
RAPPORT R01-311616

BULLERUTREDNING
MÖRBY 1:98 MFL

RAPPORT
2021-02-16



Tyréns AB
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2021-02-16

UPPDRAG 311616, Vallentuna Mörby 1:98 m.fl + Del 2 av Rickebyhöjden

Titel på rapport: Bullerutredning, Mörby 1:98 mfl

Status: Rapport

Datum: 2021-02-16

MEDVERKANDE

Beställare: Vallentuna Kommun

Kontaktperson: Jesper Kramers

Konsult: Tyréns AB, Akustikavdelningen

Uppdragsansvarig: Theodora Bjarkadottir

Handläggare: Hanna Leidholdt, Moa Wijkmark

Kvalitetsgranskare: Theodora Bjarkadottir

REVIDERINGAR

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG

Version:

Initialer:

Kommentarer:



Uppdrag: 311616, Bullerutredning Mörby 1:98 m.fl 2021-02-16

Beställare: Vallentuna kommun

O:\STH\311616\AK\_Text\R01-311616_Mörby1_98_1331_2021-03-16.docx

3(16)

ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING

Akustikavdelningen vid Tyréns AB har fått i uppdrag att utreda bullersituationen vid planerad
nybyggnation på fastigheten Mörby 1:98 m. fl. i Vallentuna kommun. Fastigheten befinner sig i
vägkorsningen mellan Teknikvägen och Mörbyvägen, där stor del av trafiken på Teknikvägen
består av tung trafik, både bussar och transporter till och från industriområdet. Roslagsbanan
ligger ca 200m öster om planområdet.

Den dominerande bullerkällan för planområdet är tunga trafiken på Teknikvägen.
Trafikbullernivåer vid fasad uppfyller riktvärden, högsta nivåerna är på de lägre våningsplanen
mot Teknikvägen och Mörbyvägen. Uteplatser bör anordnas på innergårdar för att uppfylla
riktvärden.

Industribuller från närliggande industrier bedöms uppfylla riktvärden för hela planområdet.

Vibrationer, både från tung trafik och tågtrafik, bedöms uppfylla riktvärden om inte byggnader
placeras ännu närmare Teknikvägen.

Föreslagen husform rekommenderas eftersom tysta innergårdar skapas som är fördelaktigt.
Även rekommenderas genomtänkt konstruktion av yttervägg och ventilationssystem för att
uppfylla inomhus ljudkrav för lågfrekvent buller (som uppstår från den tunga trafiken), gäller
endast fasader mot Teknikvägen och Mörbyvägen.
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING
Akustikavdelningen vid Tyréns AB har fått i uppdrag att utreda bullersituationen vid planerad
nybyggnation på fastigheten Mörby 1:98 m. fl. i Vallentuna kommun. Fastigheten befinner sig i
vägkorsningen mellan Teknikvägen och Mörbyvägen, se Figur 1.

Figur 1. Situationsbild som visar den aktuella fastigheten, markerad med röd samt närliggande industrier
med orange, erhållen 2021-02-02.

Öster om fastigheten befinner sig ett antal industrier som närmast fastigheten utgörs av en bil-
och plåtverkstad. Längre bort längs Teknikvägen ligger ytterligare industri. Industriernas
påverkan på fastigheten har undersökts i en okulär besiktning.

På Teknikvägen körs en del tung trafik på grund av transporter till och från industrierna samt då
vägen är genomfartväg för trasporter.

Öster om fastigheten passerar Roslagsbanan. Banan ger inte upphov till förhöjda bullernivåer för
aktuellt planområde, vilket framgår av bullerkartläggning för Roslagsbanan som Tyréns har tagit
del av.
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Den nya bebyggelsen planeras som fem byggnader bestående av 4 våningsplan plus en indragen
våning alt. vindsvåning med sadeltak. Byggnad ovan garagenedfart planeras som två våningar,
se Figur 2.

.

Figur 2 Översiktbild med volymer för planerade bostadshus, Vallentuna Kommun.

2 UNDERLAG

· Fastighetskarta, erhållen av Vallentuna kommun, 2021-02-01

· Situationsplan erhållen 2021-02-01 från Jesper Kramers, Valletuna Kommun.

