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1.  Sammanfattning 

Denna rapport kartlägger den översiktliga 
trafikbullersituationen i Vallentuna kommun 
idag samt prognoser för år 2020, 2030 och en 

utblick mot år 2040.  

De viktigaste källorna till trafikbuller i Vallentuna idag är E18, Roslagsbanan samt 

ett antal vägar med högre trafikering och till viss del även Arlandas flygtrafik. Det 

samma gäller även i prognoserna över framtida ljudnivåer. 

Rapportens syfte är att utreda vilka områden som utsätts för höga ljudnivåer och 

som behöver utredas mer i detalj. Kort kan de sammanfattas som centrala Vallentuna, 

Karby och Brottby, Lindholmen och till viss del även Kårsta. Vid planering av 

framtida bostadsbebyggelse i Gillinge kommer även detta område att behöva utredas 

mer ingående med avseende på buller. 

Ekvivalenta ljudnivåer beräknas bli högre i framtiden jämfört med dagsläget då 

trafiken enligt kommunens prognos kommer att öka. Maximala ljudnivåer är 

beroende av det mest bullrande fordonet och kommer således inte att öka på samma 

sätt. De ökade ljudnivåerna är beräknade med förutsättningen att inga 

bullerskyddsåtgärder tillkommer vid vägar. För Roslagsbanan har hänsyn tagits till 

planerade bullerskyddsskärmar i de framtida scenarierna. 

 

  

 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 Kommunövergripande åtgärdsplan för bullerskyddsåtgärder 

 Inventering och bullerutredning av tysta områden 

 Bullerutredning för bostadsbebyggelse i Gillinge 

 Inventering av alla betydande bullerkällor i kommunen 

 Industribullerutredning för bergtäkt i Gillinge  

 Industribullerutredning för ny depå i Molnby 

 Inventering av antal bullerutsatta i kommunen 

 Bullersituation vid skolor och förskolor 

 

 



 

5 

 

2.  Introduktion 

2.1 Uppdragets omfattning 

Vallentuna har under en längre tid varit en av Sveriges snabbast växande 

kommuner, med en kraftig utbyggnadstakt av bebyggelse och infrastruktur. Denna 

översiktliga bullerkartläggning syftar till att utgöra ett underlag för kommunens 

kommande planer och utredningar. Den ska också utgöra ett verktyg för kommunen 

att få en snabb översyn var det i kommunen finns höga bullernivåer. Den översiktliga 

bullerkartläggningen kommer även att ligga till grund för ett eventuellt framtida 

bullerskyddsprogram.  

Den översiktliga bullerkartläggningen visar en kartläggning över bullret för nuläge, 

år 2020, 2030, samt en utblick mot 2040. 

2.2 Avgränsning 

I den här rapporten ligger fokus på det samhällsbuller som härrör från Vallentunas 

mest trafikerade vägar, tågtrafiken på Roslagsbanan och Arlandas flygtrafik. De 

mindre vägarna i kommunen har inte studerats i detta skede, utan endast de mest 

trafikerade samt tåg- och flygbuller, i syfte att få en övergripande blick över de 

dominerande trafikbullerkällorna i kommunen. De mest trafikerade vägarna har valts 

från Vallentunas trafikprognos. Industribuller eller andra källor har inte tagits med i 

denna utredning. Inget industribuller har studerats i denna utredning, men kan 

komma att behövas inför framtida bebyggelse, t.ex. bergtäkt i Gillinge, depå för 

Roslagsbanan i Molnby och andra tillståndsprövade eller anmälda verksamheter med 

bullervillkor. 

Resultatet ska inte läsas som en absolut sanning gällande hur bullersituationen i 

kommunen kommer att utvecklas under de närmaste 20 åren, utan som ett sätt att 

skaffa sig en överblick av den övergripande bullersituationen, samt att belysa de 

områden där mer detaljerade utredningar av buller kommer att behöva utföras. 

Då varken kommunen eller Trafikverket har kartdata över befintliga 

bullerskyddsskärmar kommer dessa inte att tas med i beräkningarna. Detta kan leda 

till att bullernivåerna överskattas i vissa områden. Inga tillkommande 

bullerskyddsskärmar vid studerade vägar har tagits med i beräkningar då inga data 

gått att få gällande detta. För buller från Roslagsbanan har hänsyn tagits till 

planerade bullerskyddsskärmar i de framtida scenarierna. 

2.3 Vad är buller? 

Allt oönskat ljud kan sägas vara buller. Begreppet innefattar alltså både ljud som är 

direkt skadligt för hörseln och ljud som ”bara” upplevs som störande.  

