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SAMMANFATTNING
Tyréns har genomfört en bullerutredning inför framtagandet av en ny detaljplan för del av
Ytterviken 17:32 mfl. Inom planområdet planeras en återvinningscentral (ÅVC) och en
återvinningsmarknad (ÅVM) samt nya lokaler för räddningstjänsten och SOS-alarm. En ny väg
planeras även att anläggas till området som ansluter vid Depåvägen och rondellen vid Beijer.
Planområdet är beläget på Lilla Mjölkuddsberget och angränsar på nära avstånd till
industriområdet vid Depåvägen, där kontor/arbetslokaler samt Praktiska Gymnasiet är beläget.
Närmsta bostadsbebyggelse är belägen ca 450 m söder om planområdet på Mjölkudden.
Aktiviteter/bullerkällor samt person- och lastbilstrafik inom verksamhetsområdet för ÅVC/ÅVM
har beräknats och bedöms som industribuller. För att få ingångsdata till beräkningarna
genomfördes närfältsmätningar på aktiviteter/bullerkällor vid befintlig ÅVC på Kronan.
Trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar har beräknats och bedömts som
trafikbuller, där beräkningar har genomförts med och utan planerad ny väg.
Beräkningsresultatet kan sammanfattas enligt följande:
Industribuller
Genomförda beräkningar av externt industribuller från planerad ny ÅVC visar att verksamheten
ger upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer (< 40 dBA) vid närmsta bostäder belägna på
Mjölkudden, samt vid Praktiska Gymnasiet. Dimensionerande riktvärde kvällstid och dagtid
lördagar på Leq 45 dBA innehålls beräkningsmässigt. Eftersom verksamheten vid ÅVC:n ej bedrivs
nattetid finns inget riktvärde för maximal ljudnivå.
Vid räddningstjänstens planerade byggnad finns inget riktvärde för högsta ljudnivå utomhus vid
fasad från industribuller. I samband med detaljprojektering av byggnaden bör fönster och
väggkonstruktioner studeras för att säkerställa att de har erforderlig ljudreduktion så att
riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan innehållas.
Närliggande befintliga industrifastigheter längs Depåvägen beräknas få ekvivalenta ljudnivåer
upp till 55-60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 75-80 dBA vid fasad. Det finns inga
riktvärden för högsta ljudnivåer utomhus vid fasad för arbetslokaler. Riktvärdet för högsta
ljudnivå inomhus i kontor enligt Boverkets byggregler på 35 dBA ekvivalent och 50 dBA maximal
ljudnivå kan vara vägledande. Med en antagen schablon på fasaders ljudreduktion på 30 dBA
beräknas riktvärdet för ljudnivå inomhus att innehållas.
Trafikbuller
Beräkningar av trafikbuller från tåg- och vägtrafik visar att närmsta bostäder som är belägna på
Mjölkudden i dagsläget utsätts för höga trafikbullernivåer från Bodenvägen, över 60 dBA
ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Bullerbidraget från planerad ny väg är försumbart.
Vid Praktiska Gymnasiet beräknas trafikbullret från Haparandavägen och Depåvägen uppgå till
59 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå i nuläget utan planerad ny väg. Med
planerad ny väg beräknas den ekvivalenta ljudnivån att öka med 2 dBA till 61 dBA, och den
maximala ljudnivån med 4 dBA till 79 dBA. Huruvida denna ökning medför att riktvärdena
inomhus överskrids kan utredas genom en inventering av fastigheten för att fastställa dess
ljudreduktion mot trafikbuller.
Vid räddningstjänstens planerade nya byggnad beräknas ekvivalenta ljudnivåer på 56 dBA och
maximala ljudnivåer på 72 dBA från tåg- och vägtrafik vid fasaden som vetter mot ÅVC/ÅVM. Vid
fasader som vetter mot järnvägen och Depåvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA
och maximala ljudnivåer upp till 77 dBA. Detta bör beaktas vid projektering av byggnadens
konstruktion, så att erforderlig ljudreduktion mot trafikbuller uppnås så att riktvärdena för
högsta ljudnivå inomhus kan innehållas.
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1