· Planritningar (dwg) erhållen 2021-02-01 från Jesper Kramers, Valletuna Kommun.

· Trafikmätningar, genomförda 2005-2020 erhållen från Jesper Kramers, Valletuna
Kommun.

· ”Trafikprognos Vallentuna” av Ramböll från 2019-10-23

· ”Översiktlig bullerkartläggning” Vallentuna kommun 2014, diarienummer KS 2013.452.

· Jordartskarta och jorddjupskarta från SGU

· Geoundersökningar erhållna från Vallentuna kommun
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

3.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning
2015:16). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB
högre värden än i ursprungs-formuleringen. Uppdateringen gäller dock för alla nya bygglov och
planer med start PM sedan januari 2015.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen.

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader, uppdaterade
värden enligt riksdagsbeslut 2017.

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,nT [dB(A)]

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax,nT [dB(A)]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
som inte bör överskridas

- Dock om bostaden < 35 m2

60a)

65a)

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en
ljuddämpad sida

55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid
ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
b) Kan överskridas med som mest 10 dB(A)-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.

Förklaringar trafikbuller

Bostadsrum: rum för daglig
samvaro, utom kök, och rum
för sömn

dB(A): en med frekvensfilter
A-vägd ljudtrycksnivå

Ekvivalent ljudnivå: en
medelljudnivå för spårtrafik

och vägtrafik, beräknad som
ett frifältsvärde och som ett
medelvärde per dygn under ett
år

Maximal ljudnivå: en ljudnivå
för spårtrafik och vägtrafik av
den mest bullrande
fordonstypen med tidsvägning

 F, beräknad som ett
frifältsvärde

Frifältsvärde: en ljudnivå som
inte påverkas av reflexer vid
egen fasad

Uteplats: en iordningställd yta
avsedd för vistelse utomhus
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3.2 EXTERN INDUSTRIBULLER

Riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från industriverksamhet styrs genom Boverkets
rapport BFS 2020:2 (tidigare 2015:21) Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus
från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Dessa är
harmonierade med naturvårdsverkets riktvärden som sedan april 2015 beskrivs i
Naturvårdsverkets rapport 6538. Denna vägledning ersätter de tidigare allmänna råden 1978:5.

I dokumentet beskrivs principer för bedömning i tre så kallade zoner. Zon A innebär att bostäder
kan accepteras utan vidare, zon B innebär att en ljuddämpad sida måste anordnas och i zon C
bedömer Boverket att bostadsbebyggelse inte bör accepteras. För skolor, förskolor och
vårdlokaler bör värden tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används.

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad

Leq,dag

[dB(A)]
(06-18)

Leq,kväll [dB(A)] (18-22) samt
Lör-, sön- och helgdag Leq

dag+kväll (06-22)

Leq,natt

[dB(A)]
(22-06)

Zon A*

Bostadsbyggnader bör accepteras upp till
angivna nivåer.

50 45 45

Zon B

Bostadsbyggnad bör kunna accepteras förutsatt
att tillgång till ljuddämpad sida finns och att
byggnadeerna bulleranpassas

60 55 50

Zon C

Bostadsbyggnader bör inte accepteras
>60 >55 >50

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värden enligt
Tabell 3

Tabell 3.Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad och uteplats.

Leq,dag [dB(A)]
(06-18)

Leq,kväll [dB(A)]
(18-22)

Leq,natt [dB(A)]
(22-06)

Ljuddämpad sida samt uteplats 45 45 40

Utöver detta gäller:

· Vid uteplats, om sådana planeras, gäller ljudnivåerna i Tabell 3.

· Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dB(A)) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda bostadsbyggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan.

· Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser eller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i Tabell 2 sänkas med 5 dB(A).

· 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 minst en
timme.
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Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt
fall. En bedömning av vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller föreläggande,
(skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras. Bedömningarna kan leda till
avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

3.3 FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ALLMÄNNA RÅD OM BULLER INOMHUS

Bedömningsgrunder
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus beslutades den 2 januari 2014 och
används som bedömningsgrunder för att avgöra vad som skall anses vara en sanitär olägenhet.
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken
(1998:808) vad gäller buller inomhus. Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i
permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för
daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för
lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.
Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa
föreligger. Såväl värdena i Tabell 4 som Tabell 5 beaktas vid bedömningen.