Ljud uppkommer genom förändringar av kraft, tryck eller hastighet. Människan 

kan höra ljud som ligger inom frekvensen 20–20000 Hz (Hertz). Stora förändringar i 
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tryck ger mycket ljud och små förändringar ger lite ljud. Örat kan hantera ljudtryck 

inom ett mycket stort område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en 

speciell skala för att beskriva hur starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån - anges 

då i decibel (dB). På grund av den speciella skalan gäller att två lika starka ljudkällor 

ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 

10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå. 

Människor som exponeras för buller under längre tid kan drabbas av flera typer av 

besvär. Förutom att tal och andra ljud blir svårare att uppfatta kan bullerstörning bl.a. 

även leda till sömnstörning, försämrad koncentrationsförmåga, hörselskador, förhöjt 

blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan alltså komma från flera olika 

källor och för de påverkade är det den totala ljudmiljön som är avgörande för 

upplevelsen av buller. I figur 1 redovisas olika exempel på ljudnivåer från olika 

ljudkällor.  

 

Figur 1 Exempel på ljudnivåer 

 

2.4 Ordlista 

Decibel, dB 

Det mätetal som används för buller. En ökning av ljudtrycksnivån med 8 till 10 dB 

upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså 

dubbelt så starkt som 45 dB.  
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 -              

En särskild skala för ljudnivåer som tar hänsyn till hur örat är olika känsligt för ljud 

med olika frekvenser. 

Ekvidistans  

Anger konstant vinkelrät höjdskillnad mellan två höjdkurvor. 

Maximal ljudnivå, Lmax 

Den högsta uppnådda ljudnivån inom en tidsperiod (vanligen ett dygn), detta 

ljudmått är oberoende av antalet händelser då det är endast den händelse som skapar 

högsta maximala ljudnivå som räknas. LAmax avser den A-vägda maximala ljudnivån. 

Ekvivalent ljudnivå, Leq 

En medelljudnivå över en given tidsperiod, vanligen ett dygn. Leq kan ses som en 

genomsnittsnivå, detta värde är till skillnad mot Lmax beroende på antalet händelser 

som inträffar under den betraktade perioden. LAeq avser den A-vägda ekvivalenta 

ljudnivån. 

SoundPlan 

Programvara använd för att beräkna ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- 

och tågtrafik.  

Flygbullernivå FBN  

En viktad ekvivalent ljudnivå, där en flygrörelse under kvällen (kl. 18 – 22) ges ett 

tillägg av 5 dBA och en flygrörelse under natten (kl. 22 – 06) ges ett tillägg av 10 dBA.  

2.5 Riktvärden 

Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt 

följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 

av trafikinfrastruktur: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Maximala ljudnivån nattetid får enligt Boverkets allmänna råd överskridas med 

högst 10 dBA fem gånger per natt. Huvudregeln vid planering av nya bostäder är att 

Boverkets byggregler uppfylls, 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt att 70 dBA 

maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. (Boverket, Buller i 

planeringen, 2008) 
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2.5.1 Länsstyrelsen i Stockholms läns vägledning  

Inomhusnivåer regleras inte bara genom ovan givna riktvärden. Länsstyrelsen i 

Stockholms län har i rapporten 2007:23, trafikbuller i bostadsplanering, angett att: 

”Riktvärdet, som mest 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, utomhus vid alla fasader ska 

alltid eftersträvas. I varje situation där överskridanden av detta riktvärde blir aktuellt 

ska olika sätt att ändå klara riktvärdena undersökas och redovisas. 

Av planhandlingarna ska framgå att man kommer att vidta sådana åtgärder som är 

tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet. 

Om riktvärdena inte klaras ska alltid möjligheter att skydda den planerade 

bebyggelsen med exempelvis bullervall eller plank övervägas. Så många boningsrum 

som möjligt bör orienteras mot den mindre bullriga sidan. 

I varje planeringssituation ska en så bra helhetsmiljö som möjligt eftersträvas. Det 

innebär bl.a. att en avvägning oftast måste göras mellan olika miljöaspekter.” 

Vidare sägs att: 

”För att en acceptabel ljudmiljö för bostadsmiljöer ska vara uppnådd krävs att 

riktvärdena för buller klaras eller att något av nedanstående avstegsfall går att 

tillämpa.” 

Stockholms län har sedan länge tillämpat avsteg från riktvärdena i lägen där det 

inte bedömts vara möjligt att klara utomhusriktvärdena, men av andra skäl är 

lämpligt att bygga bostäder. Det har utifrån olika förutsättning under hand utvecklats 

till en tillämpning av två nivåer på avsteg, avstegsfall A och B. 

Kvalitetsmässigt utgör avstegsfall A en bättre ljudmiljö och bör därför vara det som 

i första hand eftersträvas vid avsteg. Det blir en bedömning i varje enskild situation 

som avgör vilket av avstegen som ska tillämpas där både bostadshusens läge och 

utformning och andra faktorer avgör vad som är möjligt. 

