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Sammanfattning 
Södra Hagalund är ett planerat bostadsområde i Solna kommun. 

Området påverkas av buller från Solnavägen och tågtrafik vid 

Ostkustbanan och Mälarbanan. Med genomgående planlösning så 

kan hälften av bostadsrummen riktas mot en sluten innergård där 

riktvärde för ekvivalent- och maximal ljudnivå innehålls. Små 

lägenheter och större enkelsidiga hörnlägenheter med indragna 

balkonger används också för att innehålla riktvärde. I övrigt 

bedöms lågfrekvent buller, stomljud, vibrationer, industribuller och 

byggbuller. Samtliga riktvärden innehålls. Åtgärder för stomljud 

rekommenderas och planbestämmelse bör inkludera stomljud. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Veidekke avser utveckla en ny stadsdel, Södra Hagalund, till en sammanhängande 
stadsdel med bostäder och kontorslokaler. Området som stadsdelen är planerad i har 
behov av utredningar avseende buller och vibrationer. 

Syftet med bullerutredningen är att dels kunna optimera den nya stadsdelsstrukturen 
och bebyggelseutformningen utifrån rådande bullersituation och att skapa en god 
ljudmiljö. Dels att inför beslut om detaljplanesamråd ta fram bullerutredning baserat 
på slutgiltig utformning inför samråd som påvisar att och hur den nya bebyggelsen 
uppfyller rådande bullerriktvärden och att översiktligt utreda risk för störande 
vibrationer från spårtrafik. En prognos för vägtrafik har tidigare utgått från år 2030 då 
Solna kommun ansåg den mest pålitlig. Efter yttrande av Länsstyrelsen har dessa 
trafikuppgifter reviderats till prognosår 2040 med uppgifter från Solna kommun. 
Revideringen av denna rapport är utförd på grund av den ändringen samt att 
hastigheten vid Solnavägen ska sänkas till 40 km/h enligt Solna kommun. 
Byggnadsformer har nu även förändrats för att undvika tekniska lösningar. 

1.2 Uppdrag 
Bullerutredningen ska redovisa det buller som kommer påverka de boende i det 
planerade bostadsområdet med en prognos för år 2040. Utredningen redovisar även 
lågfrekvent buller, stomljud, markvibrationer, industribuller och byggbuller. 

1.3 Rapportens uppdelning 
Många olika bullerkällor utreds och riktvärden är olika för varje typ av ljudkälla. Därför 
är rapporten uppdelad i kapitel för varje typ av ljudkälla (trafikbuller, stomljud, 
industri etc). Detta är utfört för att förenkla för läsaren då varje riktvärde bedöms för 
sig. Även den kumulativa bullersituationen från samtliga källor bedöms. 

Varje kapitel är uppdelat som 

X Kapitelrubrik - Framsida för tydlig brytning 
x.1 Beskrivning av ljudkällans förekomst vid Södra Hagalund 
x.2 Riktvärden för ljudkällan 
x.3 Indata till beräkningar 
x.4 Metod för beräkningar 
x.5 Resultat av beräkningar 
x.6 Åtgärd för bullret 
x.7 Slutsats 

1.4 Underlag 
Följande underlag har använts för bullerutredningen 

- Situationsplan för planerade byggnader erhållen från BSK Arkitekter den 2020-
06-05 och 3D byggnader Södra Hagalund_Kv 2 & 3 Bostäder 3D 

- Fastighetskarta från Metria 2018-06-26 
- Laserdata med höjder från Metria 2018-06-26 
- Trafikuppgifter för vägtrafik prognosår 2040 från David Nordin, Solna kommun 
- Trafikuppgifter för tågtrafik vid Ostlänken och Mälarbanan prognosår 2040 från 

Trafikverkets dokument Trafikuppgifter_jarnvag_t20_och_bullerprognos_2040 
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1.5 Vad är ljud? 

Ljud är tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett 
högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning 
som i en explosion. De utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare 
när de breder ut sig i en större luftvolym. 

1.6 Decibel 

Omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är enormt. Ljudtrycket vid 
smärtgränsen är ca 10 000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet vi kan höra. 
För att slippa mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket. 
Ljudtrycksnivån anges därför i decibel (dB) relativt 20 µPa. En ökning från 50 dBA till 
56 dBA kan ses som liten men motsvarar en fördubbling i ljudtrycket. En ökning på ca 
10 dB är en upplevd fördubbling av ljudnivå. 

