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Utredning av buller för detaljplan för ny begravningsplats.
Uppdrag och syfte
Kiruna kommun ska anlägga en ny detaljplan på del av fastigheten Kiruna 1:1 strax sydost om Kiruna 1:163.
Ensucon har erhållit uppdraget att utreda buller på området för den planerade begravningsplatsen. Det
buller som har utretts är trafikbuller, eget buller från driften av begravningsplatsen samt buller från
avfallsanläggningen nordväst om begravningsplatsen.
Syftet är att kontrollera vilken ljudnivå som kan förväntas på begravningsplatsen.

Underlag till utredningen
Kiruna kommun har försett Ensucon med underlag i form av
•
•
•

Översiktskarta,
Gestaltningsprogram för Kiruna nya begravningsplats,
Bullerutredning för avfallsanläggningen på Kiruna 1:163

Ensucon har köpt fastighetskarta och detaljerade höjddata från Metria.
Trafikuppgifter har inhämtats från Trafikverkets mätningar på statliga vägar via deras tjänst Klickbara
kartan. Uppmätta trafikmängder har omräknats till år 2022 med hjälp av Trafikuppräkningstal för EVA
och manuella beräkningar 2017-2040-2065, Ärendenummer TRV 2017/111007. För perioden år 20172040 ska tunga fordon räknas upp med 32 % och personbilar med 9 % i område 251, Norrbottens kust
och inland. Trafikdata på väg E10 har räknats om till 2022 års trafikmängd.

Tillämpliga riktvärden
Det saknas riktvärden för buller på begravningsplatser från såväl den egna verksamheten som från annan
verksamhet och trafik.
Buller från begravningsplatsen till närliggande bostäder skulle bedömas enligt Naturvårdsverkets rapport
6538, industri- och annat verksamhetsbuller. Dock finns inga bostäder på platsen varför det inte görs en
bedömning av buller från begravningsplatsen till bostäder i denna rapport.
Vid eventuell framtida tillkommande bostadsbebyggelse i begravningsplatsens närhet finns riktvärden för
industri- och verksamhetsbuller vid ny bostadsbebyggelse i Boverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Den planerade begravningsplatsen
Den nya begravningsplatsen planeras ligga norr om väg E10 på det område som idag bland annat används
för bågskytte. Ytan för begravningsplatsen är ca 10 hektar och kommer att innehålla 5000 platser för
kistgravar, ett urngravfält, minneslund, kapell, kolumbarium, krematorium och ekonomibyggnader.
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Figur 1 Översiktskarta. Väg E10 har ny sträckning och går strax söder om läget för Kirunas nya begravningsplats. Avfallsanläggningen på Kiruna
1:163 syns nordväst om den nya begravningsplatsen.

Figur 2 Begravningsplatsens olika delar. Kolumbarium, kapell och krematorium ligger i mitten längst ner. Ekonomibyggnaderna nere till vänster.

Ensucon AB
Pusterviksgatan 15
413 01 Göteborg

Tel: 0730-856118
johan.scheuer@ensucon.se
www.ensucon.se

2022-04-07

Beräkning av buller
Bullerberäkningarna har utförts enligt nordisk beräkningsmodell för industribuller (General Prediction
Method, uppdatering 2019) för industribullerkällor. För vägtrafik har bullerberäkningarna utförts enligt
nordisk beräkningsmodell för buller från vägtrafik från Naturvårdsverket med flera. Beräkningarna är
utförda i beräkningsprogrammet SoundPLAN 8.2, update 2022-03-16. Terrängens tredimensionella
utseende samt bullerkällornas placering och drifttider och byggnaders placering har modellerats med hjälp
av fastighetskartan och laserdata från Metria/Lantmäteriet.
Beräkningsresultatet är en simulering av bullerutbredningen med svag till måttlig medvind mellan källa och
mottagare, vilket illustrerar ett värsta fall. Standardavvikelsen för det beräknade resultatet för de aktuella
källtyperna och avstånd under 500 m anges i beräkningsmetoden till ca 3 dB.
Beräkningsinställningar i SoundPLAN:
•
•
•
•
•
•
•

Upplösning, beräkningskarta 10 m mellan beräkningspunkter.
Sökradie: 5000 m.
Max reflektionsavstånd, mottagare: 200 m.
Max reflektionsavstånd, källa : 50 m.
Antal reflexer: 3.
Tillåten beräkningstolerans: 0,3 dB.
Mjuk mark (absorptionsfaktor 1) har ansatts för hela beräkningsområdet utom för vattenytor.
Vattenytor har i modellen absorptionsfaktor 0,01.

Vägtrafikbuller
Buller från vägtrafik kommer att domineras av trafik på väg E10. Enligt Trafikverkets mätningar var
årsdygnstrafiken år 2020 1150 fordon, varav 150 tunga fordon, hastighet 80 km/h. Trafiken har
omräknats 2022 års trafik, 1161 fordon varav 154 tunga fordon.
De lokala vägarna runt begravningsplatsen har efter samråd med beställaren antagits vara 20 fordon per
dag, 20 km/h.

Industribuller från avfallsanläggningen
Buller från Kiruna Krafts avfallsanläggning på Kiruna 1:163 redovisas i anläggningens
prövotidsredovisning, d-nr 551-7686-15.
I bullerutredningen redovisas endast en bullerutbredningskarta och inte de ingående källorna eller deras
källstyrka. Vi har därför ansatt bullerkällor på anläggningens område och justerat ljudkällornas direktivitet
och ljudnivå för att så långt som möjligt efterlikna de bullerkällor som har använts för bullerkartan i
prövotidsredovisningen.

Buller från den egna verksamheten
Buller från den egna verksamheten kommer att utgöras av maskinbuller för jordtransporter. Vi har i
samråd med beställaren ansatt att en hjullastare går under 30 % av en hel dag på ytan kring
jordförvaringen. För övriga ytor har vi gjort antagandet att buller från hjullastaren fördelas jämnt över
respektive yta och att drifttiden är 10 % per dag. Ljudeffekt för hjullastaren har vi tagit från våra egna
mätningar på liknande maskiner, ljudeffektnivå 102 dBA.
På taket till kapellbyggnaden har vi ansatt en ventilationsfläkt med ljudeffektnivå 70 dBA.

Resultat
Den sammanlagda bullernivån under dagtid på grund av vägtrafikbuller, buller från avfallsanläggningen
och buller från den egna verksamheten beräknas kunna uppgå till ekvivalentnivå mellan ca 45 – 55 dBA.
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Under de tider då medvind inte råder från avfallsanläggningen till begravningsplatsen blir ljudnivån lägre.
Samma sak gäller då medvind inte råder mellan väg E10 och begravningsplatsen.
På kvällar och helger är det troligt att bullernivån blir lägre då både industribullret och vägbullret sannolikt
minskar i nivå.

Bilagor
Bilaga 1: Buller från avfallsanläggningen. Ekvivalent ljudnivå under dagtid.
Bilaga 2: Trafikbuller. Ekvivalent ljudnivå under dagtid.
Bilaga 3: Buller från den egna verksamheten. Ekvivalent ljudnivå under dagtid.
Bilaga 4: Allt buller sammanslaget, utgörande ett s.k. värsta fall. Ekvivalent ljudnivå under dagtid.
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