BAKGRUND

Luleå Kommun avser upprätta en ny detaljplan för del av Ytterviken 17:32 mfl. Syftet med planen
är att omlokalisera befintlig återvinningscentral och återvinningsmarknad på Kronan, samt
räddningstjänsten och SOS Alarm som nu är belägna i centrala Luleå respektive i Gammelstad. I
samband med detta planeras även en ny väg att anläggas till området som ansluter vid
Depåvägen och rondellen vid Beijer. Planområdet är beläget på Lilla Mjölkuddsberget och
angränsar på nära avstånd till industriområdet vid Depåvägen, där kontor/arbetslokaler samt
Praktiska Gymnasiet är beläget. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen ca 450 m söder om
planområdet på Mjölkudden, se Figur 1.
För att utreda förutsättningarna med avseende på externt industribuller och trafikbuller har
Tyréns genomfört en bullerutredning. Bullerspridningen från planerad ÅVC/ÅVM har predikterats
genom närfältsmätningar på befintlig ÅVC på Kronan samt beräkning, och bullerspridningen
från tåg- och vägtrafik har beräknats.

Praktiska Gymnasiet
Ny ÅVC/ÅVM
Ny väg
Haparandavägen

Bodenvägen
Ny byggnad, räddningstjänst

Bostäder, Mjölkudden

Figur 1, Översiktskarta.

2

FÖRKLARING AV AKUSTISKA BEGREPP

2.1

A-VÄGD LJUDNIVÅ

För beskrivning av ljud används ofta ljudnivå i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” anger
att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar det mänskliga örats känslighet för
ljud.
2.2

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används två störningsmått för industribuller och trafikbuller, ekvivalent ljudnivå (Leq)
respektive maximal ljudnivå (LFmax). Med ekvivalent ljudnivå avses en medelljudnivå under en
given tidsperiod, normalt fördelad på tidsperioderna dag, kväll och natt, alternativt under en
specifik arbetscykel eller ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande
ljudnivån som uppkommer mätt med tidsvägning ”FAST”. Riktvärdet för maximal ljudnivå gäller
endast nattetid.
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3

UNDERLAG

Följande kartunderlag ligger till grund för framtagen beräkningsmodell:






LNB-Programskiss-situationsplan.dwg
T-30-P-04.dwg
Yta_risslan_3D-face.dwg
Trianglar_ustn.dwg
Planbeskrivning Detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 samt del av
Räfsan 2 Lilla Mjölkuddsberget.

Uppgifter om driftstider på de aktiviteter/bullerkällor som ingår i beräkningarna har erhållits
från Luleå renhållning AB. Dessa beskrivs närmare under kapitel 6.2.

4

RIKTVÄRDEN

Aktiviteter/bullerkällor samt person- och lastbilstrafik inom verksamhetsområdet bedöms som
industribuller och jämförs med riktvärdena som redovisas under rubrik 4.1. För trafik till och
från verksamhetsområdet på angränsande vägar gäller huvudprincipen att det jämförs mot
riktvärdet för trafikbuller som redovisas under rubrik 4.2.
4.1

INDUSTRIBULLER

Riktvärden för industribuller anges i Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller”. Nivåerna i Tabell 1 bör i normalfallet vara vägledande för
bedömning om buller utgör en olägenhet. I vissa fall kan det finnas skäl att tillämpa andra nivåer
än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.
Tabell 1, Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.
Leq dag (06-18)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50 dBA

Leq kväll (18-22)
samt lör-, sön- och
helgdag (06- 18)
45 dBA

Leq natt (22-06)

40 dBA

Utöver detta gäller:


Maximala ljudnivåer (LFmax > 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 1 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.

