya vägar tar lång tid, och är det sista steget enligt 
Vägverkets fyrastegsmetod. Ett ombygge av vägen prövas först efter åtgärder som ändrat sätt 
för transportmetoder, skärpt användning av vägen genom exempelvis avgifter och förbättring 
av den befintliga vägen (Vägverket, 2008).  
 
Av ekonomiska skäl kommer ingen förundersökning av väg 743 inledas innan valet av platsen 
för ett slutförvar är gjort (SKB, 2008). I Oskarshamns fördjupade planskiss har man valt att ta 
med förslag över några alternativa vägdragningar, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Förslag på nya dragningar av väg 743 (Oskarshamns kommun, 2007). 

1.4 Fördelar med en eventuell anläggning av ett slutförvar i länet 
Frågan om slutförvaret för kärnavfall är otroligt kontroversiell och har många både bra och 
dåliga sidor, en av ståndpunkterna i debatten är att ett slutförvar främjar kommunens och 
länets utveckling och tillväxt. Det kommer att bjudas en mängd nya arbetstillfällen i länet, 
förbättring av infrastruktur, upprättande av nya bostäder, även servicesektorn förbättras. 
Gällande turismen så är det redan en mängd studiebesök och guidningar på de befintliga 
anläggningarna i Oskarshamn och med en anläggning för ett slutförvar bör ytterligare 
kärnkraftsbesökare strömma till. En fördel med en slutförvarsanläggning är det bergmaterial 
som tas upp. Det kan användas till vägbyggen, järnvägsbanor, trafikplatser, hamnar och 
mycket mer. Enligt SKB ska materialet kunna användas av kommunen. Det skulle kunna 
innebära en väsentlig minskning för uttaget av naturgrus (Samhällsbyggnadskontoret, 2007). 
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2 Material och metoder 
Litteratursudier, inom områdena trafikbuller, miljömål och slutförvar, genom sökningar i 
databaser och litteratur med sökorden vägtrafikbuller, regionala miljömål inledde arbetet. 
 
För att få en översikt över hur ett eventuellt bygge planeras se ut har SKB:s egna rapporter 
studerats samt Oskarshamns kommuns översiktsplan. Dessutom har en kartstudie över aktuellt 
område skett med hjälp av flygfoton från Eniro, Vägverkets digitala karta över vägnätet, 
ArcGis 9,2, samt de kartor som SKB tagit fram för ändamålet. 
 
Kontakt med Länsstyrelsens Miljömålsenhet gav en prognos över hur det regionala 
miljömålet för vägtrafikbuller kan komma att utvecklas runt år 2020.  
 
Kontakt med Oskarshamns kommun, både Tekniska kontoret och 
Sammhällsbyggnadskontoret, för information om hur bullersituationen i kommunen ser ut 
idag och vilket förebyggande arbete som finns. 

2.1 Analys av väg 743 med närliggande område 
Kontakt med Mikael Svensson på Vägverket har upprättats för att få tillgång till nödvändig 
data över trafikflödet på väg 743. Poul Holmgren på Vägverket Konsult har bidragit med 
siffror över trafikökningen de senaste åren längs vägsträckan. Övriga fakta om väg 743 
hämtades in på Vägverkets webbaserade tjänst ”Information via kartor” (http://gis.vv.se/iov/, 
2008-05-02), där vägbredd, underlag, lutning, kvalité, hastighet och bärandekraft kunde 
utläsas. För att prognostisera hur trafikflödet längs väg 743 ser ut år 2015 användes erhållen 
data över dagens trafikflöde i kombination med trafikökningsdata. Ett värde på 20 % 
trafikhöjning användes för ÅDT upp till höjd med Figeholm, sydväst om Simpevarp användes 
värdet 25%. Data för hur trafikhöjningen kan se ut kommer från den trafikhöjning Vägverket 
uppmätt på sträckan mellan åren 1991 och 1999. För att kunna se situationen år 2015 med en 
slutförvarsanläggning lades den trafik SKB räknat ut att ett slutförvar kan tänkas generera vid 
respektive fas ett och två, till tidigare beräkning av trafiksituationen utan slutförvar år 2015. 
För att ta reda på hur situationen runt vägen skulle se ut och om antalet bullerexponerade 
minskade vid det planerade ombygget av väg 743 studerades de olika alternativen för 
vägdragningen på de kartor som finns tillgängliga i Oskarshamns fördjupade översiktsplan 
(Samhällsbyggnadskontoret 2008). Dessa ombyggnader kunde sedan efterskapas med hjälp av 
ett linjetema i GIS.  