Avsteg från riktvärden kan enligt Länsstyrelsen godtas endast i centrala lägen samt 

i lägen med god kollektivtrafik. Det är svårt att i denna vägledning närmare precisera i 

vilka geografiska lägen avstegsfallet kan vara tillämpligt, utan det får prövas från fall 

till fall utifrån de förutsättningar som råder på den aktuella platsen. Kommunerna bör 

eftersträva att i grova drag ta ställning till om det finns platser i kommunen där det 

kan bli aktuellt att tillämpa avstegsfall. Sådana platser redovisas lämpligen i 

översiktsplanen, eller i annat planeringsunderlag. 

Avstegsfall A 

Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal 

ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till 

mindre bullrig sida för minst hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre 

än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. För uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 

55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximalnivå. 
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Avstegsfall A innebär att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer accepteras på 

den bullerutsatta sidan av bebyggelsen. Det är i princip möjligheten att klara 

riktvärdet för inomhusmiljön som styr hur nära bullerkällan man kan placera 

bostäderna. Avsteget från riktvärdena för utomhusmiljön på den bullriga sidan godtas 

under förutsättning att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet har tillgång 

till en mindre bullrig sida med betydligt lägre ljudnivå. Med boningsrum i detta 

sammanhang menas sovrum och vardagsrum. Har rummet fönster åt olika håll 

räknas det som liggande mot mindre bullrig fasad om minst ett fönster vetter mot en 

sådan. 

Avstegsfall B 

Utöver avstegen i fall A sänks kravet på ljudnivån utomhus på den mindre bullriga 

sidan och kravet på tyst uteplats kan frångås. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång 

till en mindre bullrig sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av 

boningsrummen. 

Avstegsfall B innebär liksom i fall A att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer 

accepteras på den bullerutsatta sidan av den nya bebyggelsen. I avstegsfall B ställs 

inte lika hårda krav på den mindre bullriga sidan utan upp till 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå accepteras här, inte heller lika hårda krav ställs på uteplats. 

När avsteg från riktvärdena tillämpas, bör strävan vara att med hjälp av placering 

och utformning av bebyggelsen så långt möjligt kompensera höga bullernivåer med en 

tystare sida och en god helhetsmiljö. 

Vid tillämpning av avstegsfall krävs även ett mer omfattande beslutsunderlag för 

att säkerställa att alla rimliga åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna 

vidtas. 

2.5.2 Ny förordning om riktvärden på remiss 

I juni 2014 har regeringen skickat en ny förordning om riktvärden för trafikbuller 

på remiss som kan träda i kraft den 2 januari 2015. Enligt föreskriften kommer 

riktvärden att bli 60dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, samt 50 

dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Detta är en 

skärpning med 5 dB jämfört med dagens riktvärde för kravet på ekvivalent ljudnivå 

vid uteplats samt att kravet på ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad blir 

5dB lättare. 

De riktvärden som anges får överskridas om det ”finns en sida där ekvivalent 

ljudnivå uppgår till högst 55 dBA vid fasad och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 

06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad, samt minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad 

och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. 

Vidare sägs att: ”Vid en ombyggnad eller ändrad användning av en byggnad gäller 

att minst ett bostadsrum i en bostad ska vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids.” 
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Riktvärden för flygbuller kommer att avse 55 dBA FBN vid en bostadsbyggnads 

fasad samt 70 dBA maximal ljudnivå som får överskridas högst sexton gånger mellan 

kl. 06.00 och 22.00 vid uteplats, och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. 

Länsstyrelsen vägledning som beskrivs ovan (avsnitt 2.5.1) kommer förmodligen 

att anpassa sig till dessa nya riktvärden då de träder i kraft. 

3.  Indata 

3.1 Trafik och flyg 

Trafikmängder i samtliga scenarion är baserade på Trafikprognos Vallentuna 

(2013). Härifrån har även andelen tung trafik och hastigheter på vägarna hämtats. 

Beräkningarna förutsätter att 16 % av den tunga trafiken går nattetid. 

Trafikdata för år 2040 bygger på en förenklad prognos där trafikökningen mellan 

år 2030-2040 antas vara exakt lika stor som trafikökningen mellan år 2020-2030. 

Beräkningarna för utblick 2040 ska därför tolkas med viss försiktighet. 

Vägbredder har hämtats från Trafikverkets nationella vägdatabas (Trafikverket, 

2014-02-27) och vid behov justerats efter okulär besiktning. 

