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SAMMANFATTNING

Södra Skogsägarna undersöker möjligheten att anlägga en ny omlastningsterminal för virke norr
om Bäckefors. Tyréns har beräknat ljudnivån från den planerade verksamheten för att undersöka
om det går att bedriva verksamheten utan att riktvärden för industri- och annat
verksamhetsbuller överskrids vid närmaste bostäder.

Driftsfall Ekvivalenta ljudtrycksnivåer dBA

Kontrollpunkter Begränsningsvärden

MP 1 MP 2
Dag

06-18
Kväll
18-22

Natt
22-06

Utan skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

39 45 50 45 40

Full drift + flisning
(Jenz)

50 52 50 45 40

Full drift + flisning
(Magnum)

54 55 50 45 40

Full drift + flisning
(Magnum och
Jenz)

55 56 50 45 40

Med skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

39 40 50 45 40

Full drift med
flisning (Jenz)

43 44 50 45 40

Full drift med
flisning (Magnum)

44 45 50 45 40

Full drift med
flisning (Magnum
och Jenz)

45 46 50 45 40

Beräkningarna visar att den planerade ordinarie verksamheten går att bedriva dag och kväll utan
att man är beroende av tillfälliga vedvältor mot bostäder i öster. För att verksamheten ska kunna
bedrivas dygnet runt krävs det däremot att man planerar så maskinerna ställs upp väl skärmade
bakom vältor eller bullerskyddas på annat sätt.

Fliskampanjerna kan köras med valfri maskin om de skärmas väl under dag och kväll, dock ej
natt. Om man ska köra med två maskiner krävs att båda maskinerna är tystgående (motsvarande
Jenz HEM).

Riktvärden för maximala ljudnivåer under nattperioden innehålls för den ordinarie verksamheten
med motsvarande förutsättningar som ovan, dvs att vältor med tillräcklig höjd (6,5m) placeras
mellan materialhanterarna och bostäder.

Tyréns har kontaktat Bengtsfors kommun och Trafikverket för att undersöka om de känner till
klagomål avseende vibrationer på sträckan men inga klagomål har rapporterats. Riktvärden för
komfortvibrationer i bostäder avser den högsta vibrationsnivå som uppkommer vid en enskild
passage, denna kommer inte öka till följd av den nya omlastningsterminalen. Risken att den nya
terminalen skulle orsaka klagomål med anledning av vibrationer från tågtrafik bedöms därför
som liten.
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1 BAKGRUND
Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening bestående av cirka 52 000 skogsägare.
Tågtransporter av timmer är en viktig del i Södras logistiksystem. Vid omlastningsterminalen i
Bäckefors ska ved lastas om från lastbil till tåg för vidare transport till Södras olika sågverk och
massabruk. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bedriva omlastningsverksamheten inom
planområdet. Som del i planärendet har Tyréns beräknat buller från verksamheten för att
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annan verksamhet inte överskrids
vid närmaste bostäder i anslutning till terminalen.

Vidare beräknas ljudnivån från väg- och tågtrafik för nuläget, trafikbullerutredning ska
huvudsakligen ligga till grund för andra delutredningar i planarbetet.

Figur 1 nedan visar utformningsförslaget för vedterminalen.

Figur 1. Planförslag ny omlastningsterminal för ved, Bäckefors.

Väg 166

Väg 172

Järnväg
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Figur 2. Översiktsbild som visar terminalens placering norr om Bäckefors samhälle. Bild Open Street Map.
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2 BEDÖMNINGSGRUNDER

2.1 STÖRNINGSMÅTT

Buller anses vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet,
irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
fem gånger under en genomsnittstimme timme.

För linjekällor som vägar och järnvägar innebär en fördubbling/halvering av trafikmängden eller
en fördubbling/halvering av avståndet till vägen 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

För industribuller är tidsperioden i de flesta fall lika med arbetstiden. Förenklat kan man säga att
den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under ett arbetsmoment.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER VID
BEFINTLIGA BOSTÄDER

Tabell 1. Ekvivalent ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.
Leq,
dag
(06-18)

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

Leq, natt
(22-06)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.

50 dBA 45 dBA 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 tabellen 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.