2.2 Trivectors Buller Väg 
Programmet Buller Väg bygger på den nordiska beräkningsmodellen (Naturvårdsverket 1996) 
som Naturvårdsverket har tagit fram. Vid SKB:s undersökning gjordes en liknande 
bullerunderinventering på väg 743, men en kortare sträcka. Området var bara med 1 km radie 
från planerad anläggning (SKB, 2006). I denna undersökning av hela väg 743 antas värdena 
vara samma, som på den av SKB, undersökta sträckan. Det som antagits är att vägen ligger på 
en 1 m höjd bank och att omgivande marken är av typen mjuk. Programmet tar ingen hänsyn 
till klimatbetingelser som vindar, nederbörd o s v. Inga höjder eller reflektionsplan har 
innefattats i beräkningarna. Värdena för ÅDT på vägen är Vägverkets officiella siffror, 
detsamma gäller för andelen tung trafik. Bulleranalysen delades upp i tre olika scenarion. Vid 
beräkningen av bullernivåer med ett slutförvar år 2015 användes ÅDT plus 20-25% 
trafikökning. För uträkning av den trafikökning ett slutförvar genererar användes siffror från 
SKB:s undersökning (SKB, 2006).  
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• Scenario 1 är de officiella siffrorna för trafikmängden på vägen vid senaste mätning 
plus den trafikökningen på 20-25% som förutspås ske t o m år 2015. (Vägverket) 

• Scenario 2 är beräknad trafikmängd år 2015 plus den ökning ett slutförvar skulle 
innebära. Under byggskedets första fas beräknas den ökningen uppgå till 360 fordon, 
varav 120 är tung trafik. 

• Scenario 3 är beräknad trafikmängd år 2015 plus den ökning ett slutförvar skulle 
innebära. Under byggskedets andra fas beräknas den ökningen uppgå till 1100 fordon, 
varav 240 klassas som tung trafik. (SKB 2006) 

 
Vid analysen i Buller Väg beräknades de olika mottagaravstånden för 55 dB(A) utomhus. 
Detta gjordes vid den högsta hastigheten längs vägen 90 km/h, medelhastigheten 80 km/h och 
den lägsta hastigheten på 70 km/h. Som antal fordon per dygn angavs det beräknade 
maxantalet för ÅDT (se tabell 1). Samma värden användes då den ekvivalenta inomhusnivån 
beräknades. För att få ett spann på hur stor påverkan vägbankens höjd har och för att 
säkerställa att eventuell variation i höjden gjordes även en analys med vägbankens höjd 
inställd på noll meter. 
 
Antal bullerutsatta människor 
För att få fram hur många hus som låg efter väg 743 användes dels ett väglager och ett 
huslager, från ett år gamla mätningar (Lantmäteriet) där alla hus i området söktes ut i GIS. 
Vid analysen användes koordinatsystemet RT 90 2,5 gon V. De angivna husen var uppdelade 
i kategorierna ”hus”, ”övriga hus” samt ”kyrka”. För att kunna analysera hur många personer i 
husen som blev utsatta användes ett utdrag ur Oskarshamns kommuns 
kommuninvånarregister (maj 2008) om antalet boende per hushåll. Ingen hänsyn har tagits till 
att antalet närboende kan öka under sommarmånaderna då en del fritidsbostäder finns i 
området. I området. I GIS konstruerades bullerbuffertar runt vägen för respektive mätning i 
hastigheterna 70, 80 och 90 km/h. Samma sak gjordes kring det nya linjetemat som 
illustrerade den planerade ombyggnaden av väg 743. 
 
