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1. Uppdrag
Nitro Consult har fått i uppdrag att utföra bullerutredning för planerad
gruvverksamhet i Fäbodtjärn och Vargbäcken i Lycksele kommun
För beräkningarna har Tunemalm Akustik använts som underkonsult.
I denna revidering har rapporten kompletterats med krossning i Fäbodtjärn.

1.1.

Uppdragsgivare

Botnia Exploration AB
Att: Bengt Ljung

1.2.

Underlag

Som underlag har vi använt oss av verksamhetsbeskrivning och ritningar
tillhandahållna av uppdragsgivaren. I övrigt har vi använt oss av trafikuppgifter
inhämtade från Trafikverket samt egna mätningar och beräkningar från liknande
projekt.

2. Sammanfattning/resultat
Beräkningarna visar på generellt låga ljudnivåer och uppgår som mest under dag
och kväll till LAeq 44 dB och under natt LAeq 20 dB och LAmax 23 dB och därmed
inom riktvärdena för alla tidsperioder.
Trafikbullret på allmänna vägar kommer att öka till LAeq,24 45 dB men håller
fortfarande acceptabelt låga nivåer under riktvärden. Momentana ljudnivåer från
trafik ökar inte.
För detaljer se bifogad bullerutredning, bilaga 1.
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1

Inledning

Vi har utfört beräkningar av externt buller från planerade gruvor i Fäbodtjärn och
Vargbäcken utanför Vindelgransele i Lycksele kommun.
I Fäbodtjärn kommer brytning ske under jord men krossning, tippning och lastning
vid upplag sker ovan jord. Därutöver tillkommer gruvfläktar och transporter.
I Vargbäcken kommer brytningen ske i ett dagbrott vilket medför borrning,
krossning och sortering i flera steg utöver tippning och lastning vid upplag. Här
kommer troligen ett anrikningsverk att anläggas i en enkel tältinbyggnad. Med
anrikningsverk utgår krossning i Fäbodtjärn.
I båda gruvorna kommer schaktning i små moräntäkter att utföras i verksamhetens
slutskede.

2 Underlag
Som underlag har vi använt oss av verksamhetsbeskrivning och ritningar
tillhandahållna av uppdragsgivaren.
I övrigt har vi använt oss av trafikuppgifter inhämtade från Trafikverket samt egna
mätningar och beräkningar från liknande projekt.

3 Riktvärden för externt buller
Riktvärden för externt industribuller anges i Naturvårdsverkets Rapport 6538, se
tabell 1. Trafik på allmänna vägar ingår inte i industrins ansvar men jämförs oftast
mot Riksdagens Infrastrukturproposition 1996/97:53 enligt tabell 2.
Tabell 1. Riktvärden för externt industribuller vid nyetablering av industri.
Ekvivalent ljudnivå i dBA

Högsta ljudnivå i
dBA - läge "FAST"

Områdes användning 1)

Arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet
Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och vårdbyggnader
Områden för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor 3)

Dag (07-18)

Kväll (18-22) samt
söndag och helgdag
(07-18)

Natt (22-07)

Momentana ljud,
nattetid (22-07)

60

55

50

-

50

45

40 2)

55

40

35

35

50

1)

Vid de fall där kringliggande områden ej utgör angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt,
tex ljudnivå vid stadsplanegräns eller ett visst avstånd från anläggningen.
2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler.
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.
Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av
järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde
5 dBA-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas.

Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller
Utomhus
Vid fasad
På uteplats i anslutning till byggnaden

LAeq24, dB
55
55

LAmax, dB
70
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4 Beräkningsmetod
Bullret har beräknats enligt den Nordiska beräkningsmodellen med hjälp av
beräkningsprogrammet Cadna/A version 2018. Programmet beräknas ha en
noggrannhet på ±2 dB.

