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Bilaga 1a – Ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå. Vägtrafik, nuläge.
Bilaga 1b – Ljudutbredning 5 m ovan mark, ekvivalentnivå. Vägtrafik, nuläge.
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

2a – Ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå. Vägtrafik, 2030.
2b – Ljudutbredning 5 m ovan mark, ekvivalentnivå. Vägtrafik, 2030.
2c – Ljudutbredning 2 m ovan mark, maximalnivå. Vägtrafik, 2030.
2d – Ljudutbredning 5 m ovan mark, maximalnivå. Vägtrafik, 2030.

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

3a – Ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå. Tågtrafik, 2030.
3b – Ljudutbredning 5 m ovan mark, ekvivalentnivå. Tågtrafik, 2030.
3c – Ljudutbredning 2 m ovan mark, maximalnivå. Tågtrafik, 2030.
3d – Ljudutbredning 5 m ovan mark, maximalnivå. Tågtrafik, 2030.

Bilaga 4 – Ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid
fasad. Bullerskärm i bostadsområde, 2 m hög. Vägtrafik, 2030.
Bilaga 5 – Ljudutbredning 2 m ovan mark, ekvivalentnivå, och punktberäkning vid
fasad. Bullerskärm nära Kullevägen, 1,5 m hög. Vägtrafik, 2030.
i
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Bullerutredning
(PM/Rapport)

1.

Inledning
Ramböll har fått i uppdrag att utföra en bullerutredning för planområden i västra
Koskullskulle. Utredningen görs inom ramen för projektet ”Utredning- och
planläggning av ny placering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom
Malmbergets påverkansområde”.

1.1

Bakgrund

I oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott att
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med LKAB skulle utreda alternativa
placeringar av ett ”kulturbyggnadsområde”, samt utformningen av ett sådant
område. LKAB har för avsikt att bevara och rusta upp i första hand cirka 30 st
bevarandevärda trähus som måste flyttas till följd av avvecklingen av Malmberget.
Placering av bebyggelsen har fördelats i två etapper. Inom Etapp 1 föreslås
placering av ca 30 st kulturbyggnader i Västra Koskullskulle.

1.2

Syfte

1.3

Metod

Bullerutredningen syftar till att kartlägga bullersituationen inom planlagda
områden i västra Koskullskulle, dit kulturbyggnader föreslås flyttas. Utifrån
resultatet kan lämpliga platser för bostadsbebyggelse föreslås sett till gällande
riktvärden för ljudnivå vid bostad.

Beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.3 används vid beräkningarna av
bullersituationen i planområdena. I programmet byggs en 3D-modell upp med
befintliga terrängförhållanden och trafikuppgifter. Beräkningarna görs för väg- och
järnvägstrafik med dagens trafikering och för en prognostiserad nivå år 2030.
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Resultaten redovisas i form av ljudutbredningskurvor för ekvivalent och maximal
ljudnivå 2 respektive 5 meter ovan mark.

1.4

Avgränsningar

1.5

Utredningsområde

Utredningen begränsas till att beskriva ljudnivåerna inom utpekade planområden.
Målsättningen är att riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad ska uppfyllas
eftersom planlösning i byggnader ej kan påverkas och fasadåtgärder ej är
aktuella.

Utredningsområdet ligger i västra delen av Koskullskulle som ligger nordöst om
Gällivare och Malmberget. Utredningsområdet avgränsas i östra delen av
järnvägen till gruvan, norr om Koskullskulle. Till söder om utredningsområdet går
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den statliga vägen Mellanvägen mot Malmberget och den kommunala vägen
Kullevägen ligger väster om utredningsområdet.
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Figur 1. Utredningsområde i västra Koskullskulle.

Figur 2. Utredningsområde.
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2.

Förutsättningar

2.1

Vägtrafik

Trafikuppgifter för den statliga vägen Mellanvägen har hämtats från Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta1. Trafikmätningen på vägen är utförd år 2012. Trafikflödena
på Kullevägen har hämtats från trafikflödesdatabasen Trafikia2 och är daterad till
år 2013.
Genvägens trafikflöde för nuläget har beräknats genom en uppskrivning av flödet i
en trafiknätsanalys från år 2005 tillhandahållen av Gällivare kommun. Vid studie
av trafikutvecklingen på Kullevägen och Mellanvägen framgår att det skett en
fördubbling av trafiken sedan analysen gjordes år 2005. Antagandet är därför att
även trafikflödet på Genvägen, för nuläget, motsvarar en dubblering av värdet i
trafiknätsanalysen från år 2005.
Prognostiserade trafikflöden för år 2030 har tagits fram genom beräkning av
trafikalstring i planområdena. Planområdet planeras inrymma ca 90 bostäder och
antal beräknade resor som alstrat per boende är 7 stycken. Utifrån detta
antagande bedöms området alstra 560 resor per dag.
Bedömningen av ökade trafikmängder på omkringliggande vägar har tagit hänsyn
till 6 stycken viktiga målpunkter. Tre av dessa är stora arbetsgivare/arbetsplatser
i kommunen och tre stycken är viktiga målpunkter för boende i Koskullskulles
fritid och privata liv. Arbetsplatserna är Vitåfors, Aitik och Sjukhuset.
Målpunkterna för fritiden är externhandelsområdet Malmheden, Koskullskulle
förskola/skola samt Gällivare centrum. Andelen av alla totala resor som genereras
är bedömda vara 20 procent till Vitåfors, Aitik, sjukhuset och externhandel. 10 %
bedöms genereras till Koskullskulle förskola och skola samt fritidsaktiviteter i
Gällivare centrum.
Tabell 1. Trafikflöden på vägar i utredningsområdet.
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Väg