Vid beräkning av hur många byggnader som hamnar innanför bullerbuffertarna användes 
mottagaravstånden för de olika mätningarna som buffertgräns. Varje mätning fick tre olika 
buffertzoner för respektive 70, 80 och 90 km/h. I de olika bufferzonerna kunder därmed 
byggnader sökas ut och räknas ihop med boendesiffrorna. En klar bild för skillnaden i hur 
många som var exponerade mellan de tre olika mätningarna, och inom dessa de olika 
hastigheterna, erhölls därmed. 
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3 Resultat 

3.1 Beräknad trafikökning på väg 743 
Tabell 1. Trafikbelastning på vägen vid senaste uppmätt tidpunkten med pålagd beräknad 
trafikökning, samt över beräknad trafik som tillkommer vid anläggning av slutförvar (SKB P-
06-111) plus den allmänna trafikökningen på 20%. (Vägverket)  
 
Väg 743 beräknad trafik år 2015 ÅDT Väg 743 med trafik från slutförvar tillagd ÅDT år 2015 
Trafikmängd senaste mätning + 20-25% Etapp 1(+360 fordon)ÅDT Etapp 2 (+1100 fordon)ÅDT 
1. 3000 3360 4100 
2. 1356 1716 2456 
3. 1825 2185 2925 
4. 650 1010 1750 
       650-3000 fordon 1010-3360 fordon 1750-4100 fordon 

 
Tabell 1 visar att ökningen av trafiken ett slutförvar skulle generera kommer att vara stor. I 
varje spalt kan ÅDT för de olika delsträckorna av väg 743 utläsas (se figur 1). Med hänsyn till 
endast den allmänna trafikökningen som angetts för sträckan (Vägverket 2008) kommer 
belastningen år 2015 ligga på 650-3000 fordon med 6 % tung trafik. Under etapp ett kommer 
detta att öka till 1010-3360 fordon och andelen tunga fordon ligga på 11 %. Under etapp två 
ökar trafikflödet ytterligare till 1750-4100 fordon varav 13 % är tung trafik.  
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Figur 4. Diagram över skillnaden i ÅDT vid den senaste mätningen av de fyra olika 
delsträckorna av väg 743 mot beräknat trafikflöde vid slutförvarets andra fas. 
 
I figur 4 syns den markanta ökning av trafiken som ett slutförvar skulle generera, jämfört med 
trafikmängden på vägen vid den senaste mätningen år 1999. Trafiken har nästan dubblerats 
och lämnar naturligtvis inte de närboende opåverkade när det gäller bullerstörningar. I tabell 
2, 3 och 4 följer uträkningarna bullernivåerna, gjorda i Trivectors program BullerVäg. Här 
kan de olika mottagaravstånden samt olika ljudnivåerna läsas ut för respektive mätning. 
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Resultaten beskriver också olika ljudnivåer vid de tre olika hastigheterna 70, 80 och 90 km/h 
samt minsta och största antalet fordon per dygn som passerar.  
 
Tabell 2. Resultat för mätning 1 (6 % tung trafik) 

  
Vid gällande 
hastigheter   

Vid 
medelhastighet  

100 m 
mottagaravstånd 

Antal fordon/dygn 650 650 3000 3000 650 3000 650 3000
Hastighet km/h 70 90 70 90 80 80 80 80
             
Mottagaravstånd m  16 30 44 60 23 52 100 100
Ekvivalentnivå ute dBA 55 55 55 55 55 55 42 49
Maxnivå ute dBA 80 76 71 68 78 69 60 60
Ekvivalentnivå inne dBA 28 26 28 26 27 27 14 21
Maxnivå inne dBA 53 47 44 39 50 41 32 32

 
Tabell 3. Resultat för mätning 2 (11 % tung trafik) 

  
Vid gällande 
hastigheter   

Vid 
medelhastighet  

100 m 
mottagaravstånd 

Antal fordon/dygn 1010 1010 3360 3360 1010 3360 1010 3360
Hastighet km/h 70 90 70 90 80 80 80 80
          
Mottagaravstånd m  29 40 50 69 34 59 100 100
Ekvivalentnivå ute dBA 55 55 55 55 55 55 45 50
Maxnivå ute dBA 75 74 69 66 74 68 60 60
Ekvivalentnivå inne dBA 28 26 28 26 27 27 17 22
Maxnivå inne dBA 48 45 42 37 46 40 32 32

 
Tabell 4. Resultat för mätning 3 (13 % tung trafik) 

  
Vid gällande 
hastigheter   

Vid 
medelhastighet  

100 m 
mottagaravstånd 

Antal fordon/dygn 1750 1750 4100 4100 1750 4100 1750 4100
Hastighet km/h 70 90 70 90 80 80 80 80
          
Mottagaravstånd m  38 53 57 78 45 67 100 100
Ekvivalentnivå ute dBA 55 55 55 55 55 55 48 51
Maxnivå ute dBA 72 70 67 65 71 66 60 60
Ekvivalentnivå inne dBA 28 26 28 26 27 27 20 23
Maxnivå inne dBA 45 41 40 36 43 38 32 32

