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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av DSC International AB har WSP sammanställt en ansökan om tillstånd enligt 
9 och 11 kap. miljöbalken för uppförande och drift av ett antal serverhallar inom 
detaljplanelagd mark utanför Horndal i Avesta kommun, Dalarnas län.  
 
Denna rapport redovisar underlag och beräkning av bullerspridning från anläggningen. 
 
Beräkningarna visar att det med rimliga medel är möjligt att uppfylla riktvärdena för buller 

från anläggningen. 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

WSP har av DSC International AB (DSC) fått i uppdrag att göra en preliminär 

bullerutredning i samband med tillståndsprövningen för uppförande av anläggning med 

bland annat serverhallar och reservkraftsgeneratorer i Avesta kommun. 

På uppdrag av DSC har WSP sammanställt en ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. 

miljöbalken (1998:808) för uppförande och drift av ett antal serverhallar inom 

detaljplanelagd mark utanför Horndal i Avesta kommun, Dalarnas län. Området ligger 

strategiskt placerat inom Sverige och tillgodoser anläggningens behov av elkraft och 

logistik. Detaljplaneområdet presenteras i Figur 1.

 

Figur 1. Område som planeras att exploateras med serverhallar källa Bing 2019-09-30. 

 

Området ligger strategiskt placerat inom Sverige och tillgodoser anläggningens behov av 

elkraft och logistik. De delar som föranleder prövning enligt 9 kap. i miljöbalken är de 200-

250 reservkraftsgeneratorer, med en total installerad tillförd effekt om upp till 1 500 MWth, 

som planeras att installeras. Planerad exploatering presenteras i Figur 2. 
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Figur 2. Planerad exploatering inom detaljplaneområdet. 

 

Reservkraftsgeneratorerna ska användas vid driftstörningar i det vanliga elnätet. Ett värsta 

scenario är 1-3 gånger under ett år och en av modelleringarna har förutsatt ett sådant 

scenario då samtliga bullerkällor inklusive generatorerna är i drift. 

För att säkerställa kraftförsörjningen vid strömavbrott kommer bränsle att lagras inom 

området.  

Ansökan kommer också att omfatta avledning av ytvatten för att användas som kylvatten, 

vilket kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.  

Verksamheten ger upphov till miljöpåverkan genom t.ex. utsläpp till luft, buller och 

transporter. Denna miljöpåverkan sammanställs och beskrivs i ansökningshandlingarna och 

nödvändiga skyddsåtgärder föreslås för att de riktlinjer, föreskrifter och lagar som reglerar 

denna typ av verksamhet ska efterlevas. Ansökan kommer att lämnas in till och prövas av 

mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.  

Denna rapport utgör en del av tillståndsansökan.  
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2 NYCKELBEGREPP 

2.1 BULLER 

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och 

varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar 

störning och/eller påverkar hälsan negativt”1. 

2.2 RIKTVÄRDE 

Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett 

enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste 

tas för att klara gällande gränsvärde.  

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med samordningen av plan- 

och bygglagen och miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna 

ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn. 

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är 

logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta 

och smärttröskeln vid cirka 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, 

enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer. 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt 

upplevda förändringen beror på bullerkällans karaktär. 

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en 

bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå 

visas i Figur 4. 

                                                      
1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment Agency EEA 

Technical report No 11/2010 
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Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING 

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet 

svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). 

Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar 

med frekvensen. Den totala ljudnivån innehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom 

örat har varierande känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter 

örats känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga frekvenser 

viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den vanligaste vägningen, A-

vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.  

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. 

Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt 

ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men sedan reducerad med 6 dB. 
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. 

3.1 VÄGLEDNING OM INDUSTRI- OCH ANNAT 
VERKSAMHETSBULLER 

Tabell 1: Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde 
 

Leq dag  

(kl. 06-18) 

Leq kväll  

(kl. 18-22) 

samt lör-,sön- 

och helgdag  

(kl. 06-18) 

Leq natt  

(kl. 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 tabell 1 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 händelser2. 

3.2 KOMMENTAR TILL VÄGLEDNINGEN 

Nöddrift innebär att samtliga bullerkällor är i drift, inklusive reservkraftsgeneratorerna. Detta 

driftfall är emellertid att betrakta som sällsynt (statistiskt sett en gång under sju år). Det är 

därför inte orimligt att det bör kunna finnas en tolerans mot mindre överskridande av 

riktvärdena nattetid för att undvika överdimensionering av ljuddämpning av 

reservkraftsgeneratorerna, vilket är resurskrävande. 

  

                                                      
2 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. 2015.  Rapport 6538  
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4 UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan i form av ljudeffekt (Tabell 2) respektive 

driftfall (Tabell 3), samt layout över placering (Figur 5). Ljudeffekter är hämtade ur 

leverantörsdata för liknande/motsvarande anläggningar. Ljuddämpning har ansatts utifrån 

bedömd rimlig nivå utifrån ljuddämpningsdata från leverantörer. Denna kan modifieras vid 

behov. Endast ljudkällor som bedömts ha någon inverkan på den totala ljudbilden har tagits 

med i modellen. 

