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Sammanfattning
I denna rapport belyses bidraget till externt industribuller från Train Alliance AB:s planerade
anläggning för ett tågdepåområde i Luleå. Med industribuller avses bullret från all verksamhet
inom industriområdet, lokrörelser inom området, vägtrafik inom området av personbilar och
lastbilar m.m. För externt industribuller gäller vid nyetablering av industriverksamhet riktvärden
enligt Naturvårdsverkets övergångsvägledning 2013:6 som baseras på publikation 1978:5
"Riktlinjer för externt industribuller”.
För den planerade verksamheten är riktvärdena nattetid (kl. 22-07), 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå
och 55 dB(A) maximal ljudnivå, dimensionerande. Övriga tidsperioder, dagtid (kl. 07-18) samt
kvällstid (kl. 18-22), tillåts 10 dB(A) respektive 5 dB(A) högre ekvivalent ljudnivå. Inget riktvärde
för maximal ljudnivå finns för dessa tidsperioder. Den dimensionerande tidsperioden under
natten är kl. 05-06 då verksamheten på anläggningen är mest omfattande.
Utifrån en möjlig utformning av anläggningen har en bedömning av ljudkällor inom
verksamhetsområdet gjorts. Med en antagen placering av dessa ljudkällor utförs beräkningar av
ljudspridningen till omgivningen. Byggnader inne på depåområdet kommer vara stängda med
portar och ligger på ett stort avstånd till bostäder.
Gällande riktvärden för externt industribuller dagtid, kvällstid och nattetid klaras för samtliga
bostäder.
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Bakgrund

Train Alliance planerar att bygga en ny tågdepå i Luleå. ÅF Ljud och vibrationer har fått i uppdrag
att utföra en bullerutredning för den planerade anläggningen. I denna rapport redovisas
ljudsituationen för framtida verksamhet baserat på underlag från verksamhetsutövare.
För tillstånd till nybyggnation av industri kräver Länsstyrelsen att verksamhetsutövaren utför en
bullerutredning för planerad industri. Bullret bedöms utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för
externt industribuller.

2

Underlag

Följande underlag har använts i utredningen:


Digitala situationsplaner såsom baskarta över anläggningen med depåområdets spår och
byggnader erhållen av Hans Lindberg, konsult för Train Alliance AB, 2014-01-21



Digitala situationsplaner såsom baskarta över det närliggande området samt höjddata
erhållen av Jimmy Rova och Nellie Nilsson, Luleå Kommun, 2014-01-30



Planerad verksamhet på anläggningen erhållen av Christer Martinsson, Atumne Förvaltnings
AB den 2014-02-06.



Ljuddata från ÅF:s databas innehållande ljudnivåer från mätningar utförda av en
malmtågspassage på LKAB i Kiruna med endast lok i låg hastighet samt ljuddata för övriga
tåg från ÅF:s databas.

3

Bedömningsgrunder

Buller är, framförallt i större tätorter, ett stort folkhälsoproblem. I Sverige utgör trafiken den
vanligaste orsaken till bullerstörningar. När människan utsätts för buller är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag men buller kan också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation,
blodtrycksförändringar, sömnstörningar samt störa samtal.

3.1

Störningsmått

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används ofta ljudnivå i decibel med
beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar
hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan
direkt mätas med ljudnivåmätare.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används två störningsmått för buller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med
ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För industribuller är
tidsperioden uppdelad som dagtid, kvällstid och nattetid. Den maximala ljudnivån är den högsta
förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
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Akustiska nyckeltal

Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär bland annat att vid addition av buller från två
lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering
av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå.
När det gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå kan 3 dB(A) upplevas som en hörbar
förändring medan en skillnad på 8 - 10 dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet.
Även om små skillnader i ljudnivå inte är direkt uppfattbara påverkar varje dB
störningsupplevelsen.
Exempel på ljudnivåer
För att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel på ljudnivåer
vid olika aktiviteter.
I sovrum
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Figur 3.1. Exempel på ljudkällor och vilken ljudnivå de genererar
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Riktvärden

4.1 Externt industribuller
Ljudet från all verksamhet inom depåområdet bör inte överstiga riktvärdena för externt
industribuller enligt Naturvårdsverkets övergångsvägledning 2013:6 som baseras på publikation
1978:5 "Riktlinjer för externt industribuller". Dessa riktlinjer redovisas i utdrag i tabell 4.1.
Tabell 4.1 Riktvärden för nyetablering av industri från Naturvårdsverket
Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändnin

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Högsta ljudnivå i dBA

g
Dag

Kväll

Natt

Momentana ljud

kl. 07-18

kl. 18-22, samt lör-, sön-

kl. 22-07

nattetid kl. 22-07

och helgdag kl. 07-18

Bostäder

50

45

40

55

Kommentar
Vidare anges att om ljud ofta förekommer med impulser och/eller hörbara tonkomponenter skall
riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dB(A).