 
 
I tabell 2, 3 och 4 kan det utläsas hur ökningen av den ekvivalenta ljudnivån både inomhus 
och utomhus ser ut i för de olika mätningarna med avståndet från vägen låst på 100 meter. 
Mätning 3 (se tabell 4) har nivåer på 51 dB(A) utomhus och 23 dB(A) inomhus vid 
medelhastighet och maxflöde fordon. Motsvarande värden för mätning 1 (se tabell 2) ligger 
på 49 dB(A) utomhus och 21 dB(A) inomhus. För varje mätning med ökat trafikflöde ökar 
den ekvivalenta ljudnivån med 1 dB(A) vid maxflödet fordon och 3 dB(A) vid det minsta 
trafikflödet.  
 
Det går även att se vilken inverkan antalet fordon har på ljudnivåerna. I tabell 4, d v s mätning 
3 då trafikflödet är som högst, ökar den ekvivalenta ljudnivån både inomhus och utomhus 
med 3 dB(A) när trafiken ökar från 1750 till 4100 fordon. 
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3.2 Bullerexponering över riktvärden utan ombyggnad av vägen 
 
Antalet bullerexponerade längs väg 743 vid medelhastigheten 80 km/h 
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Figur 5. Figuren visar hur bullerkurvorna (buffertzonerna) fördelades runt väg 743 samt i 
vilka olika zoner husen hamnar. Bilden illustrerar endast en del av området. 
 
I figur 5 syns de olika buffertarna som lades runt vägen för samtliga analyser vid maxflödet 
av fordon. Den sträcka av vägen som analyserades syns i figur 2. Vid scenario 1 hamnar det 
totalt 43 byggnader innanför bufferten, varav 10 stycken är klassade som hus. Det avståndet 
från vägen där bullernivån ligger på 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus, d v s 
mottagaravståndet är 52 m. Scenario 2 har mottagaravståndet 59. Här hamnar 53 byggnader i 
buffertzonen, av vilka 15 klassas som hus. Scenario 3 gav längst mottagaravstånd, 67 m, och 
totalt 59 byggnader hamnade inom buffertzonen, av vilka 18 stycken är hus, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Tabell över antal byggnader, hus och personer som hamnade innanför bufferzonen 
för gränsvärdet 55 dB(A) utomhus i hastigheten 80 km/h vid de olika scenarierna. 
Scenario  Mottagaravstånd/buffertzon (m) Antal byggnader Antal hus Antal personer 

1 52 43 10 24
2 59 53 15 26
3 67 59 18 33

 
Av de 292 personer och 255 byggnader som finns inom 500 m från vägen kommer ett totalt 
antal på 59 byggnader hamna inom det längsta mottagaravståndet för 55 dB(A) utomhusnivå. 
33 personer kommer att utsättas för bullernivåer överstigande riktvärdet 55 dB(A) utomhus. 
Med riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus och medelhastigheten 80 km/ längs 
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hela vägen som måttstock, är det minst 2 extra personer, vid scenario 2, som kommer att 
exponeras vid ett slutförvar och max 9 personer, vid scenario 3.  
 
Skillnader i antalet bullerexponerade vid olika hastigheter 
Tabell 6. Mottagaravstånden för 55 dB(A) utomhus i m, samt skillnaden i avstånd mellan 
olika hastigheter. 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

70 km/h 44 50 57 
80 km/h 52 59 67 
90 km/h 60 69 78 

 
Tabell 6 visar tydligt att mottagaravståndet för riktvärdet 55 dB(A) utomhus ökar med 
hastigheten. Med mottagaravståndet ökar även antalet exponerade personer för nivåer över 55 
dBA utomhus. Vid de olika hastigheterna är det minst 1 och max 16 personer extra som 
kommer att utsättas för bullernivåer över riktvärdet vid en slutförvarsanläggning (se figur 6). 
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Figur 6. Diagram över hur ökningen av antalet exponerade för bullernivåer överstigande 55 
dB(A) utomhus ökar med hastigheten för de olika mätningarna. 
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3.3 Bullerexponering över riktvärden vid föreslaget ombygge av 
väg 743 

Då en buffert på 100 m läggs runt den utmärkta sträckan för ett av förslagen på hur den nya 
vägdragningen kan se ut (se figur 7) hamnar ingen byggnad eller boende innanför bufferten. 
En ny vägsträcka skulle alltså minska antalet störda till totalt 17 personer, för samtliga av de 
tre scenariona, som exponeras för ljudnivåer över riktvädret 55 dB(A) ekvivalentnivå 
utomhus. Det innebär att det inte finns någon skillnad mellan antalet störda innan ett 
slutförvar och efter, med riktvärdena som referens.  
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Figur 7. Förslag på ny dragning av vägen med 100 m buffertzon (Lantmäteriverket). 
  