Trafikflöde
(fordon/vardagsdygn)
Nuläge

År 2030

Genvägen

2 000

2 300

Kullevägen

4 227
920

Mellanvägen

1
2
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Hastighet
(km/h)
Nuläge

År 2030

10

50

50

4 400

26

50, 70

50

1 100

12

70

70

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#
http://vtr.trafikia.se/
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Tung trafik
(%)
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2.2

Järnvägstrafik

På järnvägsspåret i utredningsområdets östra del går godståg från två operatörer,
Green cargo och LKAB.
Green cargo och LKAB har tillhandahållit uppgifter om deras trafikering på
järnvägen för nulägestrafik, redovisade i tabellen nedan.
Operatörerna har inte kunnat ge prognostiserade trafikflöden men bedömer att
den ej kommer förändras nämnvärt på sikt. Det antas därför att dagens trafik i
stort även kommer motsvara framtida trafik på järnvägen.
Tabell 2. Trafikflöden på järnvägen i utredningsområdet.
Flöde
(fordon/vardagdygn)

Medellängd år 2015
(m)

Gods, Green cargo

2

250

Gods, LKAB

4

746

Trafikering

2.3

Planområde och planförslag

Två planområden är utpekade i västra Koskullskulle för vilka bullerkartläggning
görs, se figur nedan. I det södra planområdet ingår ett föreslag på
bebyggelseplacering i området.
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Detaljplan för del av Koskullskulle 2:70 m fl
”norra området”

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 m fl.
”södra området”

Figur 3. Planområden i Koskullskulle.
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3.

Allmänt om buller
Buller definieras ofta som oönskat ljud, vilket gör att när ljud uppfattas som
störande kan variera från person till person. Örat uppfattar ljud med olika
frekvens olika starkt. För att beskriva upplevelsen av ljud används ofta en
frekvensvägning A som efterliknar örats förmåga att uppfatta ljudstyrka vid olika
frekvenser av ljud. Denna A-vägda ljudtrycksnivå har enheten dB(A), och kallas
ibland lite förenklat enbart för ljudnivå. Bullernivå uttrycks vanligtvis som A-vägd
ljudtrycksnivå, dvs med enheten dB(A).
Allmänt kan sägas att buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3
dB(A), likaså att en fördubbling eller halvering av trafikflödet ger 3 dB(A) skillnad i
den ekvivalenta ljudnivån. En tumregel är också att en förändring med 8-10 dB(A)
upplevs som en halvering eller fördubbling av bullret. Den minsta förändring som
normalt uppfattas av människan är 2-3 dB(A). Det finns dock undersökningar som
visar på att även lägre förändringar kan uppfattas ge stor skillnad. På skalan visas
några exempel på ljudnivåer. Nedanstående värden är ungefärliga och beror bl a
på avståndet till det som bullrar.
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Figur 4
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Exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter

Hur störande ett ljud är beror inte bara på nivån, utan även på t ex karaktären,
hur länge störningen pågår och vilken inställning man har till den. För samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå:
·
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·

Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i
tiden.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för
maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses
med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår när ett
fordon passerar.