3.3.1 TOTAL LJUDNIVÅ INOMHUS

Tabell 4. Bullerriktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Storhet Högsta ljudnivå

Maximalt ljud med tidsvägning FAST 45 dBA

Ekvivalent ljud 30 dBA

Ekvivalent ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA

Ekvivalent ljud från musikanläggningar 25 dBA

3.3.2 LÅGFREKVENT BULLER

I utrymme för sömn och vila uttrycks krav på högsta tillåtna ljudnivå i varje tersband. För
arbetsplatser finns även exponeringsvärden för lågfrekvent buller i AFS 2005:16.

Tabell 5. Högsta tillåtna lågfrekventa bullernivåer [dB] (FoHMFS 2014:13).

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksnivå, Lpeq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32

3.4 ALLMÄNT OM BULLER OCH TÄTORTER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts
för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.

Störningsmått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” efter
”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga
örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

Ekvivalent och maximal ljudnivå
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I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och
maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att
den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en
fordonspassage under ett årsmedeldygn.

3.5 VIBRATIONER

I dagsläget saknas nationella riktvärden för högsta tillåtna vibrationsnivå i bostad. Normalt
används 0,4 mm/s vägd vibrationshastighet som riktvärde, vilket motsvarar den lägre gränsen
för måttlig störning enligt svensk standard SS 460 48 61. Enligt standarden ger vibrationer inom
gränserna för måttlig störning (0,4 mm/s – 1 mm/s) i vissa fall anledning till klagomål.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av
ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport
4653.

Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning av
ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets
rapport 4935.

För beräkningar av punktkällor har Svensk Standard ISO 9613 används för
ljudutbredningsberäkningar för industribuller.

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA (version 2020) från DataKustik.
Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även inkluderande
byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras
automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller. 2 reflexer har använts.

4.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från
omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger
med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad
beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av felet.
För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda ljudnivån till ±
3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För de maximala ljudnivåerna
är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 dBA-enheter.

Enligt ISO 9613 beskrivs beräkningsnoggrannhet upptill 1 000 m ifrån ljudkällan som följande.
När medelhöjden mellan ljudkällan och mottagare befinner sig mellan 0 till 5 m samt inom 1
000 m radie kan ljudnivåer skilja upptill 3 dB. Om medelhöjden mellan ljudkällan och mottager
befinner sig mellan 5 till 30 m där radie är inom 100 m är beräkningsnoggrannheten upptill 1
dB, annars 3 dB.

4.3 KÄLLDATA

4.3.1 VÄGTRAFIK
I tabell 6 sammanfattas trafikmängder som avser utförda mätningar för åren 2018-2020 samt
beräknade för prognosåret 2040 tillsammans med andel tung trafik och skyltad hastighet. För
trafikflödesprognosen år 2040 används underlag från kommunen, ”Trafikprognos Vallentuna” av
Ramböll från 2019-10-23. På Svedjevägen finns det inga mätningar så den uppskattades
(tillsammans med Vallentuna kommun, startmöte 2021-01-28) till lågtrafikerad gata med ingen
tung trafik.
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För utvärdering av maximala ljudnivåer under nattetid används statistik från kommunens utförda
mätningar. För vägar som saknar den statistiken räknas totalt antal fordon per natt vara i
genomsnitt 17% av dygnstrafiken därav räknas 4% av den bestå av tunga fordon.

Teknikvägen
De trafikflödesmätningar som har erhållits från kommunen för Teknikvägen öster om
Mörbyvägen är från september 2020, 2013 samt 2005. Resultat från mätningen utförd under år
2020 visade att andel tung trafik var väsentligt högre än de andra åren, eller 46% jämfört med
11-13%. Observera att alla mätningar uförs under endast en vecka.

Trafkflödesmätningar för Teknikvägen väster om Mörbyvägar utförda år 2015-2019 visar 7-8%
andel tung trafik (mätning utförs alltid under en vecka). Under 2020 utfördes två mätningar, en
vecka i januari och en vecka i september, där januari visar ca. 8% andel tung trafik och i
september mättes andel tung trafik till endast 2%.