Bullerutbredningskurvor från Roslagsbanan har erhållits av Trafikförvaltningen 

(SL). Kurvorna från SL är uttryckta som intervall om vardera 5 dB. Dessa är 

uträknade för dagens nivåer samt för Roslagsbanan som den enligt SL planeras att se 

ut år 2030. Scenariot för år 2030 omfattar de ljudnivåer som kan komma att uppstå 

då Roslagsbanan har byggts ut fullständigt enligt Trafikförvaltningens planer, samt 

trafikeras med maximal mängd trafik. Detta scenario ska alltså ses som de högsta 

nivåer som kan uppnås från tågtrafiken. Nivåerna för 2030 har i denna rapport 

använts för år 2020, 2030 och utblick 2040. Vid Kragstalund station saknas 

ljudutbredning längs en sträcka av Roslagsbanan på ca 100 m. Detta beror på att SL 

vid tidpunkten för framtagandet av denna rapport inte har färdiga beräkningar för 

sträckan i fråga. I kartunderlaget från SL för maximala ljudnivåer mellan Kragstalund 

och Lindholmen var bullerintervallet mellan 0-55 dB inte uppdelat i mindre intervall. 

För att få ett intervall mellan 50-55 dB (grönt i kartorna) studerades motsvarande 

intervall från sträckan på Roslagsbanan söder om Kragstalund. Den största ljud-

utbredningen dvs. det längsta avståndet mellan gränserna för 50 0ch 55 dB ansattes 

sedan till hela sträckan norr om Kragstalund. Detta gör att ljudutbredningen i 

intervallet 50-55 dB norr om Kragstalund inte tar hänsyn till eventuella dämpande 

effekter från terrängen. På detta sätt säkerställs att man ingenstans underskattar 

ljudnivån.  

Enligt uppgift från Vallentuna kommun (Sjödin, 2014) har 

hastighetsbegränsningen på Angarnsvägen och Arningevägen intill 

cirkulationsplatsen ändrats från 70 km/h till 60 km/h. Det samma gäller en bit av 

Lindholmsvägen, Angarnsvägen på vardera sidan om cirkulationen, samt 

Arningevägen söderut. 
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Flygbuller har beräknats av Swedavia och levererats till Sweco i form av GIS-data. 

3.2 Geodata  

Större sammanhängande områden med hårda markytor som inte absorberar ljud 

på samma sätt som mjuk mark, t.ex. industriområden och täta bostadsområden samt 

större sjöar har identifierats med hjälp av flygfoton. Dessa områden har manuellt 

digitaliserats och givits icke absorberande egenskaper i beräkningsmodellen. 

 

4.  Metodik för bullerberäkning  

Beräkningarna är utförda enligt Nordisk beräkningsmodell för väg- och 

tågtrafikbuller (Naturvårdsverket, 1996). Beräkningshöjden för 

utbredningsberäkningarna är två meter över mark. Beräkningarna presenteras som 

utbredningskartor med frifältsvärde för både ekvivalent och maximal ljudnivå. 

Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet SoundPlan 7.1 där en 

tredimensionell terrängmodell modellerats med tillgängligt digitalt kartmaterial som 

underlag. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar 

ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och skärmningar som påverkar 

ljudutbredningen ingår i beräkningarna. 

I de områden där ljudsituationen är påverkad av buller från både väg och järnväg 

har de ekvivalenta ljudnivåerna adderats för att ge en sammanlagd bild. Då 

ljudnivåerna från tågtrafiken endast finns i intervall om 5 dB har de högre värdena i 

intervallen använts. Till exempel har alla punkter i intervallet 50-55 dB antagits ha 

ljudnivån 55 dB. Detta ger en säkerhetsmarginal i beräkningen som säkerställer att 

nivåerna inte underskattas.  

Höjddata erhölls från kommunen i form av höjdkurvor med ekvidistans 1m. De har 

använts för att modellera hela kommunens yta i 3D. Tätheten mellan 

beräkningspunkterna är 5 meter. I stora öppna områden som inte kan anses vara av 

tätortskaraktär har avståndet mellan beräkningspunkterna satts till 10 m. 

Byggnaders placering har hämtats från kommunens grundkarta. Hushöjder har i 

enlighet med Anvisningar för kartläggning av buller enligt 2002/49/EG (Jonasson, 

2010) satts till den lägsta av högsta tillåten hushöjd, om en sådan finns, enligt 

följande: 

Tätort: 

- Enfamiljshus: 6 m 

- Flerbostadshus: 15 m 

- Byggnader med byggnadsyta < 50 m2: 3 m 

- Övriga byggnader: 8 m 
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Glesbygd: 

- Samtliga byggnader: 6 m  

För mer detaljerad beskrivning av vilka hustyper som givits vilken höjd, se bilaga 5. 