5 Verksamhetens läge
Den planerade verksamheten kommer bedrivas i två etableringar, en i Fäbodtjärn och
en i Vargbäcken i närheten av Vindelgransele utmed Vindelälven och väg 363, se
karta 1.
Avståndet till närmaste större samhälle – Kristineberg är stort och beräkningarna
kommer inrikta sig på bebyggelsen i Vindelgransele mellan gruvorna.

Karta 1. Gruvornas placering, skala 1:269 063
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Verksamhetsbeskrivning
6.1

Fäbodtjärn

Vid Fäbodtjärn kommer verksamheten ske alla dagar mellan 06-22 året om. Här
anläggs en underjordsgruva samt ett malmupplag och två gråbergsdeponier. Malmen
kommer under sommarhalvåret att transporteras med lastbil från Fäbodtjärn till
Vargbäcken för anrikning. Eventuellt kommer krossning av massorna att ske inom
upplaget för de fall det inte blir något anrikningsverk i Vargbäcken.
En moräntäkt anläggs för material till efterbehandling av deponier mm, och öppnas i
slutet av verksamheten. Transporter kommer att ske via en tillfartsväg till väg 1003,
väg 363 samt tillfartsväg till verksamheten i Vargbäcken.
Produktionen beräknas uppgå till 120 000 ton malm per år i verksamhetens
slutskede. Beräkningarna är utförda för värsta fallet då alla aktiviteter sker samtidigt.
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6.2

Vargbäcken

Malmbrytning i Vargbäcken kommer också att brytas alla dagar 06-22 men i ett
mindre dagbrott. Brytningen kommer att ske under sommarhalvåret. Upplag för
malm och gråberg kommer att anläggas i anslutning till dagbrottet. Ett
anrikningsverk kommer troligen att placeras i anslutning till dagbrottet för
upparbetning av malmerna från både Fäbodtjärn och Vargbäcken. Anrikning
kommer att ske vardagar dygnet runt under sommartid.
Restprodukten från anrikningsverket, kommer att deponeras på ett sandmagasin
beläget ca 700 meter från anrikningsverket. Anrikade produkter transporteras från
anrikningsverket med lastbil på en tillfartsväg ned till väg 363.
Högsta produktionen beräknas i slutet av verksamheten till 130 000 ton malm/år.
Beräkningarna är utförda för värsta fallet då upplagshögarna är som högst och
borrning sker ytligt i dagbrottet och tippning, lastning, transporter samt
anrikningsverk pågår samtidigt.
6.3

Sammanställning av bullrande verksamheter

I tabell 3 redovisas en sammanställning av bullrande verksamhet i de båda
etableringarna samt deras driftstider. Siffrorna anger maximal produktion.
Tabell 3. Sammanställning av bullrande verksamheter

Verksamhet
Tilluftsfläkt (Fäbodtjärn)
Transport av malm till upplag
(Fäbodtjärn)
Tippning och lastning vid
malmupplag
(Fäbodtjärn)
Transport av gråberg från gruva
till upplag (Fäbodtjärn)
Käftkross (Fäbodtjärn)

Driftstid
dygnet runt
2 ggr/ timme 06-22,
vardagar
10 sekunder, 2 ggr
/timme 06-22, vardagar

1 ggr/timme, 06-22,
vardagar
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar, året runt
Konkross (Fäbodtjärn)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar
Schaktning av morän inom
20 minuter/timme, 06moräntäkt
22, vardagar
Malmtransporter från Fäbodtjärn 30 ggr/dag enkel väg,
via väg 1003 och väg 363 till
06-22, vardagar
Vargbäcken.
Borrning i dagbrott (Vargvägen)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar
Käftkross (Vargbäcken)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar
2 st konkrossar (Vargbäcken)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar
Större siktar (Vargbäcken)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar
Sorteringsverk (Vargbäcken)
Kontinuerligt, 06-22,
vardagar