Vid det första scenariot faller 7 personer bort tack vare ombygget, vid det andra 9 personer 
och vid det tredje 16 personer. Det innebär mer än är en halvering av maxantalet störda vid 
befintlig väg. Norr om den 100 m breda buffertzonen för befintlig väg 743 finns inga 
byggnader och hur vägen än dras om kommer ingen extra person att utsättas.  
 
Tabell 7. Antalet bullerutsatta utan omdragning av väg 743 i jämförelse med antalet 
bullerutsatta efter omdragningen. 
 Antal bullerutsatta utan 

omdragning av väg  
Bortfall  Antal bullerutsatta efter 

omdragning av väg 
Scenario 1 24 -7 17 
Scenario 2 26 -9 17 
Scenario 3 33 -16 17 
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45 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus är den nivå då ett normalt samtal kan föras. För att 
komma ner till denna nivå vid samma värden som gäller för mätning tre, krävs ett 
mottagaravstånd på 185 meter. En buffert på 185 meter runt vägen innesluter 56 personer med 
dagens utseende på vägen, 40 personer om vägen byggs om. 
 
Bankhöjdens betydelse 
Beräkningar för att få ett spann för vägbanken, då den efter vägen kan variera något, visade 
att då bankens höjd sänktes till 0 m minskade mottagaravståndet med 30 % vid alla tre 
mätningarna. När bankhöjden angavs som 0,5 m blev mottagaravståndet 16 % kortare. Detta 
ger ett annat resultat för antalet närboende som exponeras för buller än då vägbanken antas 
vara 1 m. 
 
Tabell 8. Tabell över antal personer som hamnade innanför bufferzonen för gränsvärdet 55 
dB(A) utomhus i hastigheten 80 km/h och med vägens bankhöjde inställd på 0 m vid de olika 
scenariona. 
Scenario Mottagaravstånd/buffertzon 

(m) 
Antal exponerade 
personer (vid 
befintlig väg) 

Antal exponerade 
personer  
(vid ombygge av väg) 

1 36 7 5 
2 41 13 7 
3 47 23 17 

 
Antalet exponerade sjunker betydligt vid en bankhöjd på 0 meter. Antalet exponerade för 
buller över 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus ökar från 7 till 23 personer om vägen ser ut som 
i dagsläget. Det innebär att ett slutförvar skulle generera 6-16 personer extra som utsätts för 
buller över riktvärden. Vid en ombyggning av vägen är det istället 5 till 17 personer, d v s 
antalet störda ökar med 2-12 om ett slutförvar anläggs.  
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4 Diskussion 
Arbetets syfte var att se om ett slutförvar skulle gå i linje med Kalmar läns regionala mål om 
trafikbuller. Det nuvarande regionala miljömålet lyder: ”Antalet människor som utsätts för 
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i 
bostäder ska ha minskat med 5 procentenheter år 2010 jämfört med år 1998” (Länsstyrelsen 
2008). Det finns väldigt ont om bullerinventeringar överlag, och ännu sämre med 
inventeringar om antalet utsatta i sina bostäder. Därför är analyserna fokuserade på riktvärdet 
för den ekvivalenta utomhusnivån vid bostäder som är 55 dB(A) som även används i det nya 
förslaget på trafikbullermålet från både Boverket och Miljomålsrådet (Miljömålsrådet 2008).  
 
Bullerskyddsåtgärderna i dagsläget riktas främst in på platser med inomhusnivåer över 30 
dB(A) (Regeringen 1996). Enligt Oskarshamns kommun är det inte heller mer än ett par 
klagomål per år om så höga inomhusnivåer att åtgärder behövs. Arbetet med behandlingar 
mot buller är därmed inte speciellt aktivt. Då ingen bullersaneringsplan ännu finns i 
kommunen kommer arbetet rimligen fortgå i samma takt, om inte ett politiskt beslut fattas. En 
ökning eller minskning av utomhusnivå borde därmed ha en effekt på inomhusnivå i samma 
utsträckning som tidigare, så länge ingen nämnvärd förbättring av fönster eller fasad sker. I 
det nya miljömålsförslaget och även på Vägverket börjar åtgärdsarbetet utvecklas och riktas 
mer och mer mot själva bullerkällan. 
 