4.1 INDUSTRIBULLERKÄLLOR 

Tabell 2. Indata som använts i beräkning för industribullerkällor 

Källa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz LwA Källhöjd 

           

Kyltorn hög effekt1) 99 102 96 90 89 86 85 84 95 4 m 

Kyltorn låg effekt1) 103 100 97 92 88 86 83 79 95 4 m 

Reservkraftsgenerator2) 92 86 86 77 73 75 84 94 94 3 m 

Reservkraftsgenerator 
avgas1) 

89 86 80 75 70 71 77 97 96 21 m 

Transformator 75 91 88 87 73 65 59 58 85 4 m 

Serverhall avluft 51 56 72 61 50 56 55 49 66 20 m 

Serverhall ventilation 68 68 73 68 70 71 71 68 77 20 m 

Luft/vätskekylare 
 

- 93 91 92 88 82 79 0 97 20 m 

1. Ljuddämpad 

2. Inbyggd (ljuddämpad) 

 

Tabell 3. Driftfall som använts i beräkning för industribullerkällor. 

Källa 

Dag, 

normal  

(kl 06-18) 

Kväll, 

normal  

(kl 18-22)  

Natt, 

normal 

(kl 22-06) 

Provning av 

generatorer 1) 

Nöddrift av 

generatorer 2) 

Kyltorn hög effekt 3) 100 % 100 % 80 % 100 %/80 %4) 100 %/80 %1) 

Kyltorn hög effekt 3) 100 % 100 % 100 % 100 %/80 %4) 100 %/80 %1) 

Reservkraftsgenerator3) - - - 100 % 100 % 

Reservkraftsgenerator 
avgas3) 

- - - 100 % 100 % 

Transformator 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Serverhall avluft 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Serverhall ventilation 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Luft/vätskekylare 
 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1. I modellen har antagits att en grupp av generator i taget provas dagtid under en vecka. 

2. I beräkningarna har antagits att samtliga generatorer är i drift dygnet runt. 

3. Ljuddämpad 

4. Dagtid förväntas samtliga fem kyltorn vara i drift, nattetid förväntas 4 av 5 vara i drift.  

Bullerspridningsberäkningar har utgått från det dimensionerande fallet för att uppfylla 

riktvärden, vilket inträffar nattetid. 
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4.2 KOMMENTARER TILL MODELLERING  

Vid bullerspridningsberäkning kräver modelleringen ljuddata i oktavband. Dessa är i regel 

svåra att erhålla i förväg, innan alla förutsättningar är kända. Därför har typdata utgjort 

underlag, vilka har modifierats i mer eller mindre grad för att kunna tillämpas i det aktuella 

projektet.  

4.2.1 Kyltorn 

För kyltornen har ljuddata från leverantör funnits i oktavband för enskilda bullerkällor, men i 

beräkningsmodellen har endast den totala ljudeffekten använts, vilket – med tanke på 

avstånden till de närboende – har bedömts vara en rimlig förenkling. Ljuddata för såväl 

dämpade som odämpade kyltorn har funnits, men endast ljuddämpade kyltorn har 

modellerats, då det tidigt kunde konstateras att de odämpade skulle medföra för högt 

ljudbidrag. 

4.2.2 Reservkraftsgenerator 

Det kommer att finnas cirka 200-250 reservkraftsgeneratorer för anläggningen, vilka 

förväntas att ha en installerad tillförd effekt om cirka 5-8 MWth och aldrig överstigande 15 

MWth. Den totala elektriska effekten som reservkraftsgeneratorerna kan bidra med uppgår 

till cirka 550 MWe.  

Underlag från beställaren på "Typical Noise Generating Devices har angett total ljudnivå 60 

dBA@15 m, vilket avser ljuddämpande reservkraftsgeneratorer och motsvarar en ljudeffekt 

om cirka 90-95 dBA. Typiska spektrum har erhållits för oinkapslad (odämpad) generator 

och odämpat utblås med ljudeffekt på cirka 126 dBA vardera. I det aktuella fallet har 

ljudspektrum för såväl hölje som utblås till reservkraftsgeneratorerna ansatts med hög, men 

inte högsta teoretiskt möjliga, ljuddämpning.  

Vid modelleringen har generatorerna grupperats och i varje grupp ansatts som ett hölje 

respektive ett utblås med ljudeffekt motsvarande summan av de enskilda källornas 

ljudeffekter. Vid en detaljprojektering kan optimering av ljuddämpning göras utifrån de 

enskilda bullerkällornas placering i förhållande till omgivning samt acceptabel ljudnivå, och 

eventuell tonalitet regleras. 

4.2.3 Transformator 

Ljudspektrum för transformatorer har antagits utifrån typiskt, tonalt, spektrum och ljudnivå 

för den aktuella kapaciteten. 

4.2.4 Luftbehandlingsaggregat 

Ljudspektrum för luftbehandlingsaggregat har antagits utifrån typiskt spektrum och ljudnivå 

för aggregat med rimlig storlek. Detta kan vid behov dämpas. 