Reflektionsförlust är satt till 1dB för alla byggnader i modellen. Ett stort antal av 

byggnaderna hade vid arbetets början fel objektsbeskrivning. Detta har åtgärdats med 

programvaran ArcMap. 

Ur filen Vägmitt togs alla väglänkar bort som inte är uppmärksammade i 

trafikprognosen. För resterande väglänkar har trafikdata tagits från den Emme-

databas som tillhandahållits av WSP. 

4.1 Flygbuller 

Flygbuller från flygningar till och från Arlanda har beräknats av Swedavia och 

levererats till Vallentuna kommun i form av ljudutbredningskurvor. Beräkningarna 

avser området för Riksintresse. Dessa är beräknade med förutsättning att Arlanda är 

utbyggt till fyra banor. De bostadsområden i kommunen som framledes kan komma 

att beröras av ekvivalenta flygbullernivåer om FBN55 dBA eller högre från 

riksintresset Arlanda är framför allt belägna i sydvästra Vallentuna. Bostäder inom de 

västligaste delarna av Ekeby samt områdena Berga, Grana och Säby ligger inom detta 

område. Även enstaka bostäder i de nordvästra delarna av kommunen, i närheten av 

Frösunda och västerut, kan komma att beröras av flygbuller om FBN55 dBA eller 

högre. 

Enligt Arlandas senaste tillståndsansökan ligger ljudkurvan för 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå helt utanför kommungränsen. Kurvan för 45 dBA ekvivalent ljudnivå 

sträcker sig över den västra delen av kommunen utan att omfatta någon tätort. 

Den 27 november 2013 meddelade mark- och miljödomstolen ett nytt 

miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Denna dom 

överklagades av Swedavia, Naturvårdsverket, ett antal kommuner, föreningar samt 

privatpersoner. Huvudförhandlingar har hållits i överinstansen mark- och 

miljööverdomstolen den 7-9 oktober 2014. Domstolens dom förväntas komma den 21 

november 2014. 

5.  Resultat  

Utbredningsberäkningar är genomförda för nuläget (baserat på Vallentuna 

kommuns trafikprognos från 2013) och prognoser för 2020 och 2030 samt ett 

scenario som är en utblick mot år 2040. Utbredningskartor med ljudnivå 2 meter över 

marknivå redovisas i Bilaga 1a- 4h. Ljudnivåerna redovisas som färglagda fält, se figur 

2, där varje fält motsvarar fem dB. Värt att notera är att inga befintliga 

bullerskyddsåtgärder tagits med i beräkningarna. 
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Figur 2 Färgskalor använda för redovisning av ljudnivåer. Grönt motsvarar klarat 
riktvärde 

 

Figur 3 Kartutsnitt som redovisas i Bilaga 1-4. 

De mest bullerutsatta områdena är belägna i anslutning till E18, Roslagsbanan och 

de större riksvägarna. Dessa visas i Bilaga 1a-4h enligt figur 3. 

5.1 Vallentuna tätort 

I Vallentuna tätort påverkas ljudnivåerna av både väg- och tågtrafik (Se bilaga 1a 

till 1h). Riktvärden för ekvivalent tågbuller klaras idag längs med huvuddelen av 
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sträckan, med undantag för vid vissa fastigheter belägna väldigt nära järnvägen, 

framför allt strax norr om Bällsta station (Bilaga 1a). Riktvärden för maximala 

ljudnivåer överskrids dock idag vid de flesta bostadsfastigheter som angränsar direkt 

till Roslagsbanan, från kommungränsen till strax norr om Ormsta (Bilaga 1e). Med de 

bullerskyddsåtgärder som SL planerar att genomföra kommer riktvärdet för 

ekvivalenta ljudnivåer inte att överskridas inom Vallentuna tätort. Riktvärden för 

maximala ljudnivåer överskrids vid ett flertal fastigheter genom hela Vallentuna 

tätort, från kommungränsen, norr och söder om Bällsta station, norr om Vallentuna 

station och vid Ormsta. Trots genomförda bullerskyddsåtgärder överskrids riktvärden 

för maximala ljudnivåer vid bostadsfastigheter söder om Kragstalund samt vid 

enstaka fastigheter vid Ormsta. Bullersituationen i de framtida scenarierna för 

Roslagsbanan är beräknad att bli bättre än i dagsläget.  

Från vägtrafiken i Vallentuna tätort är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är 

dimensionerande. Bostadsfastigheter belägna i direkt anslutning till Stockholmsvägen 

har i idag i många fall överskridna riktvärden på den sida av tomten som vetter mot 

vägen (Bilaga 1a). Detta gäller från kommungränsen söder om Kragstalund och fram 

till strax norr om Bällsta. Den beräknade trafikökningen gör att ljudnivåerna från 

Stockholmsvägen kommer att öka, dock inte i en sådan omfattning att fler hus får 

överskridna riktvärden än idag (Bilaga 1b – 1d).  

