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1

Bakgrund

Train Alliance projekterar för ett depåområde i Hallsberg, Hallsberg kommun.
ÅF Ljud och Vibrationer har utfört en bullerutredning av det externa
industribullret och kompletterar denna angående fastigheter i Rösavi.
Syftet med detta PM är att redovisa bullernivåer vid fastigheterna nordöst om
depåområdet med avseende på externt industribuller med och utan
bullerskyddsvall samt föreslå eventuella kompletterande bullerskyddsåtgärder.
Berörda fastigheter för denna utredning är Östanberg, Skogshyddan, Ådan och
Granelund. I detta PM jämförs även trafikbullret från Godsstråket genom
Bergslagen med det buller som uppstår från depåområdet.

2

Beräkningar

Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå för externt industribuller från
depåområdet har utförts enligt beräkningsmodellen General prediction method.
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå från tågtrafiken på Godstråket i
Bergslagen har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för
spårtrafiken enligt Naturvårdsverkets rapport 4935.

2.1

Indata för externt industribuller

Uppgifterna är erhållna av Train Alliance AB.
Uppskattningsvis så anländer det 7 st lok från norr och det avgår 7 st lok norrut
från depåområdet ut mot godsstråket. Resterande lok anländer och avgår
söderut mot Hallsberg central.
Tabell 2.1 Estimerat trafikflöde av lok som passerar norra infarten till
depåområdet som är planerad i höjd med fastigheten Östanberg
Typ av lok
Elfordon
Dieselfordon
Antal lokpassager som färdas
förbi norra infarten till
10
4
depåområdet per dygn
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Trafikuppgifter

Följande trafikuppgifter erhållna av Trafikverket är använda vid beräkningarna.
Tabell 2.2 Beräkningsparametrar som har använts i beräkningen är enligt nedan
Tågtyp
Antal/dag (tåg)
Hastighet på
Dagens situation raksträckan (km/h)
Persontåg:
85
130
Godståg
89
100

2.3

Bullerskyddsvall

För att redovisa bullernivåer med bullerskydd har beräkningar utförts med en 4
m hög och 260 m lång bullerskyddsvall med placering enligt ritning Bilaga-02.

Fig. 3.1. Dimensioner för bullerskyddsvallen och avstånd till spår (4,5 m)

3

Riktvärden

3.1

Externt industribuller

Ljudet från all verksamhet inom depåområdet bör inte överstiga riktvärdena för
externt industribuller enligt Naturvårdsverkets publikation 1978:5 "Riktlinjer
för externt industribuller". Dessa riktlinjer redovisas i utdrag i tabell 3.1.
Tabell 3.1 Riktvärden för nyetablering av industri från Naturvårdsverket
Nyetablering av industri
Högsta ljudnivå, dB(A), frifältsvärden
Helgfria vardagar, klockan
Sön- och helgdagar, klockan

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

07 - 18

18 - 22
07 - 22

22 - 07
22 - 07

50

45

40

Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap

alla dagar 22-07

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).
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3.2 Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller är uppdelade i befintlig miljö och
nybyggnation/väsentlig ombyggnad av bana
3.2.1

Befintlig miljö

Riksdagen har beslutat att inga bostäder skall utsättas för buller från
järnvägstrafik på över 55 dB(A) maximal ljudnivå nattetid inomhus i sovrum
(etappmål 1).
I Banverkets ”Framtidsplan för järnvägen”, fastställd av regeringen 19 februari
2004, finns medel avsatta från och med 2007 för åtgärder för de bostäder som
har en ekvivalent ljudnivå över 70 dB(A) utomhus (etappmål 2).

3.2.2

Nybyggnation/Väsentlig ombyggnad av bana

I ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik – Riktlinjer och tillämpning”
Dnr.S02-4235/SA60 anger Naturvårdsverket och Banverket riktvärden för
buller från järnvägstrafik vid väsentlig ombyggnad av järnvägen. Dessa
riktlinjer redovisas i utdrag i tabell 3.2.
Tabell 3.2 Riktlinjer för spårburen trafik enligt Naturvårdsverket och Banverket
Utrymme
ljudnivå
Bostäder utomhus
Bostäder Inomhus

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

Maximal

för vardagsmedeldygn
60 1) 55 2)
30 4)5)

dB(A) ”fast”
70 2)
45 3)5)

1) Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifält korrigerade värden
2) Avser uteplats, särskilt avgränsat område
3) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22-06 samt övriga
bostadsrum (inte hall, förråd och WC etc)
4) Avser boningsrum (inte hall, förråd och WC etc)
5) Förutsätter att fasaden har en dämpning på minst 30 dB(A).