Det totala flödet (ÅDT) på Teknikvägen är dock i nivå mellan åren 2018-2020 (2018=4200,
2019=4000, 2020=4300). Enligt information från kommunen påverkades Teknikvägen av
vägavstängning på Mörbyvägen och husbyggnation under tiden där mätningen utfördes 2020.
Eventuellt kan även mätresultatet påverkats av pandmin med färre personbilar och därför större
andel tung trafik.

På Teknikvägen körs en del tungtrafik på grund av trafik till och från industrier samt busstrafik.
Efter jämförelse med äldre trafikmätningar görs en bedömning att andel tung trafik uppskattas
enligt försiktighetsprincip till 14 % öster om Mörbyvägen och 6% väster om Mörbyvägen.

Tabell 6. Trafikflöden.

Väg ÅDT 1)

Andel
tung trafik

[%]

Hastighet
(km/t)

Trafikflöde
natt

Andel tung
trafik natt

[%]

Trafikmängd nuläge

Teknikvägen

(väster om Mörbyvägen)
4200 6 40 216 14

Teknikvägen

(öster om Mörbyvägen)
4200 14 40/503) 216 14

Fornminnesvägen 700 1,5 404 40 4

Svedjevägen5) 100 0 40 0 0

Mörbyvägen 2000 4 30 76 02)

Banvägen 4060 10 50 690 4

Väsbyvägen 7210 10 70 1230 4

Prognostiserad trafikmängd 2040

Teknikvägen

(väster om Mörbyvägen)
5400 6 40 312 14

Teknikvägen

(öster om Mörbyvägen)
5400 14 40/503) 312 14

jesper.kramers
Highlight
Mörbyvägen

jesper.kramers
Highlight
Tung trafik
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Fornminnesvägen 935 1,5 404 55 4

Svedjevägen5) 130 0 40 0 0

Mörbyvägen 2670 4 404) 100 02)

Banvägen 5400 10 50 920 4

Väsbyvägen 9600 10 70 1700 4

1) Antal fordon under ett årsmedeldygn.
2) Lokalgator antas inte ha någon tung trafik nattetid.
3) Utanför fastigheten Mörby 1:98 är den skyltade hastigheten 40 km/h och öster om fastigheten 50 km/h.
4) Utanför bostadshus Rickebyhöjd 30 km/h.
5) Trafikflöden är antagna av Tyréns tillsammans med Vallentuna kommun.

4.3.2 TÅGTRAFIK
I modellen analyseras Roslagsbanan med den tågtypen och spårplaceringen som används i
dagsläget X10p (se rapport ”Mätning av buller från spårfordon” av Tyréns daterad 2016-02-04),
detta enligt uppgifter från SLL Trafikförvaltningen. Nya tågtyper (X15p) kommer driftsättas år
2021 men dessa är kravställda av SL så att ljudnivåer inte får vara högre än nuvarande tåg
(X10p). Analys baserad på nuvarande tågtyp bedöms därmed vara fullgod.

Tabell 7 Tågtrafik

Väg Typ
ÅDT [tåg/dygn]

Hastighet
(km/t)

Tåglängd
[m]Nuläge

Prognos
2040

Roslagsbanan X10p 150 200 80 120

1)Uppgifter erhållna från SLL Trafikförvaltningen (2019-03-28).

4.3.3 INDUSTRIBULLER
Industriområdet vid Teknikvägen ligger nära planområdet. Verksamheter har undersökts okulärt
samt bedömts på plats. I Figur 3 visas det som har undersökts.

Figur 3 – Industribullerkällor, endast trucktrafik och komprimator vid verksamheten Paragon Nordic bedöms
kunna bidra till mätbara ljudnivåer vid planerade bostadsfasader. Dessa har modellerats och beräknats
med schablonvärden.
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Figur 4 – Industriverksamhet Paragon Nordic har en komprimator som packar returpapp
och truckar som kör mellan hus. Dessa har simulerats med schablonvärden från Tyréns
databas.