Ljudeffekt LWA, dB
102
Tung trafik1
128
Tung trafik1
118
121
116
Tung trafik1
124
118
121
108
108
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Anrikningsverk (enklare
inbyggnad), (Vargbäcken)
Transport av malm från dagbrott
till upplag (Vargbäcken)
Transport av gråberg från
dagbrott till upplag (Vargbäcken)
Transport av sand från
anrikningsverk till upplag
(Vargbäcken)
Schaktning av morän inom
moräntäkt (Vargbäcken)
Transporter från Vargbäcken och
Fäbodtjärn (om anrikningsverk
utgår)
1

Dygnet runt, vardagar
4 ggr/ timme 06-22,
vardagar
2 ggr/ timme 06-22,
vardagar
4 ggr /timme 06-22,
vardagar

LpA 103 dB samt R’w
13 dB i tältväggar
Tung trafik1
Tung trafik1
Tung trafik1

20 minuter/timme, 0622, vardagar 06-22,
vardagar
20 ggr/dag enkel väg,
från vardera gruva,
06-22, vardagar

116
Tung trafik1

Nordiska beräkningsmodellen för tung trafik

Övriga transporter sker högst 1 gång per dygn.
6.4

Förutsättningar om anrikningsverk utgår

I det fall att malm transporteras direkt till kund utan föregående upparbetning i
anrikningsverket kommer krossad och sorterad malm från Vargbäcken
huvudsakligen att transporteras under sommarhalvåret medan transport av malm från
Fäbodtjärn kan komma att ske året runt. Transporterna kommer att gå från respektive
gruva till väg 363 och vidare norrut eller söderut.
Transport av malm från Fäbodtjärn kan ske kontinuerligt eller lite mer koncentrerat
under halva tiden. Det innebär som mest 20 transporter enkel väg.
Transport från Vargbäcken kan ske kontinuerligt eller i kampanj under något mindre
än halva tiden (tre månader). Det innebär att antalet transporter även här uppgår som
mest till 20 transporter enkel väg.
Totalt kommer antalet malmtransporter till kund på väg 363 att uppgå till 40 stycken
per dygn enkel väg, jämt fördelat åt norr eller söder.
6.5

Trafikuppgifter

För bedömning av verksamhetens påverkan av det nuvarande trafikbullret på
allmänna vägar har vi använt trafikuppgifter från Trafikverket.
I fallet med anrikningsverk kommer transporter mellan gruvorna kommer ske med 60
lastbilar per dygn. Utan anrikningsverk ökar transporterna med 80 lastbilar på hela
väg 363 inom överskådligt område.
Ingående trafikmängd för olika alternativ anges i tabell 4.
Tabell 4. Trafikmängder avrundade till närmaste 10-tal. (nuvarande/med anrikning/utan
anrikning).
Vägsträcka
Väg 363 (mellan gruvorna)
Väg 363 (norrut och söderut)
Väg 1003

Antal fordon ÅDT, st

Andel tung trafik,
%

Hastighet, km/h

210/270/250
210/210/250
30/90/70

14/33/28
14/14/28
17/72/64

90
90
70
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7

Beräknade ljudnivåer
7.1

Industribuller med anrikningsverk

I karta 2 redovisas den beräknade ljudutbredningen, LAeq under dag och kväll (06-22)
för värsta scenariot med all verksamhet i samtidig drift. Detaljerad beräkning för
mest utsatta bostäder redovisas i tabell 5.

1
2

3

4

Fäbodtjärn/Vargbäcken,
Lycksele kommun

Karta 2. Externt industribuller dag och kväll (06-22) med anrikningsverk

Nattetid är det endast anrikningsverk och gruvfläktar som är i drift.
Ljudutbredningen för natt redovisas i karta 3.
De mest dominerande ljudkällorna är krossarna följt av bergborren i Vargbäcken.
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Fäbodtjärn/Vargbäcken,
Lycksele kommun

Karta 3. Externt industribuller nattetid (22-06), LAeq och LAmax.