Arningevägen avger idag relativt höga ljudnivåer, men bara enstaka 

bostadsfastigheter ligger tillräckligt nära vägen för att beröras av detta. Det rör sig 

idag om ett par fastigheter vid Tunavägen. Från och med år 2020 kommer även ett 

fåtal fastigheter i Kullaberg och Rickeby att ha ljudnivåer som överskrider riktvärden 

för ekvivalent buller (Bilaga 1b – 1d). Antalet berörda ökar sedan under 2030 och 

2040 till ca 30-40 fastigheter. Från och med 2030 överskrids riktvärdet för ekvivalent 

ljud för en fastighet söder om Bällstabergsvägen och 2040 berörs två fastigheter till. 

För Karlbergsvägen överskrids idag riktvärden för maximala ljudnivåer vid fastigheter 

belägna i direkt anslutning till vägen, från Björkesta i söder till Angarnsvägen i norr. 

Vid Angarnsvägen är det de ekvivalenta ljudnivåerna som är dimensionerande. 

Mellan Arningevägen och Karlbergsvägen är det idag ca fem fastigheter på vardera 

sidan av vägen som har överskridna riktvärden (Bilaga 1e). Till 2020 kommer de 

ekvivalenta nivåerna öka så att ca 15 fastigheter på den södra sidan får överskridna 

riktvärden, trafikökningar till 2030 och 2040 ökar antalet till ca 30. På den norra 

sidan ökar antalet till ca 10 bostäder med överskridna riktvärden år 2040. (Bilaga 1a – 

1d). 

Vid Väsbyvägen, väster om Roslagsbanan överskrids idag riktvärden för flertalet av 

de fastigheter som ligger på Centralvägen i direkt anslutning till Väsbyvägen, även vid 

ett par fastigheter vid Vallentuna kyrka och de tre flerbostadshusen nordväst om 

korsningen Väsbyvägen/Banvägen. Vid tre bostäder på Rosendalsslingan i västra 

delen av Vallentuna tätort överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (Bilaga 1a). 

Den ekvivalenta ljudnivån från Väsbyvägen ökar till år 2020 på grund av trafikökning 

(Bilaga 1b). Detta resulterar i att ca 5 bostäder till vid Rosendalsslingan får 

överskridna riktvärden. Till 2030 och 2040 ökar ljudnivåerna ytterligare till följd av 

fortsatt trafikökning, dock är det endast ett fåtal fler byggnader som får 

överskridanden av riktvärden (Bilaga 1c – 1d). 

Vid Teknikvägen är de maximala ljudnivåerna dimensionerande i dagsläget, vid 

drygt 10 fastigheter överskrids riktvärdet. De maximala nivåerna ökar inte i de 
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framtida scenarierna, de ekvivalenta ökar dock till följd av större trafikflöden vilket 

leder till något fler överskridanden av riktvärden, totalt ca 15 fastigheter. (Bilaga 1a – 

1h). 

Längs banvägen överskrids idag riktvärden för maximala ljudnivåer från både 

vägen och Roslagsbanan vid ca 50 bostadsfastigheter. Vid Ormstavägen är maximala 

ljudnivåer dimensionerande. Dessa överskrids vid samtliga bostadsfastigheter 

liggande i direkt anslutning till vägen, totalt ca 40 st. Detta gäller för samtliga 

scenarier då maximala nivåer inte är beroende av trafikmängden. 

Vid Lindholmsvägen är idag de maximala ljudnivåerna dimensionerande, men i 

takt med att trafikmängden beräknas öka kommer det år 2040 vara ekvivalenta 

nivåer som är dimensionerande.  I nuläget rör det sig om ca 40 bostadshus och till år 

2040 ca 55 st. 

Längs Lingsbergsvägen är trafikeringen relativt låg vilket gör att ekvivalenta 

ljudnivåer blir låga. Riktvärden för maximala nivåer överskrids dock för boende i 

direkt anslutning till vägen. Totalt rör det sig om ca 50 fastigheter. Antalet ändras inte 

i de framtida scenarierna eftersom det bara är de maximala nivåerna som överskrider 

riktvärden. 

5.2 Lindholmen  

I Lindholmen är en stor del av bostäderna påverkade av buller från antingen 

Roslagsbanan eller Lindholmsvägen, samt i vissa fall både och (Bilaga 2a – 2f). Det är 

framför allt bostäder som angränsar till vägen eller järnvägen som har ljudnivåer 

överskridande riktvärden. Vid vägen berörs idag ca 45 bostäder av överskridna 

riktvärden och ca 25 vid järnvägen. Till år 2040 ökar antalet med överskridna 

ljudnivåer från vägen till ca 55 bostäder. (Bilaga 2h). Vid Roslagsbanan planerar SL 

att uppföra bullerskyddsåtgärder, vilket leder till att antalet med överskridna 

riktvärden minskar till ca 20, inklusive husen vid Lilla Mörby, norr om Lindholmen.  