Prognosen för om målet kommer att nås år 2020 eller inte känns idag väldigt oklar. Det är 
svårt att säga eftersom inga siffror på mätningar av antalet bullerexponerade är exakta och det 
finns inte regelbundna mätningar som kan påvisa minskningar och ökningar av antalet 
exponerade i Kalmar län (Miljömålsrådets 2008). Om Vägverkets beräknade trafikökning 
fortskrider så kommer rejäla insatser att behövas mot trafikbuller för att ha en chans till 
måluppfyllelse. För att kunna ta tag i arbetet med målet krävs det en viss prioritering, något 
alla kommuner i länet inte kunnat göra på grund av att resurserna behövs på annat håll. Det 
första steget i processen är att försöka göra inventeringar av antalet exponerade. Samtliga 
kommuner bör även ta fram en bullersaneringsplan för att på ett konkret sätt kunna inviga 
trafikbullret i arbetet. Mer pengar borde satsas på att ta fram nya däck och vägbeläggningar, 
med avseende på det nya målförslaget om aktivare bullerreduktion vid källan.  
 
De beräkningar som gjorts i Buller Väg programmet har varit ”i värsta fall” beräkningar. Med 
detta menas att maxantalet fordon har använts och inga reflektionsplan för ljudvågorna har 
angetts. Eftersom programmet är neutralt för klimatpåverkan har klimatets verkan på 
ljudvågorna inte heller tagits med i beräkningarna. Klimatfaktorer som på plats kan ha 
påverkan är bland annat vinden som till viss del styr ljudets spridning. Enligt Vägverket är 
vindriktningen i Sverige mestadels sydvästlig. Detta gör att de bostäder som ligger på den 
sydvästra sidan av vägen blir mer utsatta. Även höga temperaturer kan göra att varma 
luftmassor vid marken får ljudvågorna av vika av uppåt. En annan sak med beräkningarna och 
programmet som hade en inverkan på resultatet var höjden på vägbanken. Då bankens höjd 
initialt hade antagits till 1 m vid den första mätningen var det intressant att se vad som händer 
om den sänks. Att den skulle vara av exakt samma höjd längs hela väg 743 är tveksamt. Vid 
analyser med höjden inställd på 0 m visade det sig att mottagaravståndet minskade med 30 % 
vid alla tre mätningarna. När bankhöjden angavs till 0,5 m blev mottagaravståndet 16 % 
kortare. Att sänka bankhöjden till 0 m gav resultaten att 2-12 personer skulle drabbas av 
bullernivåer över riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid en slutförvarsanläggning, 
vid bankhöjden 0 meter. Vid en bankhöjd på 1 meter var ökningen 2-9 personer. En lägre 
bankhöjd ger alltså en mindre spridning för ljudet, så att färre störs, men maxantalet störda 
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påverkas mer av en lägre bankhöjd vid en anläggning av ett slutförvar. Det faktum att en hög 
bankhöjd ger ett ökat antal exponerade för buller är en faktor som kan vara viktig om ett 
eventuellt ombygge av vägen blir aktuellt. I beräkningarna i av antalet utsatta har det inte 
tagits någon hänsyn till inflyttning och utflyttning. I området ligger en hel del fritidshus, som 
tidvis på året är bebodda. Dessa personer har inte inkluderats i beräkningarna. Variationen vad 
gäller bullerstörning och antalet utsatta kan bero av de fritidsboende. En ökning av 
bullerstörningen kan eventuellt ske under vintern då dubbdäck, som låter mer, används. 
 