För arbetsplatser, t.ex. kontor, anger inte Naturvårdsverket några riktvärdet. För befintliga
arbetslokaler med kontor är det brukligt att inomhusnivån regleras enligt Boverkets byggregler
vilket anger högsta ekvivalent ljudnivå mellan 30-40 dBA och maximal ljudnivå mellan 45-55 dBA
beroende på typ av utrymme.
Vi bedömer att verksamheten inte genererar ofta återkommande impulser, eftersom de
aktiviteter som kan ge upphov till impulsljud som exempelvis kast av metall i tom container inte
sker frekvent. Riktvärdena i Tabell 1 bedöms som dimensionerande.
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4.2

TRAFIKBULLER

Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”
kan vara vägledande för bedömning av vägtrafiktrafikbuller utanför verksamhetsområdet, se
Tabell 2.
Tabell 2, Utvalda delar från Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021.
Lokaltyp eller områdestyp
Ekvivalent ljudnivå Leq, 24h
Maximal ljudnivå Lmax
Utomhus vid fasad på bostäder, skolor och
55 dBA
70 dBA
undervisningslokaler
Utomhus på uteplats/skolgård
55 dBA
70 dBA
Inomhus i bostäder, vårdlokaler, skolor och
30 dBA
45 dBA 1)
undervisningslokaler
Inomhus i kontor
35 dBA
50 dBA
1) För bostäder avser riktvärdet nattetid kl 22-06 och får överskridas högst 5ggr per natt. För skolor
och undervisningslokaler avser riktvärdet dagtid och får överskridas högst 5ggr per timme mellan
kl 06-18.

5

METOD

5.1

MÄTMETODIK

Närfältsmätningar utfördes 2017-09-19 av Jonas Aråker och Johan Albihn på befintliga
aktiviteter/bullerkällor på återvinningscentralen på Kronan, Luleå. Mätningarna genomfördes
enligt ”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller” (DAL32). För de uppmätta
bullerkällorna har en immissionsriktig källstyrka, även kallad ljudeffektnivå fastställts med
utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans storlek och
direktivitet (riktning).
5.2

BERÄKNINGSMETODIK

Beräkningsmetodiken kan sammanfattas enligt följande:


Digitalt kartunderlag över verksamhetsområdet och dess omgivning har använts som
grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.4. Utgående från kartunderlaget har
aktuella externbullerkällor och järnväg/vägar modellerats in i kartans koordinatsystem.



Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har specificerats, utgående från genomförda
närfältsmätningar. För de aktiviteter/bullerkällor där mätningar ej genomförts, har
ingångsdata hämtats från tidigare mätningar på återvinningscentraler genomförda av
Tyréns.



Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i
närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att
eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från
respektive källa räknas in automatiskt.



Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av
avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark).



Beräkningarna är baserade på ”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller”,
DAL32 och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare.



Vägtrafiken har beräknats enligt RTN 1996 och tågtrafiken enligt NMT 1996.
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6

FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1

VERKSAMHETENS ÖPPETTIDER

Projekterad återvinningscentral är planerad med öppettiderna måndag - torsdag kl 8-20, fredag
kl 8-16 samt lördag kl 9-16. Eftersom verksamhet är i drift kvällstid samt dagtid på lördagar blir
dimensionerande riktvärde för industribuller Leq 45 dBA.
6.2

INGÅNGSDATA INDUSTRIBULLERKÄLLOR

I Tabell 3 redovisas de bullerkällor som ingår i beräkningarna, med driftstid samt ekvivalent och
maximal ljudeffektnivå.
Tabell 3, Ingångsdata, bullerkällor
#

1
2
3
4
5
6
7

Bullerkälla

Ekvivalent
ljudeffektnivå i
dBA (re. 1 pW)

Drift

Maximal
ljudeffektnivå i
dBA (re. 1 pW)

Hjullastare, Volvo L60
50 % 1)
104
122 2)
Containerrangering med lastbil
50 % (ca 2 lastbilar/h)
106
122
Kund kastar skrot i container
25 %
102
116
Hjullastare komprimerar i container
1 min / h
104
120
Komprimator, wellpapp
100 %
94
Kund kastar glas
5%
88 3)
100
Personbilar inom området
1600 fordon / dygn
Beräknat enligt RTN 1996
1) Hjullastaren är i drift 100 % men fastställd ljudeffektnivå avser gaspådrag. För att kompensera för
att hjullastaren tidvis står på tomgång sätts driften schablonmässigt till 50 %.
2) Maximal ljudeffektnivå avser rangering av container.
3)

6.3

Ljudeffektnivå är hämtad från en tidigare genomförd mätning av Tyréns på en ÅVC.