3 METOD

3.1 BERÄKNING

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer dessa
beräkningsmodeller:

• Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.
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• Naturvårdsverket och Banverket, rapport 4935, Buller från spårburen trafik – Nordisk
beräkningsmodell, 1998.

• General Prediction Method – Industribuller. Tillämpning av den nordiska
beräkningsmodellen för industribuller DAL 32.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas med.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

• Vedvältorna har modellerats som byggnader (6,5m höga).

Figur 3. 3D-vy över beräkningsmodellen i SoundPLAN 8.0.

3.2 INDATA - INDUSTRIBULLER

3.2.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING OMLASTNINGSTERMINAL

Nedan beskrivs de olika delar av anläggningen som tagits med i bullerberäkningarna.
Verksamhetsbeskrivningen har tagits fram av Torbjörn Carlsson (Södra Skogsägarna) och Mats
Strömberg (Tyréns AB) och avser en typisk dag på terminalen med hög beläggning, se figur 4.

Bostäder

Vedterminal

Nytt
järnvägsspår

Befintligt
järnvägsspår

Väg 166

Väg 172

Bostäder
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Figur 4. Verksamhetsbeskrivning Bäckefors vedterminal.

· Generellt för de flesta delarna av anläggningen är att arbetet utförs med hjälp av diverse
tyngre entreprenadmaskiner så som materialhanterare och hjullastare.

· Transporter med lastbil sker kontinuerligt inom området under dag- och kvällstid.
Huvuddelen av lastbilarna passerar inmätningen. Hastighetsbegränsningen inom
området är 20 km/h.

· Lastningen av virke på tågseten görs med höglyftande materialhanterare, i
beräkningarna lastas två vagnar samtidigt.

· Flislastningen och lossningen av virke sker på de två hårdgjorda ytorna i mitten av
anläggningen. I beräkningarna används hjullastare av modell Volvo L120E och
materialhanterare från Liebherr.

· Tågseten rullar in/ut till terminalen med eldrift och med låg hastighet vilket gör att
ljudbidraget till bostäder kommer bli försumbart i jämförelse med den övriga
verksamheten.

· Aska ansamlas i 2 - 3 år på en yta i södra delen av terminalen, askan hanteras med
hjullastare. Uttransport sker med lastbil.

Flisning (separat driftsfall):
1st CBI Magnum 8400 och 1st Jenz
HEM 820 DL.
Mån - lör kl. 06-22 (målsättning)

In/utfart:
Utkörning av aska med lastbil. 15st
dagtid kl 06-18. 3st på kvällen kl 18-
22, samt 2st på natten kl 22-06.

Utkörning stamvedsflis och grot med
lastbil. 4st dagtid, 3st på kvällen och
1st på natten.

Flislastning och lossning av timmer:
1st hjullastare och 1st
materialhanterare per yta
Mån – sön kl. 00-24.

Lastning av ved på tåg.

2st materialhanterare.

Mån - sön kl. 00-24.

Lagring aska.

1st hjullastare.

Mån - sön kl. 00-24.

Inmätning inkommande lastbilar.
Mån – sön kl. 00-24.



Uppdrag: 308003. Södra, Bäckefors - Bullerutredning virkesterminal till dp 2020-11-20
Beställare: Sigma Civil AB Slutrapport

O:\MAL\308003\AK\_Text\Omlastningsterminal för virke, Bäckefors – Bullerutredning till detaljplan 201120.docx

10(18)

· Flisning körs normalt i kampanjer tre dagar i sträck, vid sex tillfällen per år.
Målsättningen är att kunna köra dag och kväll. I beräkningarna har flismaskinerna
placerats väl skärmade av vältor i riktning mot bostäder, se figur 4.

Figur 4. Typisk uppställning av flishugg. Maskinen skärmas av vedvältor i riktning mot bostäder (-10dB). Det
reflekterade ljudet från maskinen gör att ljudnivån ökar i motsatt riktning (+3dB).

Alla indata är inmätt av Tyréns AB på befintliga Södra-anläggningar i Sverige.

3.3 INDATA - VÄG OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK

I tabell 2 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området.
Uppgifterna är hämtade från trafikverkets hemsida, trafikmätningarna för nuläget är för år 2017.

Tabell 2. Trafikdata Nuläge. Väg 172 och väg 166.