Ett samtal går att ha i vanligt röstläge om nivån ligger på 45 dB(A). Mottagaravståndet för en 
ekvivalentnivå på 45 dB(A) utomhus hamnade 185 meter från källan, vilket innebär att 40-56 
personer blir drabbade vid fas två av ett eventuellt bygge. Utan ett slutförvar skulle ljudnivån 
på 185 meters avstånd ligga på 43 dB(A). 1 dB(A) motsvarar en 20 % högre störningsfaktor. 
Resultaten pekar alltså på en rejäl ökning av ljudnivån, trots att inget riktvärde nås. En till 
aspekt är att trafikflödet på väg 743 fördubblas av turismen under sommarhalvåret. En 
fördubblad trafikmängd ger uppskattningsvis en höjning av ljudnivåerna med 3 dB(A). Detta 
innebär att vid fas 2 vid ett slutförvarsbygge skulle alla som bor inom 185 meters avstånd från 
vägen minst ha en ekvivalent utomhusnivå på 48 dB(A) vid medelhastigheten 80 km/h. Under 
denna period är det inte heller ovanligt med öppna fönster och balkonger, vilket släpper in en 
hel del extra ljud. Inomhusnivån höjs därmed för den som vill ha in lite frisk luft, och särskilt 
lidande blir den som vill njuta av att sitta ute. För hustomter finns inte heller något riktvärde 
Riktvärdena beskriver inomhusmiljö eller utomhus vid husets fasad.  
 
Svaret på frågeställningen om slutförvaret går i linje med det regionala målet om att sänka 
antalet människor exponerade för trafikbuller över riktvärden, är både ja och nej. Svaret beror 
av väg 743 och ett ombygge av denna. En ny dragning av vägen gör att några av de värst 
bullerexponerade människorna undviks. Utan en ändring av vägen kommer det att bli några 
personer extra som drabbas.  
 
Ett sätt att se på undersökningen är att en anläggning av ett slutförvar kommer att bidra med 
en minimal höjning av antalet bullerexponerade människor. Antalet extra personer som 
kommer att bli exponerade för ljudnivåer över riktvärdet är endast 33 personer jämfört med de 
37 000 personer som redan är exponerade. Om inget ombygge av vägen sker blir antalet ännu 
mindre, så litet att det inte ens går att nämna i procent i jämförelse med det totala antalet 
bullerexponerade i Kalmar län. 
 
Trots detta påverkar dessa personer målet negativt enligt resultaten. Miljömålsrådets utsikt för 
bullerökningen är att antalet bullerutsatta i framtiden står still eller ökar. Vägverkets prognos 
är en ökning med 20 % av antalet bullerutsatta till år 2020. Det pekar på att varje extra utsatt 
person påverkar målet. Detta gäller så länge inga omfattande bulleråtgärder sker i länet. 
 
Slutförvaret går i linje med målet om det sker en ombyggnad av väg 743 enlig figur 7. 
Ombyggnadsförslaget för väg 743 medför en minskning av antalet exponerade för en 
ekvivalent utomhusnivå över 55 dB(A) till totalt 17 personer, för alla tre mätningarna. 
Ombyggnaden är alltså ett sätt att undgå en ökning av antalet människor som utsätts för nivåer 
över riktvärdena. Det som kan noteras här är att för de 17 personer som hamnar innanför 
bufferten blir ljudnivån väsentligt mycket högre. Resultaten för denna undersökning 
behandlar endast buller från vägtrafik. Vad som skulle vara intressant att se är hur olika 
bullerkällor skulle samverka i hela området runt slutförvaret och om det finns några helt tysta 
områden. Olika bullerkällor i närliggande trakt skulle kunna tänkas innefatta redan befintliga 
anläggningar, d v s OKG, Äspölaboratoriet och Clab. Även Oskarshamns flygplats, hamnen 
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och möjligen E22, dessutom det bakgrundsljud som idag redan finns på platsen. Det skulle 
även vara intressant med en årscykel, gällande både trafiken och antalet boende. Omkring 
vägen finns en del fritidshus. Det kan alltså vara möjligt att med turisterna längs vägen ökar 
även antalet boende längs vägen, och siffran för antalet bullerutsatta personer kanske ser 
annorlunda ut för de olika årstiderna. 
 
Det är en stor skillnad på siffran för hur många som utsätts för bullernivåer över riktvärden 
och antalet människor som lider av bullerstörningar. Vid 55 dB(A) är det en femtedel av alla 
människor som känner sig störda (Vägverket 2008). Enligt Misterhultsgruppen är problemet 
inte om någon extra person som störs tillkommer, det är snarare att de som redan bor där får 
en väldigt hög extra störning. Dessutom är det en tyst miljö, och störningen blir väldigt 
utmärkande. En mildrande faktor hade kunnat vara om det hade varit under en kort begränsad 
tid, men just slutförvaret handlar om en störning som kommer pågå under många år och 
dessutom intensifieras med tiden. En lösning kan vara att på något sätt dra om vägen mer, 
eftersom ljudnivån avtar avsevärt med avståndet. Det är aktuellt att tänka på alternativa 
transportmetoder, till exempel järnväg. Det skulle naturligtvis också orsaka en hel del buller, 
men det skulle inte vara ett ständigt pågående buller utan skulle kanske kunna minimeras till 
ett par gånger per dygn, då ett tåg får med sig mer material än en lastbil. En annan möjlighet 
är att transporterna koncentreras mellan två tidpunkter på dagen, men det kan fortfarande 
finnas folk som är hemma dagtid och blir väldigt störda.  
 