INGÅNGSDATA TRAFIKBULLER

För att utreda vilken bakgrundsnivå området utsätts för i nuläget, samt vilket buller den nya
planerade vägen bidrar med, har en trafikbullerberäkning av tåg- och vägtrafikbuller genomförts.
Trafikuppgifter på närliggande vägar har hämtats från vtr.vectura.se, Luleå Kommun samt NVDB,
Tabell 4. Trafikuppgifter för tågtrafiken har hämtats från en tidigare genomförd
tågbullerberäkning i Luleå genomfört av Tyréns 2015-04-08, Tabell 5. De trafikuppgifter som
erhållits som vardagsdygnstrafik (VDT) är omräknade till årsdygnstrafik (ÅDT) med formeln ÅDT
= 0,9 x VDT.
Tabell 4, Trafikuppgifter, väg.
Väg

Antal fordon, årsdygnstrafik,
[ÅDT]

Bodenvägen
21000
Banvägen
4600
Haparandavägen
12400
Björkskataleden (mot Beijer)
4640
Depåvägen
2250
Depåvägen (förbi Bravida)
500 2)
Ny planerad väg
2250
1) Uppgift saknas. Samma andel tung trafik som Björkskataleden
2) Uppgift saknas, uppskattat trafikflöde.
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Andel tung trafik
[%]

Hastighet
[km/h]

8
90
12 1)
50
9
70
12
50
12 1)
50
5
50
12 1)
50
(mot Beijer) har antagits.
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Tabell 5, Trafikuppgifter, tåg.
Typ

Antal / dygn

Medellängd
[m]

Maxlängd
[m]

Hastighet
[km/h]

Persontåg, Regina
Persontåg, lokdragna
Godståg
Malmtåg

12
16
15
8

60
280
407
746

75
380
630
746

140
130
100
70

6.4

BERÄKNINGSPUNKTER

Utöver ljudutbredningskartorna som redovisas i steg om 5 dB på höjden 2 m över mark har tre
mottagarpunkter valts ut; vid närmsta bostadsbebyggelse belägen på Mjölkudden (Bp1),
Praktiska Gymnasiet (Bp2) samt Räddningstjänstens nya planerade byggnad (Bp3), se Figur 2.

Bp3 - Räddningstjänsten
Bp2 – Praktiska Gymnasiet

Bp1 - Bostad

Figur 2, Beräkningspunkter.

7

RESULTAT

Resultatet från genomförda beräkningar av industribuller från verksamhetsområdet vid nya
ÅVC:n, samt trafikbuller enligt nuläget med och utan ny planerad väg redovisas i Tabell 6.
Resultatet redovisas även på ljudutbredningskartor över hela området i bilagorna AK01-06.
Tabell 6, Beräkningsresultat.
Beräkningsfall

Ekvivalent
Bp1
Industribuller från ÅVC
31
Trafikbuller, nuläge
61
Trafikbuller inkl. ny planerad väg
61
(XX/XX) = Maximal ljudnivå från tåg/väg

ljudnivå, Leq
Bp2
35
59
61

Uppdrag: 273492
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i dBA
Bp3
51
56