Väg ÅDT
(antal/dygn)

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Väg 172 norr om väg 166 2000 16 80*

Väg 172 söder om väg 166 3500 14 80*

Väg 166 1500 13 80*
* Kring korsningen väg 172/166 är den skyltade hastigheten 60 km/h.

I tabell 3 redovisas trafikdata för järnvägen norr om Bäckefors. Uppgifterna har hämtats från
”Trafikuppgifter järnväg T20 och bullerprognos 2040” och BIS TRV webb 2020-11-12 av Peter
Andersson, järnvägsutredare på Tyréns AB.

Tabell 3. Trafik enligt tågplan 2020, Norge/Vänerbanan, Bäckefors.

Tågtyp
ÅDT

(antal/dygn)
Medellängd

(m)
Maxlängd

(m)
Hastighet (km/h)

X10-11 2,4 50 50 140
Pass 0,7 130 130 160
X2 7,4 110 110 160
Övriga 0,2 30 30 160
Gods 4,0 534 630 100
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4 KONTROLLPUNKTER
Beräkningarna för verksamhetsbullret utförs till närmaste bostadshus i anslutning till
planområdet, se figur 5. MP 1 är placerad vid Vången LUNNANE 6 som är bostadshus för
permanentboende. MP 2 är placerad vid Vättungen Björke som är ett fritidsboende.

Figur 5. Avståndet till närmaste bostäder är ca 550m till MP 1 och 350m till MP 2.

MP 2

MP 1
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5 RESULTAT

5.1 BULLER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK – NULÄGE

Nedan redovisas den sammanvägda dygnsekvivalenta ljudnivån från väg- och spårtrafiken för
nuläget. Beräkningarna har utförts på två olika höjder över mark, två respektive tio meter. Syftet
är att undersöka hur stor del av området som idag ligger över dygnsekvivalenta
trafikbullernivåer på 45 dBA, vilket är den gräns som satts av Länsstyrelsen för om en
fågelinventering behöver göras i området.

Figur 6. Dygnsekvivalent ljudutbredningen från väg- och spårtrafik. 2 meter över mark. Nuläge.
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Figur 7. Dygnsekvivalent ljudutbredningen från väg- och spårtrafik. 10 meter över mark. Nuläge.

Kommentar: Beräkningarna visar att ljudnivån överskrider 45 dBA i stora delar av planområdet
två meter över mark, med undantag för de gröna områdena i nordöstra delen. Tio meter över
mark överskrids 45 dBA i hela planområdet.
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5.2 INDUSTRIBULLER – EKVIVALENTA LJUDNIVÅER

Då den ordinarie verksamheten kan ha samma drift dygnet runt blir den ekvivalenta ljudnivån
densamma för de olika dygnsperioder dag, kväll och natt.

Körning med lastbil på området är det enda arbetsmoment som skiljer sig mellan de olika
dygnsperioderna. Ljudbidraget från körningen är dock så pass litet i jämförelse med övriga
arbetsmoment att det inte påverkar den totala ljudnivån vid bostäder under de beräknade
driftfallen.

Som beskrivits ovan fungerar vedvältorna på terminalen som viktiga bullerskydd mot
omgivningen. Vältorna längs järnvägsspåret kommer fyllas på kontinuerligt och betraktas i
beräkningarna som permanenta. På övriga lagringsytor kommer vältornas höjd och utsträckning
variera mer. I driftfallet ”Med skärmande vältor” har tillfälliga vältor placerats längs
lagringsytornas östra långsida med full höjd (6,5 m).

Beräkningarna har utförts med ordinarie verksamhet, med och utan tillfälliga vedvältor.

Driftsfallen med flisning beräknas separat då det erfarenhetsmässigt brukar bli dimensionerande
för denna typen av verksamhet. I första fallet används en tystgående Jenz HEM 820, i det andra
en större maskin med högre ljudeffekt CBI Magnum 8400. Slutligen beräknas ljudnivån med
båda maskinerna i drift samtidigt.

Figur 8. Flisning av ved med CBI Magnum 8400.
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Tabell 4 nedan visar den beräknade ljudnivån vid bostäder från den planerade
omlastningsterminalen vid de olika driftfallen.

