Uppdrag:

NB04 Norrbotniabanan
PM Buller JP 07

Trafik- och beräkningssituation:

4.1. Planalternativ med föreslagna bullerskyddsåtgärder, all statlig infrastruktur
Planalternativet med föreslagna spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder beräknas med projekterad järnväg och all övrig statlig
trafik. Trafikmängder för väg är prognosår 2040 och för järnvägen gäller den trafik som järnvägen dimensioneras för.
Den ekvivalenta ljudnivån har beräknats för 2 m ovan mark, frifältsvärde, för alla statlig infrastruktur.

Teckenförklaring
Järnväg
Statliga vägar
Linjer
Vatten

Bullerskyddsåtgärder
Spårnära
Vägnära

Byggnader

Ekvivalent ljudnivå

Bostad
Sjukhus/vårdlokal
Skola
Industri
Övrigt

>75 dB(A)
70-75 dB(A)
65-70 dB(A)
60-65 dB(A)
55-60 dB(A)
50-55 dB(A)
45-50 dB(A)
40-45 dB(A)
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Uppdrag:

NB04 Norrbotniabanan
PM Buller JP 07

Trafik- och beräkningssituation:

4.2. Planalternativ inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder, all statlig infrastruktur
Planalternativet med föreslagna spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder beräknas med projekterad järnväg och all övrig statlig
trafik. Trafikmängder för väg är prognosår 2040 och för järnvägen gäller den trafik som järnvägen dimensioneras för.
Den maximala ljudnivån (dagtid) har beräknats för 2 m ovan mark, frifältsvärde, för alla statlig infrastruktur.

Teckenförklaring
Järnväg
Statliga vägar
Linjer
Vatten

Bullerskyddsåtgärder
Spårnära
Vägnära

Byggnader
Bostad
Sjukhus/vårdlokal
Skola
Industri
Övrigt

Maximal ljudnivå
>90 dB(A)
85-90 dB(A)
80-85 dB(A)
75-80 dB(A)
70-75 dB(A)
65-70 dB(A)
<65 dB(A)
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Uppdrag:

NB04 Norrbotniabanan
PM Buller JP 07

Trafik- och beräkningssituation:

4.3. Planalternativ inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder, all statlig infrastruktur
Planalternativet med föreslagna spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder beräknas med projekterad järnväg och all övrig statlig
trafik. Trafikmängder för väg är prognosår 2040 och för järnvägen gäller den trafik som järnvägen dimensioneras för.
Den maximala ljudnivån (nattetid) har beräknats för 2 m ovan mark, frifältsvärde, för alla statlig infrastruktur.

Teckenförklaring
Järnväg
Statliga vägar
Linjer
Vatten

Bullerskyddsåtgärder
Spårnära
Vägnära

Byggnader
Bostad
Sjukhus/vårdlokal
Skola
Industri
Övrigt

Maximal ljudnivå
>90 dB(A)
85-90 dB(A)
80-85 dB(A)
75-80 dB(A)
70-75 dB(A)
65-70 dB(A)
<65 dB(A)
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