5

Områdesbeskrivning

Anläggningen är planerad inom SSAB:s verksamhetsområde på Svartön i Luleå. I figur 5.1 visas
det planerade verksamhetsområdet markerat med rött och närliggande bostäder markerat med
grönt.
Train Alliances
Depåområde

Bostäder

Figur 5.1. Situationsplan över området med bostadshus, markerat med grönt område, samt det
planerade depåområdet inom det röda området.
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Verksamhetsbeskrivning

Normalsituationen är baserad på aktivitet inom området enligt information från Christer
Martinsson, Train Alliance AB följer:









Verksamheten inom anläggningen består av lokrörelser, lastbilar, personbilar och aktivitet i
reparationsbyggnader.
Under ett dygn ankommer och avgår 30 st lok till depåområdet av typerna EMU-lok (X62),
RC-lok från persontåg samt godståg. Utöver detta ankommer och avgår även 6 st malmtåg
av typen IORE som kommer från Kiruna.
Per skift (tre/dygn) passerar 50 st personbilar inom området och 14 st lastbilar per dygn
De rörliga källorna är dimensionerande för utredningen.
Anläggningens byggnader är stängda under aktivitet och på långt avstånd från närmaste
bostad. Avståndet är ca 1 000 m.
Planerad drifttid för verksamheten är 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan.
Dimensionerande period är nattetid kl. 22-07. För ekvivalent ljudnivå är det maxtimmen
mellan kl. 05-06 som är dimensionerande.

Placering av rörliga bullerkällor inom området har bestämts i samråd med projektören.
Beräkningarna för dagtid, kvällstid och nattetid är utförda för en ”Worst case” situation under en
timme med maximal aktivitet inom området. ”Worst case” för verksamheten rörande
depåområdet visas i tabell 6.1.
Tabell 6.1. Uppskattad omfattning av ankomster och avgångar per fordonstyp på området under
en värsta timme (”Worst Case”)
Period (Värsta timme)

Malmtåg

Godståg

EMU

Dagtid (kl. 09-10)
Kvällstid (kl. 18-19)
Nattetid (kl. 05-06)

1
1
1

2
1
1

2
1
2

Persontåg
(RC-lok)
1
1
2

Personbilar

Lastbilar

30
30
30

1
1
1

Planerade byggnader vid anläggningen, spåren och exempel på områden med relevanta
ljudkällor för norrgående lok visas i figur 6.1.

.
Figur 6.1. Depåområdet och dimensionerande ljudkällor på området
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Bullerkällor och indata

7.1 Dimensionerande ljudkällor
Följande punkter gäller de färgmarkerade sträckorna och punkterna i figur 6.1:







Loktrafik – Vagnarna till loken är bortkopplade innan de kommer in på området. Loken
varierar i typ (IORE, RC, EMU och Godståg). Den maximala ljudnivån uppstår sannolikt av
inbromsningar. Loket ger ifrån sig ljud genom spår/hjul interaktionen. Näst intill all
inbromsning sker med skivbromsning. Loktrafiken är svart och vit randig i fig. 6.1.
Vägtrafik – Sträcka där personbilar och lastbilar passerar inom området. Rosa/vit-randig.
Ventilation på tak – Punktkälla som är ventilation till verkstäderna.
Tvätthall – Punktkälla som avger ljud när loken tvättas endast då dörrar öppnas och stängs.
Utlastning av lastbil – Punktkälla som avger ljud när lastbilar lossar sin last till verkstad.

7.2 Drifttid
Drifttiden för de dimensionerande ljudkällorna i tabell 7.1 är erhållna i samråd med Christer
Martinsson Atumne Förvaltnings AB. Drifttiderna är uppskattade för ankomster och avgångar av
lok tillsammans med trafikfördelningen på området.
Tabell 7.1. Estimering av drifttid på området under ett dygn
Antal per dygn på
Område
området

Drifttid

Loktrafik

36 st

Loken antas köra 20 km/h. Drifttiden
är sträckan fram till verkstaden delat
på hastigheten.