7.2

Industribuller utan anrikningsverk

I det fall att ingen anrikning sker på plats utgår bullret från anrikningsverket men
krossning tillkommer i Fäbodtjärn samtidigt som antalet fordonsrörelser längs
tillfartsvägen till Vargbäcken minskar från 60 till 40 per dygn. Istället ökar trafiken
på allmänna vägar.
De dominerande ljudkällorna i Vargbäcken är krossarna och bergborren och i
Fäbodtjärn krossarna och gruvfläktarna. Ljudutbredningen redovisas i karta 4.
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Fäbodtjärn/Vargbäcken,
Lycksele kommun

Karta 4. Externt industribuller i fallet om anrikningsverk utgår.

7.3

Trafikbuller med malmtransporter

Trafikintensiteten på de allmänna vägarna 363 och 1003 är i dagsläget mycket ringa
med endast ett fåtal bilar per dygn. Gruvornas transporter kommer därför att medföra
en ökning med 29 % respektive 300 %. Andelen tung trafik kommer också tydligt att
öka. Detta innebär dock inga höga ljudnivåer eftersom det fortfarande är mycket
ringa trafik. De maximala ljudnivåerna ökar inte och gruvtrafiken sker inte nattetid.
I karta 5 och tabell 6 redovisas beräknat trafikbuller.
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Fäbodtjärn/Vargbäcken,
Lycksele kommun

Karta 5. Vägtrafikbuller på allmänna vägar inklusive gruvtrafik.

7.4

Maximal ljudnivå nattetid

Nattetid är det endast gruvfläktar i Fäbodliden samt Anrikningsverket i Vargbäcken
som är i drift. Ljudet från dessa källor är relativt konstant inom ± 3 dB. Därmed blir
ljudutbredningskartorna i princip desamma som de ekvivalenta i karta 3.
7.5

Sammanställning av beräkningar

En detaljerad sammanställning av ljudnivåer vid 4 utvalda bostadshus redovisas i
tabell 5. Husens läge redovisas i karta 2. Tabellen avser buller med och utan
anrikningsverk under dag/kväll och natt. Dag- och kvällsverksamheterna är identiska
och ger samma ljudnivåer.
Utan anrikningsverk försvinner avskärmningen av byggnaden och krossarnas buller
blir därmed starkare vid beräkningspunkt 4. Ljudkällornas exakta ljudnivå och
placering kan ändras varför ljudnivåerna bör beaktas vid etablering. Samtidigt är
beräkningarna utförda i den mest ogynnsamma bullersituationen vilket ger marginal
till verklig ljudnivå.
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Tabell 5. Detaljerad beräkning vid utvalda bostadshus.

1
2
3
4

Med anrikningsverk
LAeq, dB
LAmax, dB
Dag/kväll
Natt
Natt
43
16
19
44
19
22
42
20
23
38
12
15

Utan anrikningsverk
LAeq, dB
LAmax, dB
Dag/kväll
Natt
Natt
43
0
0
44
0
0
42
0
0
40
0
0

En sammanställning av trafikbuller i de 4 beräkningspunkterna redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Trafikbuller med och utan gruvlastbilar.
Nuvarande trafik

1
2
3
4

LAeq,24, dB

LAmax, dB

41
41
37
38

67
66
51
68

Trafik inkl. gruvlastbilar,
med anrikning
LAeq,24, dB
LAmax, dB
44
44
39
45

67
66
51
68

Trafik inkl. gruvlastbilar,
utan anrikning
LAeq,24, dB
LAmax, dB
43
43
39
44

67
66
51
68

8 Sammanfattning
Vi har beräknat externt industribuller och trafikbuller från gruvetablering vid
Fäbodtjärn och Vargbäcken vid Vindelgransele i Lycksele kommun.
Beräkningarna visar på generellt låga ljudnivåer och uppgår som mest under dag och
kväll till LAeq 44 dB och under natt LAeq 20 dB och LAmax 23 dB och därmed inom
riktvärdena för alla tidsperioder.
Trafikbullret på allmänna vägar kommer att öka till LAeq,24 45 dB men håller
fortfarande acceptabelt låga nivåer under riktvärden. Momentana ljudnivåer från
trafik ökar inte.