Maximal ljudnivå, Lmax i
Bp1
Bp2
55
59
67/66
59/75
67/66
56/79

dBA
Bp3
73
62/72
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7.1

KOMMENTARER

7.1.1 INDUSTRIBULLER
Genomförda beräkningar visar att verksamheten vid ÅVC:n ger upphov till låga ekvivalenta
ljudnivåer, < 40 dBA, vid närmsta bostäder på Mjölkudden och vid Praktiska Gymnasiet.
Dimensionerande riktvärde kvällstid och dagtid lördagar på L eq 45 dBA innehålls. Eftersom
verksamheten vid ÅVC:n ej bedrivs nattetid finns inget riktvärde för maximal ljudnivå utomhus
vid fasad vid bostäder och skolor.
Vid räddningstjänstens planerade byggnad finns inget riktvärde för högsta ljudnivå utomhus vid
fasad. Vid fasader som vetter mot ÅVC:n beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 51 dBA och
maximala ljudnivåer upp till 73 dBA. Den aktivitet/bullerkälla som ger upphov till högsta
maximala ljudnivåer är containerrangering, då ett gnisslande/ tjutande ljud uppstår från hjulen
på containern när den flyttas. För att säkerställa att riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan
innehållas bör fönster upphandlas med ljudkrav samt fasadens konstruktion studeras med
avseende på dess ljudreduktion. Detta kan genomföras i ett senare skede då slutgiltig
planlösning/utformning är fastslagen.
Närliggande befintliga industrifastigheter längs Depåvägen beräknas få ekvivalenta ljudnivåer
upp till 55-60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 75-80 dBA vid fasad. Det finns inga
riktvärden för högsta ljudnivåer utomhus vid fasad för arbetslokaler. Riktvärdet för högsta
ljudnivå inomhus i cellkontor/kontorslandskap enligt Boverkets byggregler på 35 dBA ekvivalent
och 50 dBA maximal ljudnivå kan vara vägledande. Med en antagen schablon på fasaders
ljudreduktion på 30 dBA beräknas riktvärdet för högsta ljudnivå inomhus att innehållas. Ingen
inventering har utförts av fastigheterna för att fastställa vart kontorsutrymmen är placerade eller
för att i detalj fastställa de olika fastigheternas ljudreduktion.
7.1.2 TRAFIKBULLER
Närmsta bostäder som är belägna på Mjölkudden utsätt i dagsläget för höga trafikbullernivåer
från Bodenvägen, över 60 dBA ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Bullerbidraget från
planerad ny väg är försumbart.
Vid Praktiska Gymnasiet beräknas trafikbullret från Haparandavägen och Depåvägen uppgå till
59 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå i nuläget utan planerad ny väg. Med
planerad ny väg beräknas den ekvivalenta ljudnivån att öka med 2 dBA till 61 dBA, och den
maximala ljudnivån med 4 dBA till 79 dBA. Huruvida denna ökning medför att riktvärdena
inomhus överskrids kan utredas genom en inventering av fastigheten för att fastställa dess
ljudreduktion mot trafikbuller.
Vid räddningstjänstens planerade nya byggnad beräknas ekvivalenta ljudnivåer på 56 dBA och
maximala ljudnivåer på 72 dBA från tåg- och vägtrafik vid fasaden som vetter mot ÅVC/ÅVM. Vid
fasader som vetter mot järnvägen och Depåvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA
och maximala ljudnivåer upp till 77 dBA. Detta bör beaktas vid projektering av byggnadens
konstruktion, så att erforderlig ljudreduktion mot trafikbuller uppnås så att riktvärdena för
högsta ljudnivå inomhus innehålls.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från ny ÅVC

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Container ÅVC
Byggnader ÅVC
Brandstation
Vatten
Bullerskyddsskärm

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
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BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: DAL32
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BILAGA: AK01

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från ny ÅVC

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Container ÅVC
Byggnader ÅVC
Brandstation
Vatten
Bullerskyddsskärm

MAXIMAL LJUDNIVÅ
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BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: DAL32

Skala (A3) 1:2250
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från tåg- och
vägtrafik. Vägar och trafikmängd
enligt nuläge

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Vatten
Bullerskyddsskärm

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
40
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65
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BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996, NMT 1996

Skala (A3) 1:2250
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från tåg- och
vägtrafik. Vägar och trafikmängd
enligt nuläge

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Brandstation
Vatten
Bullerskyddsskärm

MAXIMAL LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
55
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90

BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996, NMT 1996

Skala (A3) 1:2250
0

15

30

2017-10-19

60

90

120
m

BILAGA: AK04

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från tåg- och
vägtrafik, inkl. ny väg

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Container ÅVC
Byggnader ÅVC
Brandstation
Vatten
Bullerskyddsskärm

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
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BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996, NMT 1996

Skala (A3) 1:2250
0

15

30

2017-10-19

60

90

120
m

BILAGA: AK05

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från tåg- och
vägtrafik, inkl. ny väg.

Teckenförklaring
Bostad
Industri
Container ÅVC
Byggnader ÅVC
Brandstation
Vatten
Bullerskyddsskärm

MAXIMAL LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
55
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90

BESTÄLLARE: Luleå Kommun
OMRÅDE: Lilla Mjölkuddsberget
UPPDRAG: 273492
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996, NMT 1996

Skala (A3) 1:2250
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