4.2.5 Kylaggregat 

Ljudspektrum för kylaggregat har antagits utifrån typiskt spektrum och ljudnivå för aggregat 

med rimlig storlek. Detta kan vid behov dämpas. 

4.2.6 Övriga bullerkällor 

Övriga bullerkällor som kan förekomma är transporter till/från området, dock bedöms 

inverkan från dessa på ekvivalenta och maximala nivåer vara försumbara. 
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Figur 5. Industribullerkällor inom området, 
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4.3 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta för befintlig miljö bygger på digitalt 

kartmaterial från Metria hämtat 2019-02-20.  

Ritning med planerad exploatering tillhandahölls 2019-07-10 från projektet. 

5 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA 2019. 

I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng samt 

byggnader. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets 

utbredning, vilket innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen. 

Beräkningarna för industribuller har utförts i enlighet med den Nordiskaberäkningsmodellen 

för beräkning av externt industribuller (DAL 32). 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport 

Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19963, rapport 4653. 

I beräkningarna behandlas marken som mjuk. Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuell 

dämpning på grund av buskar och träd. Detta innebär att man för mottagare har beräknat 

för ett bullrigt läge, då eventuella mindre ytor med mjuk mark för individuella byggnader och 

våningsplan kan innebära lägre lokala ljudnivåer i praktiken. 

Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer 

vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden. 

Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket innebär att det endast är beräknade 

ljudnivåer vid fasad som är jämförbara med riktvärdena.  

Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden där alla beräkningspunkter 

enligt beräkningsmodellen har en svag positiv medvind från bullerkälla till mottagare för att 

ljudnivåerna inte ska underskattas. 

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har tredje ordningens reflektioner använts. 

Mottagarhöjd vid samtliga bostadshus har satts till 2,5 meter för första våningsplanet och 3 

meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med 

upplösningen 5×5 meter.  

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos Nordiska 

beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom trafikuppgifter, 

vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens höjder etc. Sammantaget ger 

detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.  

 

 

  

                                                      
3 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 
1996 
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6 RESULTAT 

Beräkningarna visar att riktvärdena kommer att innehållas under normal drift under alla 

tider på dygnet, samt vid regelbunden provning av reservkraftsgeneratorer. 

Med den valda ljuddämpningen på reservkraftsgeneratorerna uppkommer ett mindre 

överskridande av riktvärdena nattetid vid reservdrift, vilket dock bör kunna ses som rimligt, 

se Kommentar till vägledningen. Det är också möjligt att välja effektivare ljuddämpning, 

vilket dock är resurskrävande. 

7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 

Vid en detaljprojektering kommer erforderliga ljuddämpande insatser att projekteras för att 

uppfylla riktvärdena. 

8 SLUTSATSER 

Beräkningarna visar att det med rimliga medel är möjligt att uppfylla riktvärdena för buller 

från den planerade anläggningen. 
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Appendix 1

EIA screening
Yellow

Noise calculations

Equivalent sound pressure
level during daytime and evening  

1,5 m above ground level

Situation: All sources on during 
daytime and evening without 

generators

  ... <= 40 dB
 40 dB < ... <= 45 dB
 45 dB < ... <= 50 dB
 50 dB < ... <= 55 dB
 55 dB < ... <= 60 dB
 60 dB < ... <= 65 dB
 65 dB < ... <= 70 dB
 ... >70 dB
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Editor:
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Reviewer:
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Appendix 2

EIA screening
Yellow

Noise calculations

Equivalent sound pressure
level during night  

1,5 m above ground level

Situation: All sources on during 
daytime and evening without 

generators

  ... <= 40 dB
 40 dB < ... <= 45 dB
 45 dB < ... <= 50 dB
 50 dB < ... <= 55 dB
 55 dB < ... <= 60 dB
 60 dB < ... <= 65 dB
 65 dB < ... <= 70 dB
 ... >70 dB
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Editor:
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Reviewer:
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Datum:

2019-09-24



Appendix 3

EIA screening
Yellow

Noise calculations

Equivalent sound pressure
level during daytime  

1,5 m above ground level

Situation: All sources on during 
daytime with one generator 

tested at time

  ... <= 40 dB
 40 dB < ... <= 45 dB
 45 dB < ... <= 50 dB
 50 dB < ... <= 55 dB
 55 dB < ... <= 60 dB
 60 dB < ... <= 65 dB
 65 dB < ... <= 70 dB
 70 dB < ... <= 75 dB
 75 dB < ... <= 80 dB
 ... > 80 dB
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Reviewer:
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Appendix 4

EIA screening
Yellow

Noise calculations

Equivalent sound pressure
level during emergency 

situation

1,5 m above ground level

Situation: All sources on during 
emergency situation with 
all generators operating 

  ... <= 40 dB
 40 dB < ... <= 45 dB
 45 dB < ... <= 50 dB
 50 dB < ... <= 55 dB
 55 dB < ... <= 60 dB
 60 dB < ... <= 65 dB
 65 dB < ... <= 70 dB
 70 dB < ... <= 75 dB
 75 dB < ... <= 80 dB
 ... > 80 dB

Project number:

10262999

Editor:

SEVM

Reviewer:

SEDG

Datum:

2019-09-24