Strax söder om Lindholmen, i Hållsta överskrids riktvärden för maximala ljudnivåer 

vid 8 bostadshus pga. buller från Roslagsbanan (Bilaga 2e). Vid Kullbacka, söder om 

Lindholmen vid Lindholmsvägen överskrids idag riktvärden för maximal och 

ekvivalent ljudnivå vid tre bostäder. År 2030 omfattas ytterligare ett hus i Kullbacka 

av överskridna ekvivalenta ljudnivåer (Bilaga 2g).  

5.3 Ekskogen/Kårsta 

I Ekskogen berörs idag ca 5 fastigheter av maximala ljudnivåer över riktvärden från 

Ekskogenvägen, av dessa berörs även två av maximala ljudnivåer från Roslagsbanan. 

Totalt har ca 20 bostadsfastigheter i Ekskogen och strax norr därom maximala 

ljudnivåer över riktvärden idag (Bilaga 3e). Norr om Ekskogen, i Kårstaby, ligger en 

samling med bostadshus där de maximala ljudnivåerna från vägtrafiken överskrider 

riktvärden vid två av husen. 

I Kårsta finns idag 8 bostadshus som berörs av maximala ljudnivåer från 

Roslagsbanan över gällande riktvärde. Tre av dessa har även ljudnivåer från 
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Kårstavägen som överskrider riktvärden för maximala ljudnivåer. Längs med 

Kårstavägen ligger ett flertal bostadshus och en skola i direkt anslutning till vägen. 

Totalt har ca 30 bostadsfastigheter maximala ljudnivåer som överskrider gällande 

riktvärde. Detta antal bedöms inte öka då de maximala nivåerna inte är beroende av 

trafikmängd (Bilaga 3f-3h).  

5.4 Karby/Brottby och Gillinge  

Den enskilt största bullerkällan i Vallentuna idag, sett till ekvivalenta ljudnivåer, är 

E18 (Bilaga 4a). Den största delen av sträckan som E18 går genom Vallentuna är dock 

inte bebyggd med bostäder. De områden vid E18 som kan komma att behöva utredas 

mer ingående är bostadsområdena i Karby/Brottby samt även Gillinge, inför en 

kommande planering av bostäder där. I nuläget är det ca ett tjugotal bostäder i Karby 

som beräknas ha ljudnivåer över riktvärden. Efter den beräknade trafikökningen fram 

till år 2040 bedöms de störda bostäderna i Karby öka med ca 10 st (Bilaga 4d). I 

Brottby klarar bostäderna riktvärdena för buller avseende störning från E18 i alla 

scenarion. Från och med år 2030 får dock ett fåtal fastigheter i Brottby överskridna 

ljudnivåer från väg 268 (Bilaga 4g). I Gillinge finns idag enstaka hus med överskridna 

riktvärden. År 2040 kan antalet komma att öka till ca 10 st (Bilaga 4h).  

5.5 Tysta områden 

Låga ljudnivåer kan ge stora störningar i områden där människor förväntar sig att 

inte höra buller, medan högre nivåer kan ge mindre störningar i områden där buller 

är mer förväntad. Naturvårdsverket har föreslagit mätetal som kan ses som underlag i 

arbetet med att uppnå en god ljudkvalitet. 

Områden helt utan samhällsbuller 

- Värdet 40 dBA bör inte få överskridas mer än 10 min per vecka. 

Områden med mycket begränsat samhällsbuller 

- Värdet 40 dBA bör inte få överskridas mer än 5 min per dag. 

Friluftsområden i kommunala översiktsplaner 

- Värdet 45 dBA bör inte få överskridas mer än 60 min per dag. 

Tätortsnära rekreationsområden 

Värdet 45 dBA bör inte få överskridas mer än 120 min per dag.  (Naturvårdsverket, 

Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod, Rapport 5439, 2005) 

För att få en mer detaljerad bild över bullersituationen i kommunens önskade tysta 

områden behöver detaljerade utredningar göras, där samtliga mindre vägar som kan 

påverka ljudnivåerna tas med i beräkningar. I ett sådant utredningsskede kan det 

även vara lämpligt att ta med eventuella industribullerkällor och liknande i 

omgivningarna. Nedan redovisas den översiktliga ljudsituationen vid Angarnsjöängen 
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och Tärnanområdet, två viktiga natur- och rekreationsområden i Vallentuna, baserat 

på de vägar som ingår i kommunens trafikprognos. 