I figuren nedan ges ett exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå. Figuren visar
ett starkt varierande buller under två timmar.
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Figur 5

Exempel på ljudnivåregistrering

På korta avstånd mellan en bullerkälla och en mottagare är avståndet avgörande
för ljudtrycksnivån. På längre avstånd har parametrar som markdämpning, vind
och temperaturförhållanden stor betydelse för ljudutbredningen. Det innebär exempelvis att ljudnivån normalt är lägre på 2 m höjd ovan mark än 10 m ovan
mark. Det innebär samtidigt att det är svårare att med bullerskärmar dämpa ljudet högre upp i luften eftersom det mesta av ljudet kommer att passera över
skärmen.
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3.1

Riktvärden för trafikbuller

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015.
Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 6 a § om hur bostäder ska
lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Bostäder bör därför lokaliseras så att
följande nivåer ej överskrids:
Utomhus vid fasad – 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 55 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A)
maximal ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00–06.00.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5
ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.
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Med uteplats avses särskilt avgränsat område i direkt anslutning till bostad, vårdeller undervisningslokal. Uteplatser innefattar även del av skolgårdar.
Strax framför en vanlig (reflekterande) husfasad uppkommer ljudreflexer mot
byggnaden, vilket normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå framför fasaden.
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av
fasadreflex men inkluderar reflexer från omgivande bebyggelse mm.
I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas från
kravet om 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället ska den ekvivalenta
ljudnivån vid dessa lägenheter ej överskrida 60 dB(A) vid fasad.
I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och ekonomiskt
rimliga åtgärder ska inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids.
För ljudnivåer inomhus gäller de riktvärden som beslutades inom Proposition
1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter:
Inomhus – 30 dB(A) ekvivalentnivå
Inomhus – 45 dB(A) maximalnivå nattetid för bostäder, eller dagtid under
pågående lektion för undervisningslokaler.
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Samtliga riktvärden som presenteras ovan gäller för permanentbostäder och
fritidsbostäder. För vårdlokaler samt undervisningslokaler gäller enbart riktvärden
för inomhusnivåer. Med undervisningslokaler avses de rum där undervisning
bedrivs och där låg bullernivå eftersträvas. Med begreppet avses inte
gymnastiksalar etc.
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4.

Resultat
Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1-5. De är gjorda för ekvivalent och
maximal ljudnivå för 2 respektive 5 meter ovan mark. Beräkningshöjderna ovan
mark anses motsvara första respektive andra våningsplanet i en byggnad. Analys
av resultaten kan därmed visa på var det är lämpligt för tvåvåningshus eller
endast för enplanshus. För bebyggelseförslaget har ljudnivån (frifältsvärde) även
beräknats vid fasad i ett antal beräkningspunkter, se bilaga 2.
I ljudutbredningskartorna har ljudnivån delats in i intervall som representerar
riktvärdesgränserna för ekvivalentnivå utomhus från förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggande. Grönt område motsvarar platser där
utomhusnivå vid uteplats uppfylls (50 dB(A) ekvivalentnivå) och gult område
avser ljudnivå upptill riktvärdet vid fasad (55 dB(A) ekvivalentnivå). I de röda
områdena är den beräknade ljudnivån högre än gällande riktvärden. Principen är
motsvarande för ljudutbredningskartorna för maximal ljudnivå där gult område
representerar 70 dB(A) och därmed uppfyllandet av riktvärdet för uteplats.

4.1

Vägtrafik

Beräkningsresultat för nulägestrafik och den prognostiserade trafiksituationen
redovisas i bilaga 1-2.
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För den prognostiserade trafiksituationen beräknas bullernivåerna bli lägre jämfört
med nuläget. Det beror på att hastighetsgränsen antas sänkas till 50 km/h på
Kullevägen vilket har större effekt på ljudnivån än den ökade trafikmängden på
vägarna. Vid jämförelse av resultaten för nuläge och prognosår är framförallt den
västra delen av södra planområdet mindre bullerutsatt. Det norra planområdet är
dock även i framtidsscenariot kraftigt utsatt av buller. Då det förutsätts att
hastighetsgränserna har justerats till färdigställandet av området dimensioneras
åtgärder för den prognostiserade trafiksituationen.
Resultaten visar att de byggnader som placerats närmast Kullevägen i det södra
planområdet beräkans få överskridande av riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå vid
fasad med 1-2 dB(A) på andra våningsplanet. Övriga byggnader beräknas uppfylla
gällande riktvärde. Större delen av planområdet bedöms få ljudnivåer lägre än 50
dB(A) ekvivalent ljudnivå vilket gör det möjligt att anlägga uteplats. Den
maximala ljudnivån beräkans inte överskrida gällande riktvärde inom planområdet
och därmed är den ekvivalenta ljudnivån dimensionerande.
Det norra planområdet beräknas bli kraftigt bullerutsatt från vägtrafik. Det är
endast en liten andel som underskrider 55 dB(A) vid beräkning 2 meter ovan
mark. På beräkningshöjden 5 meter ovan mark överskrider ljudnivån inom hela
planområdet 55 dB(A) ekvivalentnivå. Höga maximal ljudnivåer beräknas påverka
de delar närmast Genvägen och Kullevägen. Den ekvivalenta ljudnivån bedöms
dock vara dimensionerande inom planområdet.
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Ljudnivå ekv.
dB(A)
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Figur 6. Ljudutbredning med prognostiserad trafik, i ekvivalent ljudnivå 2 m ovan
mark.