Den stora följdfrågan kvarstår dock. Hur kan bullernivåer mätas på ett bra sätt och hur kan 
gränser som passar alla men ändå är rimliga formuleras? Det enda som kan konstateras i 
frågan är att riktvärden inte alltid fungerar som mått eller vägledning i verkliga situationer, 
speciellt då människors uppfattning om vad som är störande är så pass olika. Att mäta 
upplevelse är egentligen det enda rimliga ur både miljö- och hälsoaspekt, men det är tyvärr 
inte genomförbart överallt ur en ekonomisk synvinkel. Om upplevelse ska mätas väcks också 
frågan om vart det kan tänkas vara värt att satsa på sådana undersökningar, och vem 
bestämmer om ett område är så extra utsatt att det är värt en sådan undersökning? Som med 
mycket annat inom miljövetenskapen är det näst intill omöjligt att mäta upp värden på och 
klassificera mycket inom trafikbullerområdet. Det är även svårt att lägga ett riktvärde där allt 
och alla som hamnar under den avgörande siffran garanterat mår bra. 
 
Förslag till fortsatt arbete i frågan på Regionförbundet i Kalmar län 
Om ett slutförvar anläggs i Kalmar län skulle det endast påverka det regionala målet om 
trafikbuller, om väg 743 inte byggs om. Vid ett ombygge av vägen tillkommer ingen extra 
person för exponering av bullernivåer över riktvärden, trots den massiva trafikökningen. Det 
indikerar att riktvärdena och målformuleringen om att minska antalet personer som exponeras 
över dessa riktvärden kanske inte är det bästa måttet i detta fall. Det som kan arbetas vidare 
med rent konkret i bullerfrågan skulle kunna vara en enkätundersökning. Den skulle kunna 
rikta sig till samtliga boenden inom en viss radie från väg 743 och innehålla frågor inriktade 
på hur buller runt vägen upplevs och den allmänna förväntningen på vad en trafikökning 
skulle innebära. En intressant aspekt skulle vara vilken ljudnivå som de närboende uppfattar 
som uthärdlig, och hur fördelningen ser ut över olika tidpunkter på året. Detta för att se om 
behovet av en lugn stund ökar under en viss del av året, om dubbdäck under vintern har någon 
effekt på ljudet och även inkludera eventuella fritidsboende i trakten i undersökningen. 
Utifrån enkäterna skulle sedan nya riktvärden kunna arbetas fram för väg 743, med de 
närboendes uthärdlighetsnivå som underlag. I samband med det kan det även vara intressant 
att höra åsikter från de närboende vad gäller bullerskydd. Kommer exempelvis en 
bullerskärms funktion väga upp de negativa sidorna som estetiska frågor, mindre utsikt och en 
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känsla av instängdhet. Det skulle också vara intressant med en inventering och en 
undersökning av alla bullerkällor i området. Motivet till en sådan undersökning skulle kunna 
vara att besvara frågan om det finns några helt tysta områden i Misterhults församling. Då det 
inte går att addera olika bullerkällor, d v s dB(A) värden, skulle istället kurvorna över 
samtliga källors ljudspridning läggas ihop på en karta och studeras.  

5 Tack 
Främst av allt vill jag rikta ett stort tack till Regionförbundet i Kalmar län för chansen att få 
göra det här arbetet. Jag vill också tacka Stina Alriksson för all hjälp med text och 
handledning. Ett stort tack till Anders Selberg på Oskarshamns kommun för all hjälp med 
nödvändig data till GIS-analyserna, utan dem hade försöket varit svårt att utföra! Jag vill även 
tacka Thomas Jonsson för instruktioner i programmet Buller Väg, samt tips för tillämpning av 
detta.  
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7 Bilaga 1 
Bild över bullerkurvor längs hela väg 743. 
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