Enligt Tyréns bedömning finns ingen risk för överskridande av riktvärden enligt Boverkets
rapport 2020:2 vid de planerade fasaderna som verksamheterna ser ut idag. För att säkerställa
beslut har de bullerkällor som bedöms ha högst risk på att påverka planerade bostadsfasader
analyserats. Analysen baseras på schablonvärden, där beräkningar har utförts med data från
Tyréns databas för likvärdiga bullerkällor. Samtidigt har körtider antagits så att troligt ”worst-
case” scenario presenteras. Fläktar närmast planområde bedöms inte avge ljudnivåer som kan
komma att överskriva riktvärden.

Tabell 8 – Bullerkällor och körtider

Nr. Bullerkälla Typ

Körtid LWA [dB(A)] LW [dB]

Dag [06-18] Kväll [18-22] Natt [22-06]

1 Komprimator  Punktkälla 10 min1) - - 101 118

2 Truck Linjekälla 8 t 3 t 1,5 t 101 116

1) ca. en gång om dagen enl. verksamhets personal



Uppdrag: 311616, Bullerutredning Mörby 1:98 m.fl 2021-02-16

Beställare: Vallentuna kommun

O:\STH\311616\AK\_Text\R01-311616_Mörby1_98_1331_2021-03-16.docx

14(16)

Tabell 9 – Ljudeffekt, Lw, industribullerkällor. Tyréns databas.

Nr. Bullerkälla

Höjd
över
mark
[m]

Oktavband

LWA
[dB(A)]

LW
[dB]

31,
5

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Komprimator 2 77 87 89 94 96 96 92 88 78 101 118

2 Truck 1 75 75 90 94 97 93 91 87 84 101 116

4.3.4 PROGNOS FÖR FRAMTIDA BULLER FRÅN INDUSTRI

Framtida bullernivåer från omliggande industri kan ej beräknas utan konkreta planer för
utbyggnad eller förändring av verksamhetstyp.

4.3.5 VIBRATIONER
Enligt jordartskarta från SGU består marken närmast Teknikvägen av postglacial finlera, längre
söderut övergår marken till sandig morän. Jorddjupskarta från SGU visar att djupet ner till berg
kan förväntas variera mellan cirka 3-10 m, se Figur 5.

Det södra huset planeras cirka 4 m från mitten av närmaste körbana på både Mörbyvägen och
Svedjevägen. Det norra huset planeras cirka 4-8 m från mitten av närmaste körbana på
Mörbyvägen och cirka 16 m från mitten av närmaste körbana på Teknikvägen. Närmaste tågspår
(Roslagsbanan) ligger cirka 200 m bort.

På Mörbyvägen förekommer ojämnheter i vägbanan i form av ett flertal brunnslock. Inga
ojämnheter har noterats på Teknikvägen eller Svedjevägen.

Figur 5 Utsnitt ur jordartskarta samt jorddjupskarta från SGU.

4.4 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark utanför vägbana har antagits akustiskt mjuk.
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5 RESULTAT

Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer avser höjden 2 meter relativt mark med en
täthet mellan beräkningspunkterna om 5 x 5 meter. Resultaten redovisas också i bilagor till
denna rapport. Beräkningar är även utförda för var 4 meter av fasaderna på samtliga våningsplan
och fasadmarkörerna i bilagorna visar högsta frifältskorrigerad nivå för något av våningsplanen.

Tabell 10. Utförda beräkningar. Samtliga beräkningar gjorda för prognosår 2040.

Bilaga Scenario Bullertyp Bullerkälla

AK01 Nuläge (år 2020) Översikt Trafik

AK02 Nuläge (år 2020) Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad Trafik

AK03 Nuläge (år 2020) Maximal ljudnivå vid fasad Trafik

AK04 Prognosår 2040 Översikt Trafik

AK05 Prognosår 2040 Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad Trafik

AK06 Prognosår 2040 Maximal ljudnivå vid fasad Trafik

AK07 Industri i närområdet Översikt Industri

AK08 Industri i närområdet Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad Industri

5.1 TRAFIKBULLER

Det är andel tung trafik på Teknikvägen som är den dominerande bullerkällan för planområdet.

5.1.1 FASAD

Ekvivalenta ljudnivåer (prognos 2040) vid planerade bostadsfasader i planområdet är som högst
60 dBA utmed Teknikvägen och Mörbyvägen. Högst är bullernivåen vid de lägre våningsplanen.