1.7 Frekvens 

För att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa 
uppgår till mellan 20 och 20 000 per sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas 
ljudets frekvens (tonhöjd) och enheten är Hertz (Hz). För att ett ljud ska kunna höras 
av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20 och 20 000 Hz. Bäst hör vi kring 
1000 Hz. Lågfrekventa ljud kan liknas vid det muller som en traktor skapar. I 
mellanregistret ligger bruset från trafikbuller med mycket energi mellan 500-1000 Hz. 
Högfrekventa ljud kan vara visslingar t.ex. från en domarvisselpipa. 

1.8 Frekvensvägning 

För att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer överens med 
hörseln, används en vägning av olika frekvenser. Vägningen kan göras på olika sätt. 
De mest vanliga vägningsfiltren är A och C-filtren. A-vägningen, som är ett försök att 
efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, dämpar låga 
frekvenser och förstärker medelhöga. Den tillämpas för mätning av normala 
frekvenser och ljudstyrkor. A-vägningen uttrycks i dBA. C-vägning, som endast i liten 
grad dämpar mycket låga frekvenser, används för att mäta ljud med relativt höga 
ljudstyrkor och anges i dBC. Lågfrekvent kraftigt ljud mäts ofta med C-filter eller 
ovägt, eftersom dBA-värdet inte stämmer med hörselintrycket. Riktvärden är i dBA. 

1.9 Ekvivalent ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. 

1.10 Maximal ljudtrycksnivå 

Maximal ljudnivå är den högsta ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning. 
Tidsvägning ”FAST” ska normalt användas. 

Figur 1. Beskrivning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå, ljudtryck och frekvens 
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1.11 Omgivningsbeskrivning 
Södra Hagalunds bostadsområde planeras i Solna vid Solnavägen. Ostkustbanan går 
öster om det planerade området mot Solna station och Mälarbanan går söder om det 
planerade området mot Sundbyberg station. Se figur 1 för omgivningsbeskrivning och 
figur 2 för situationsplan. Två bostadskvarter är planerade och ett kontorskvarter 
längst söder. I figur 3 visas ett flygfoto över området. 

Berget kommer sprängas bort delvis, varpå det är antaget i bullerutredningen att allt 
berg är jämnat platt till 10 möh förutom höjden längst sydöst i området. En ny 
tunnelbanestation planeras under Ostkustbanan med anslutning till området för Södra 
Hagalunds bostadsområde, se fig 5. En ny pendeltågsstation är planerad längre bort 
vid Huvudsta vilket kan påverka trafikmängden men ej avsevärt för skillnad i buller. 

Figur 2. Omgivningsbeskrivning, inzoomat över området i den mörkblåa markeringen. 
Ungefärlig position av Södra Hagalund inom ljusblå markering. 

Figur 3. Situationsplan för Södra Hagalund från BSK Arkitekter. Veidekkes planerade kontor i syd. 
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Figur 4 Vy 
ovan tomten 

Figur 5 Planerad 
tunnelbanestation 

Figur 6 Planerad 
pendeltågsstation 
längre bort men 
som påverkar 
trafiken 

Planerat område för 
Södra Hagalund 
Bostadsområde 

Ny tunnelbanestation 

Ny pendeltågstation 
TRAFIKBULLER
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2 Trafikbuller 

2.1 Trafikbuller vid Södra Hagalund 
Södra Hagalund är planerat nära spårtrafik där pendeltåg och fjärrtåg passerar. 
Solnavägen, som är en större väg inom Solna, går parallellt längs med Södra 
Hagalund. Dessa ljudkällor bidrar med det dominerande bullret i området. I detta 
kapitel presenteras beräkningar av trafikbuller och bedömning om det föreligger risk 
för störning från buller, samt vilka åtgärder som krävs för att få en god ljudmiljö. 

2.2 Riktvärden trafikbuller 
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 
2017:359 som utfärdades 1 juli 2017. Förordningen innehåller riktvärden för 
trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan-
och bygglagen och enligt miljöbalken (1). 