4

Resultat

Beräkningar av buller från depåområdet har jämförts med gällande riktvärde för
externt industribuller enligt Naturvårdsverket. I tabell 4.1 markeras ljudnivåer
som ej innehåller riktvärde vid fasad med röd färg.
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Tabell 4.1. Ekvivalent och maximal ljudnivå för externt industribuller
Jämförelsen är med och utan bullerskyddsåtgärder. Se även bilaga - 01.
Ekvivalent ljudnivå Leq [dBA]
Leq Natt med
Leq Natt
bullerskydds
utan åtgärd
-åtgärd
Skillnad
A:Östanberg
B:Skogshyddan
C:Ådan
D:Granelund

45
36
36
35

41
36
35
34
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Maximal ljudnivå Lmax [dBA]
Lmax med
Lmax
bullerskydds
utan åtgärd
-åtgärd
Skillnad

4
0
1
1

64
53
51
50

58
53
51
50

Det är enbart fastigheten Östanberg som får bullernivåer som överstiger
gällande riktvärden för externt industribuller.
Beräkningar av tågtrafikbuller från Godstråket genom Bergslagen har utförts
vid fastigheterna nedan. Trafikverket har ansvar för detta buller.
Tabell 4.2. Ekvivalent och maximal ljudnivå för trafikbuller Jämförelsen är
utan och med bullerskyddsåtgärder. Se även bilaga - 05 och bilaga - 06.
Ekvivalent ljudnivå Leq [dBA] Maximal ljudnivå Lmax [dBA]
Leq (dygn)
Leq (dygn) med
Lmax
Lmax med
utan åtgärd bullerskyddsåtgärd utan åtgärd bullerskyddsåtgärd
A:Östanberg
B:Skogshyddan
C:Ådan
D:Granelund

5
5.1

67
54
51
51

65
52
49
50

83
70
66
66

81
70
65
64

Kommentarer
Fastigheten Östanberg

Fastigheten Östanberg beräknas få bullernivåer som överstiger gällande
riktvärden för externt industribuller, 40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid och 55
dBA maximal ljudnivå nattetid.
Med en 4 m hög och 260 m lång bullerskyddsvall nära spåret enligt ritning
bilaga - 01 och blir bullernivån 5 dB lägre. Riktvärden enligt externt
industribuller överskrids dock fortfarande.
Den skärmande effekten av bullerskyddsvallen, med avseende på externt
industribuller, är mellan 4 dB för ekvivalent och 6 dB för maximal ljudnivå vid
närmaste bostad. Att placera bullerskyddsvallen närmare spåret på
depåområdet, väster om godsstråket, ger en liknande effekt.
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Detta kan ses onödigt då bullerbidraget från tågtrafik på Godsstråket är
dominerande i området.
Den skärmande effekten, med avseende på trafikbullret, för den föreslagna
bullerskyddsvallen är 2 dB vid fasad.
För att förbättra ljudmiljön för fastigheten Östanberg föreslås istället
fasadåtgärder för att dämpa ljudnivån inomhus. Med kompletterande tillsatsruta
på befintliga fönster alternativt nya fönster kan ljudmiljön inomhus förbättras
med upp till 10 dB beroende på yttervägg.
Den kommande utbyggnaden av Godstråket kommer att påverka
bullersituationen för befintliga bostäder. Om gällande riktvärden enligt
väsentlig ombyggnad, 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå, överskrids kommer Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder.

5.2

Fastigheterna Granelund, Skogshyddan och Ådan

Fastigheterna Granelund, Skogshyddan och Ådan innehåller gällande riktvärden
för externt industribuller utan åtgärder.
En bullerskyddsvall enligt ovan dämpar endast bullernivån med upp till 2 dB
vid dessa fastigheter.
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Underlag
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