5.1.2 UTEPLATS

Ekvivalenta ljudnivåer mot Teknikvägen och Mörbyvägen överskrider 50 dBA. Ljudnivåer vid
fasad mot innergården och på hela innergården är under 50 dBA. Maximala ljudnivåer vid
fasader mot innergården samt på innergård är under 70 dBA.

5.2 INDUSTRIBULLER

Enligt okulär besiktning och schablonberäkningar på Paragon Nordics verksamhet bedöms
riktlinjer för omgivningsbuller enligt Boverket komma uppfyllas vid planområdet.

Industrin har undersökts utifrån befintlig situation där inga bullrande fläktar eller andra
bullerkällor bedöms komma påverka planområdet. Tillsamman med kommunen har
framtidsprognos för industriområdet diskuterats med beslutet att eventuella nya verksamheter
som kan komma vara mer bullriga än befintliga måste uppfylla sina tillståndskrav om buller,
precis som Paragon Nordics tillståndskrav. Kommunen har inte några pågående planer om
förändringar i området.

5.3 VIBRATIONER

Förutsatt att husen grundläggs på berg, antingen genom pålning eller med urschaktning och
platta på ett tunnare lager fyllning/packad sprängsten på berg, bedöms riktvärden för kännbara
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vibrationer kunna innehållas med planerade avstånd mellan hus och vägar. Bedömningen
baseras på en överslagsberäkning enligt FTA1. Om husen grundläggs på befintlig mark, utan
koppling till berg, ses en viss risk för riktvärdesöverskridande vibrationer från tunga fordon på
Mörbyvägen. Då Mörbyvägen endast trafikeras av enstaka tunga fordon bedöms dock
störningsrisken som liten. Teknikvägen bedöms inte utgöra en risk med nuvarande avstånd
mellan hus och väg (cirka 16 m). Bedömningen förutsätter ett hus med tung stomme, ej trä eller
liknande lättkonstruktion. Om husen flyttas så att avståndet till Teknikvägen minskas ses en risk
för riktvärdesöverskridande vibrationsnivåer oavsett stomval om husen inte grundläggs på berg.
Då Teknikvägen trafikeras av en stor mängd tunga fordon bör en mätning av vibrationsnivåerna i
marken utföras i detta fall för att undersöka om åtgärder är nödvändiga.

Roslagsbanan bedöms inte utgöra någon risk tack vare det stora avståndet.

6 UTLÅTANDE
Riktvärden enligt trafikförordningen (SFS 2015:216 tom 2017:359) uppfylls för hela
planområdet. Uteplatser bör anordnas mot eller på innergården för att uppfylla 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Industribullerkällor har undersöks på plats (endast okulärt) och bedöms utifrån erfarenhet och
enkla beräkningar med schablonvärden. Riktvärden bedöms uppfyllas för alla planerade
bostäder enligt Boverkets rapport 2020:2 zon A.

Vibrationer, både från tung trafik och tågtrafik, bedöms uppfylla riktvärden om inte byggnader
placeras ännu närmare Teknikvägen.

6.1 REKOMMENDATIONER PÅ ÅTGÄRDER

6.1.1 UTFORMNING OCH PLACERING

Behålla husformer som förslag visar med bullerskyddat baksida och innergård.

6.1.2 PLANLÖSNING

Ekvivalenta ljudnivåer är inom riktvärden, 60 dBA, så inga särskilda krav på planlösningar.

6.1.3 UTEPLATSER FÖR BOSTÄDER

Ljudkrav på uteplatser enligt trafikbullerförordningen uppfylls mot och på innergården där
ekvivalenta ljudnivån är under 50 dBA och maximala under 70 dBA.

6.1.4 LÅGFREKVENT BULLER

Tung trafik som trafikerar Teknikvägen skapar lågfrekevent buller. Detta bör beaktas under
projekteringen av bostäder. Konstruktion av yttervägg ska ta hänsyn till detta och fönster bör ha
bra förmåga att ljudisolera för låga frekvenser. Även ventilationssystem rekommenderas med
mycket bra ljudreduktionsförmåga eller så väljs FTX-system så att tilluftsdon i fasad undviks.

1 FTA Report NO.0123, Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual, september 2018, Federal Transit
Administration
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