Tabell 4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från omlastningsterminalen i Bäckefors.
Driftsfall Ekvivalenta ljudtrycksnivåer dBA

Kontrollpunkter Begränsningsvärden

MP 1 MP 2
Dag

06-18
Kväll
18-22

Natt
22-06

Utan skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

39 45 50 45 40

Full drift + flisning
(Jenz)

50 52 50 45 40

Full drift + flisning
(Magnum)

54 55 50 45 40

Full drift + flisning
(Magnum och
Jenz)

55 56 50 45 40

Med skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

39 40 50 45 40

Full drift med
flisning (Jenz)

43 44 50 45 40

Full drift med
flisning (Magnum)

44 45 50 45 40

Full drift med
flisning (Magnum
och Jenz)

45 46 50 45 40

MP 2

MP 1

Tillfälliga
vältor

Permanenta
vältor
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5.3 INDUSTRIBULLER – MAXIMALA LJUDNIVÅER

Flera av arbetsmomenten på vedterminalen kan ge upphov till höga maximala ljudnivåer
exempelvis när en materialhanterares gripklor slår ihop eller när en hjullastare slår skopan i
mark eller metall. Riktvärden för maximala ljud finns enbart för nattperioden. Nedan visas en
tabell med beräknade maximala ljudnivåer från verksamheten vid bostäder.

Tabell 5. Beräknade maximala ljudnivåer från omlastningsterminalen i Bäckefors.
Driftsfall Maximala ljudtrycksnivåer dBA

Kontrollpunkter Begränsningsvärden

MP 1 MP 2
Natt

22-06
Utan skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

52 58 55

Med skärmande vedvältor mot bostäder
Full drift ordinarie
verksamhet

42 48 55
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5.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Beräkningarna visar att den planerade ordinarie verksamheten går att bedriva dag och kväll utan
att använda tillfälliga vedvältor mot öster. För att verksamheten ska kunna bedrivas dygnet runt
krävs det däremot att arbetet planeras så att maskinerna ställs upp väl skärmade bakom vältor
eller bullerskyddas på annat sätt.

Fliskampanjerna kan köras med valfri maskin om de ställs upp väl skärmade bakom vedvältor
och flishögar under dag och kväll, dock ej natt. Om man ska köra med två maskiner krävs att
båda maskinerna är tystgående (motsvarande Jenz HEM).

Riktvärden för maximala ljudnivåer innehålls för den ordinarie verksamheten med motsvarande
förutsättningar som ovan, dvs att vältor med tillräcklig höjd (6,5m) placeras mellan
materialhanterarna och bostäder. Tidigare utredningar av Tyréns på liknande anläggningar har
dock visat att man kan få problem med höga maximala ljudnivåer nattetid när materialhanterare
plockar ved högst upp i en välta. Rutiner för hur detta ska hanteras är viktigt att ha med sig när
arbetet planeras.

Figur 9. Ekvivalent ljudutbredning för ordinarie verksamhet med vedvältor. Beräkningshöjd 2 meter över
mark.
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6 VIBRATIONER FRÅN JÄRNVÄG
Komfortvibrationer i bostäder avser de vibrationer som transporteras genom marken upp i
byggnadens bjälklag och vidare genom stommen och känns som fysiska skakningar. Kopplingen
mellan mark och grundläggning påverkas av ett antal faktorer exempelvis byggnadens tyngd,
avstånd till källan och markens sammansättning. Även skicket på spår och tågens hjul spelar
roll.

Idag trafikeras sträckan av fyra godståg per dag, den nya omlastningsterminalen kommer
generera ytterligare cirka ett godståg per dag.

Tyréns har kontaktat Bengtsfors kommun och Trafikverket för att undersöka om de känner till
klagomålärenden avseende vibrationer från tågtrafik på sträckan. Några klagomål har inte
rapporterats.

Riktvärden för komfortvibrationer avser det högsta RMS-värdet vid en enskild passage, förenklat
uttryckt; den högsta vibrationsnivån som uppkommer när ett tåg passerar. Den högsta nivån
skulle inte öka för att det kommer ytterligare ett tåg per dag. Risken att den nya
omlastningsterminalen skulle orsaka klagomål med anledning av vibrationer från tågtrafik
bedöms därför som liten.
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