Ljudnivå ekv.
dB(A)

Figur 7. Ljudutbredning med prognostiserad trafik, i ekvivalent ljudnivå 5 m ovan
mark.
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4.2

Järnvägstrafik

Beräkningar redovisas i bilaga 3. Eftersom beräkningarna för järnvägstrafik är
gjorda med antagandet om att dagens trafik även motsvarar framtida flöden så
beskrivs järnvägsbullret utifrån den framtida situationen med bebyggelse.
Järnvägens influensområde är uteslutande i östra delen av planområdet. Flera av
fastigheterna utsätts för maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 dB(A) vilket gäller
vid båda beräkningshöjderna. Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggande kan avsteg från riktvärdet göras om nivån inte överskrids med
mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. Beräkningarna
visar att 80 dB(A) ej överskrids i planområdet. Eftersom dygnsmedeltrafiken är
antagen till 6 tåg per dag uppfylls kraven enligt förordningen. Ingen byggnad i
förslaget beräknas bli utsatt för järnvägstrafiksbuller över riktvärdet 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå.

Ljudnivå max
dB(A)
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Figur 8. Ljudutbredning i maximal ljudnivå 2 m ovan mark.
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Ljudnivå ekv.
dB(A)
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Figur 9. Ljudutbredning i ekvivalent ljudnivå 5 m ovan mark.
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5.

Bullerskyddsåtgärder
Beräkningsresultaten för bullerskyddsåtgärder redovisas i bilaga 4-5.
Resultaten för vägtrafikbuller visar att gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå
vid fasad utomhus, 55 dB(A), ej kommer uppfyllas för flertalet byggnader nära
Kullevägen. Studier av bullerskyddsåtgärder har därför genomförts utmed
Kullevägen för prognosåret 2030 för vägtrafik.

5.1

Bullerskärm i bostadsområde

Med en bullerskärm 2 meter hög i linje med bebyggelseförslagets förrådshus
erhålls ljudnivåer vid fasad under 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för samtliga
byggnader. Den totala skärmlängden är 140 m enligt förslaget.
Beräkningarna visar att det behövs kortare skärmar vid de tre förråden medan det
krävs en skärm från det södra förrådet hela vägen ner mot korsningen mellan
Mellanvägen och Kullevägen, se figur nedan.
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Ljudnivå ekv.
dB(A)

Figur 10. Bullerskärm 2 m hög vid förråden i bebyggelseförslaget.
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5.2

Bullerskärm nära Kullevägen

Beräkningarna visar att en 1,5 meter hög bullerskärm ovan Kullevägen dämpar
ljudnivån ner till 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad för byggnaderna utmed
Kullevägen. Bullerskärmen placeras ca 3 m från vägkant och sträcker sig från
korsningen mellan Kullevägen och Mellanvägen till de tre förråden i
bebyggelseförslaget, ca 250 m, se figur nedan.

Ljudnivå ekv.
dB(A)
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Figur 11. Bullerskärm 1,5 m hög vid Kullevägen.
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6.

Slutsats
Beräkningarna visar att det finns risk att riktvärdena för ljudnivå utomhus vid
bostadsbebyggelse överskrids för vägtrafik i det norra planområdet och i de västra
delarna av det södra planområdet. Vid planering av det norra planområdet bör
därför bullerskyddsåtgärder tas med som förutsättning.
Studier av bullerskyddsåtgärder för det södra planområdet, utmed Kullevägen,
visar att det går att uppfylla bullerkraven vid fasad i det södra planområdet med
två typer av bullerskärmar. De möjliggör även placering av en anordnad uteplats i
större delar av planområdet.
Placeras en bullerskärm vid föreslagna förråd i bebyggelseförslaget kan riktvärdet
55 dB(A) nås vid en skärmhöjd på 2 meter. Om bullerskärmen placeras vi
Kullevägen krävs en höjd 1,5 meter ovan Kullevägen för att uppfylla kraven. Det
ska noteras att markens höjd i förhållande till Kullevägen påverkar skärmens
totala höjd. I båda fallen krävs det skärmåtgärder i södra delen av Kullevägen ner
mot Mellanvägen men inte längs hela Kullevägen.
Enligt mätning är det en stor andel tung trafik (26%) på Kullevägen. Minskning av
mängden tung trafik på sikt skulle kunna sänka ljudnivåerna i planområdena
utmed Kullevägen.
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Järnvägstrafikens buller bedöms inte påverka förutsättningarna att anlägga
bostäder i planområdet. Med hänsyn till buller har byggnaderna placerats med ett
tillräckligt stort avstånd från järnvägen för att ej överskrida gällande riktvärden
vid fasad utomhus.
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