Vägtrafik

150 personbilar och
14 st lastbilar

Vägtrafiken antas köra 30 km/h

Ventilation på tak

2 st

Ventilationen antas vara igång
konstant.

Tvätthall

2 st

Endast då dörrar öppnas och stängs
och tvätten är på. Ca 3 min/h

Utlastning av lastbil

1 st

1 gång per timme i 10 min

7.3 Färdriktning
Flödet av lokpassager kommer från Luleå station som ligger väster om verksamhetsområdet. Den
större byggnaden (verkstaden) fungerar som en säckverkstad som betyder att loken vänder i
verkstaden och åker tillbaka på samma spår de kom ifrån. Sedan ändrar de riktning i kurvan
sydöst om verksamhetsområdet. De lok som åker till tvätthallen och multifunktionsverkstaden
(de två mindre byggnaderna) åker igenom dessa och vänder riktning i kurvan för att åka tillbaka
mot Luleå station.

7.4 Verksamhetens tillväxt
Den verksamhetsbeskrivningen som antagits är en fullt utbyggd anläggning med tillhörande
lokpassager. Utbyggnaden av anläggningen kommer ske i etapper.
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7.5 Förutsättningar för indata
Verksamhetens uppskattade ljud inom depåområdet består av ljud från dragfordon, lastbilar,
personbilar, fläktar, tvätthallen och utlastning av lastbilar. Förutsättningarna för indata är från
diskussion med Christer Martinsson, Atumne Förvaltnings AB den 14-02-06:


Ljudkällorna dimensioneras baserat på mängden aktivitet på de olika områdena för
depåområdet. Fördelningen av var lok kör följer: X62, RC-lok, EMU till stora verkstaden.
IORE-lok till multifunktionsverkstaden som är sydöst om den stora byggnaden. Varierat
vilken typ av lok det är som går till tvätthallen.



Antalet järnvägsrörelser inom depåområdet över ett normalt dygn beräknas till 36 stycken
totalt. Av dessa beräknas 30 st vara av typerna RC-lok, EMU och godståg. Resterande 6 st är
Malmtåg från Kiruna av typen IORE.



Hastighet Inom depåområdet är den hastighet som använts för beräkning 20 km/h



Ljuddata som används i modellen är från mätningar utförda av ÅF Ljud & Vibrationer.
Ljuddatan för malmtågen är från en mätning av ett lok vid LKAB i Kiruna i låg hastighet.



Det sker inga reparationsåtgärder utomhus och hallarna är slutna under reparation och
underhåll av lok. Arbetslokalerna antas ej bli dimensionerande för bullret inom området.



De mest väsentliga ljudkällorna antas vara inbromsning och spår/hjul interaktion som
kan orsaka höga maximala ljudnivåer nattetid.



Drifttiden på de områden som har bedömts dimensionerande visas i tabell 7.1.



Arbetet pågår dygnet runt och dimensionerande period är nattetid kl. 22-07. För
ekvivalent ljudnivå är det maxtimmen mellan kl. 05-06 som är dimensionerande.

8

Beräkningar

8.1

Beräkningsförutsättningar

Beräkningarna har utförts enligt beräkningsstandarden Environmental noise from industrial
plants, General prediction method i programmet SoundPlan version 7.1. I programmet görs en
beräkningsmodell innehållande topografi, byggnader, markbeskaffenhet (t.ex. vatten eller asfalt)
mm samt de aktuella bullerkällorna.
I beräkningsmodellen har bullerkällorna placerats inom området på platser vilka uppfattas som
relevanta för en normal driftssituation vid maximal drift enligt information från bolaget.
Programmet beräknar sedan ljudnivåbidraget till olika punkter enligt beräkningsstandarden.
Bostadshusen antas vara villor i två våningar med en höjd om 3 m per våningsplan vilket ger en
totalhöjd på 6 m. Beräkningarna utförs 2 m respektive 5 m över mark motsvarande våningsplan
ett respektive två. Endast ljudnivåer vid 5 m höjd, våningsplan två, redovisas då dessa ljudnivåer
är högstTerrängmodellen har byggts upp från höjdmaterial med 0.5 m rutnät. En begränsad del av
modellen med höjder och byggnader visas i fig. 8.1. En befintlig bullerskyddsvall finns söder om
depåområdet, markerad i grönt nedan.
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Fig. 8.1. Depåområdet och anläggningens byggnader (< 1 m är markerat med blå färg)
De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna från tågpassager inom depåområdet har beräknats
utgående från uppgifterna om verksamheten.
Beräkningarna redovisas som ekvivalenta ljudnivåer 5 m över mark, för maximal ljudnivå är
dimensionerande period nattetid kl. 22-07. För ekvivalent ljudnivå är det maxtimmen mellan kl.
05-06 som är dimensionerande.