 

Angarnområdet  

Angarnsjöängen är en mycket välbesökt fågelsjöäng. Den är idag en stor våtmark 

och utgör det största naturreservatet i kommunen. Området är även rikt på 

fornlämningar och det finns ett flertal stigar som leder besökare runt. Den största 

bullerstörningen inom området kommer från Angarnsvägen (väg 268), belägen direkt 

söder om naturreservatet. De områden av reservatet där 45 dBA överskrids är de som 

ligger närmast väg 268 och till största del består av åkermark. Dessa områden kan 

inte anses ha några nämnvärda rekreativa värden. 

De delar som är belägna kring själva Angarnsjöängen har idag ljudnivåer under 45 

dBA ekvivalent och uppnår således kraven för en god ljudmiljö för tätortsnära 

rekreationsområden. Längs med Lingsbergsvägen överskrids idag inte 45 dBA.  

År 2020 kommer de ekvivalenta ljudnivåerna från både Angarnsvägen och 

Lingsbergsvägen att öka något jämfört med dagsläget. Dock inte i sådan omfattning 

att ljudnivåerna inom området vid sjöängen når upp till 45 dBA. 

År 2030 till 2040 bedöms ljudnivåerna ligga över 45 dBA längs med 

Lingsbergsvägen inom ett ca 100-150 m brett område. Längs med Angarnsvägen 

kommer ett något större område än i dagsläget att ha ljudnivåer över 45 dBA, men 

även i dessa scenarion är det i områden med åkermark där högre nivåer uppträder. 

Tärnanområdet 

Tärnanområdet är ett stort sjörikt barrskogsområde i kommunens östligaste del. 

Här finns flera gammelskogar och en rik kulturbygd. Området rymmer åtta sjöar 

varav de flesta är näringsfattiga klarvattensjöar med rent vatten och bra siktdjup, 

däribland Tärnan. 

Området ligger så pass långt ifrån samtliga vägar som studerats i denna utredning 

att inga ljudnivåer över 45 dBA från dessa vägar kan vara aktuella. 
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6.  Bilagor 

Bilaga 1 a-h. Bullerutbredningskartor Vallentuna tätort 

Bilaga 2 a-h. Bullerutbredningskartor Lindholmen 

Bilaga 3 a-h. Bullerutbredningskartor Ekskogen/Kårsta 

Bilaga 4 a-h. Bullerutbredningskartor Karby/Brottby och Gillinge  

Bilaga 5. Hustyper med höjder 
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Bilaga 5  

Nedan redovisas ansatt takhöjd för de hustyper som förekommer i bullerberäkningarna. 

Typer av byggnader från filen FDOREADER_VIEW_GEOM_BY_POLYGON: 

OBJ Objektbeskrivning Typ Typbeskrivning Höjd 
100        0   6 
  1000 Småhus friliggande 6 
  1010 Småhus radhus 6 
  1030 Småhus kedjehus 6 
  1060 Flerfamiljshus 15 
  6010 Uthus 3 
  6020 Skärmtak 3 
200            0  8 
  2060 Hotel Restaurang 8 
  2080 Parkeringshusgarage 8 
  2110 Kontoraffär 8 
  3600 Ospecificerad 8 
  5000 Bensinstation 8 
300                  0  8 
  3340 Hälsocentral 8 
  3440 Skola 8 
  3450 Sporthall 8 
  3510 Samfund 8 
  3600 Ospecificerad 8 
  6010 Uthus 3 
  7040 Vattentorn 8 
400                0 - 8 
  4000 Växthus 8 
  4900 Ekonomibyggnad 

Allmänt 
8 

500          0 - 8 
  2110 Kontoraffär 8 
  3600 Ospecificerad 8 
  4900 Ekonomibyggnad 

allmänt 
8 

  5000 Bensinstation 8 
  5090 Industri allmänt 8 
  6000 Garage 8 
  6020 Skärmtak 3 
600                   0 - 3 
  1000 Småhus friliggande 6 
  3600 Ospecificerad 3 
  6000 Garage 3 
  6010 Uthus 3 
  6020 Skärmtak 3 
  7070 Jordkällare 3 
  9010 Lastbrygga 3 
  9040 Altanbalkong 3 



700               0 - 8 
  3600 Ospecificerad 8 
  6010 Uthus 3 
  6020 Skärmtak 3 
  7040 Vattentorn 8 
  7060 Pumpstation 3 
  7070 Jordkällare 3 
  7120 Mast 8 
  7150 Busskur 3 
  7190 Transformator 3 
990                0 - 8 
  6010 Uthus 3 
  6020 Skärmtak 3 
  9040 Altanbalkong 3 
  9060 Trappa 3 

Tabell 1. Byggnadstyper använda i bullerberäkningen  
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