Fig. 8.2. De närmaste bostäderna nordöst om verksamhetsområdet som använts som
beräkningspunkter för ljudutredningen. Bostäderna är markerade med nummer 1-5.
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Resultat

9.1

Beräkningsresultat

2014-02-11

Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer i utvalda mottagarpunkter redovisas i tabell 9.1
och 9.2 för det dimensionerande driftfallet och respektive tidsperiod enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Resultaten för tidsperiod dag, kväll och natt redovisas i samma tabell. Se fig. 8.2 för
bostädernas placering. De olika tidsperioderna redovisas även i ljudkartor A01-A04.
Grönmarkerade – Innehåller riktvärden.
Rödmarkerade – Innehåller inte riktvärden.
Samtliga bostäder innehåller riktvärden för dagtid - högst 50 dB(A), kvällstid- högst 45 dB(A)
samt nattetid – högst 40 dB(A) och 55 dB(A) maximal ljudnivå.
Tabell 9.1. Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för full drift inom verksamhetsområdet
beräknat vid 5 m höjd (våningsplan 2)
Maximal ljudnivå
Ekvivalent ljudnivå Leq i dB(A)
Lmax i dB(A)
Ekvivalent
Ekvivalent
Ekvivalent
Maximal ljudnivå
Bostad
ljudnivå dagtid
ljudnivå kvällstid
ljudnivå nattetid
nattetid kl. 22.00kl. 07.00-18.00
kl. 18.00-22.00
kl. 22.00-07.00
07.00
1
25
24
25
44
2
23
22
23
42
3
19
18
19
36
4
21
20
21
39
5
19
18
19
36

9.2

Beräkningsresultat med alternativ utformning av spåren

Resultat i tabell 9.2 är för en alternativ layout av verkstaden. I detta andra alternativet byggs den
stora verkstaden som en flödesverkstad istället för en säckverkstad, vilket betyder att spåren går
rakt igenom verkstaden och vidare på andra sidan istället för att loken måste vända i verkstaden.
Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även i ljudkartor A05-A06.
Säckverkstad är det alternativ som är aktuellt i dagens läge. Utformningen med genomgående
spår visas i figur 9.1.
Tabell 9.2. Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för full drift inom verksamhetsområdet
med alternativ utformning av spåren vid den stora verkstaden beräknat vid 5 m höjd.
Maximal ljudnivå
Ekvivalent ljudnivå Leq i dB(A)
Lmax i dB(A)
Ekvivalent
Ekvivalent
Ekvivalent
Maximal ljudnivå
Bostad
ljudnivå dagtid
ljudnivå kvällstid
ljudnivå nattetid
nattetid kl. 22.00kl. 07.00-18.00
kl. 18.00-22.00
kl. 22.00-07.00
07.00
1
28
26
28
46
2
26
25
26
44
3
22
20
21
41
4
24
22
24
41
5
22
20
21
39
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Figur 9.1. Utformning av den stora verkstaden som en flödesverkstad med genomgående spår.

9.3

Ljudkartor

Resultatet från beräkningarna av tågpassager inom depåområdet redovisas som
ljudutbredningskartor i bilagorna A01-A06. Samtliga resultat i ljudkartorna baseras på ett ”Worst
case”, vilket betyder att det är den värsta timmen som är underlag för resultatet.
Bilaga

Beräkningsfall

A01

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten under dagtid kl. 07.00-18.00 beräknat på 5 m höjd

A02

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten under kvällstid kl. 18.00-22.00 beräknat på 5 m höjd

A03

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten under nattetid kl. 22.00-07.00 beräknat på 5 m höjd

A04

Maximal ljudnivå från verksamheten under nattetid kl. 22.00-07.00 beräknat på 5 m höjd

A05

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten under nattetid kl. 22.00-07.00 beräknat på 5 m höjd
med alternativ utformning av verkstaden med genomgående spår.

A06

Maximal ljudnivå från verksamheten under nattetid kl. 22.00-07.00 beräknat på 5 m höjd
med alternativ utformning av verkstaden med genomgående spår.
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