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik 
vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015 och 
uppdaterades den 1 juli 2017. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i 
planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 

Tabell 1 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 rev 2017. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, 
frifältsvärden dBA 

Ekvivalent 
ljudnivå 

Maximal 
ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad  60 a) -

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 -

På uteplats (om sådan ska anordnas 
i anslutning till bostaden) 50  70 b) 

Ljudnivå vid bullerdämpad sida om 60 dBA överskrids (bostad är större än 35 m2) 

Vid bullerdämpad fasad för hälften 
av bostadsrummen 55  70 c) 

Förklaringar och avsteg 

a) Om 60 dBA överskrids och bostaden är större än 35 m2 ska hälften av 
bostadsrummen vara vända mot fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

c) minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
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2.3 Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt 
svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 252 67. Detta innebär följande 
riktvärden för trafikbuller inomhus. (2) 

Tabell 2. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 
Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 

Kök 35 dB(A) -

2.4 Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla riktvärden på: 

· Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad för små lägenheter om högst 35 m2 

· högst 55 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad, sk bullerdämpad sida 

· uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 
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2.5 Färgskalor - förklaring 

Följande färgskalor har använts i bullerutredningen för trafikbuller. Färgerna kopplas i 
dessa tabeller med bedömningsgrund. En beskrivning av hur mycket olika ljudkällor 
låter om lyssnaren befinner sig nära källan visas i figur 8. 

Små lägenheter -> 

Enkelsidig bostad -> 

Bullerdämpad sida -> 

Uteplats -> 

<- Uteplats & bullerdämpad 
sida 

 

Figur 7. Färgskala för ekvivalent och maximal ljudnivå med gräns vid riktvärdet för ljudnivå på 
bullerdämpad sida 

Figur 8. Relation mellan ljudnivå i decibel och upplevd ljudnivå om lyssnare befinner sig nära 
ljudkällan. Mellan 50-80 dBA så redovisas färgerna enligt färgskala för ekvivalent ljudnivå för en 

koppling mellan upplevd ljudnivå och riktvärde. 
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Nej 

Nej 

Figur 9. Bedömningsordning för riktvärden vid fasad 

1. Klaras 60 dBA? 
= Riktvärden innehålls 

2. Klaras 65 dBA? 
= Riktvärden innehålls för 
liten lägenhet ≤ 35 m2 

3. Överskrids 60 dBA och 
lägenheten är större än 35 m2? 

= Genomgående planlösning 
hälften av bostadsrummen mot 
bullerdämpad sida 

4. Överskrids 65 dBA ? 
= Genomgående planlösning krävs 

Figur 10. Bedömningsordning för riktvärden vid fasad som illustration 
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2.6 Tolkning av resultat 
I figur 11 och 12 nedan ges exempel på resultat av ljudberäkningar med förklaring hur 
resultatet presenteras. I resultatet för denna rapport redovisas resultatet endast i färg. 

Figur 11. Bullerkarta med ljudutbredning och fasadberäkning. Färger på marken i kartan 
motsvarar ljudutbredning och markörer på fasad avser fasadberäkningen som jämförs mot 
riktvärde. 

Figur 12. Exempel på fasadberäkning i 3D vy. Färger på marken i kartan motsvarar 
ljudutbredning och markörer på fasad avser fasadberäkningen. Där siffror redovisas är 
beräkningspunkter, fasaden fylls med färg närmast punkten beroende på ljudnivå och täthet 
mellan beräkningspunkter 
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2.7 Trafikuppgifter 
Trafikuppgifter i tabell 3 för vägtrafik har erhållits från Trafikplanerare David Nordin 
vid Solna kommun (3) och är en prognos för år 2040. Solna kommun har räknat upp 
trafiksiffrorna från sin prognos 2030 med 1,5% per år till 2040. Solnavägen är 
planerad att förändras från infartsled till en stadsgata därför har hastigheten ändrats 
från 50 km/h till 40 km/h, dock endast söder om Sundbybergsvägen. 

Trafikuppgifter i tabell 4 för tåg har erhållits från Trafikverkets dokument 
Trafikuppgifter_buller_prognos_och_T18_20180423 (4) och är en prognos för år 2040. 
Trafiksiffrorna har kontrollerats med Trafikverkets statistikavdelning 2019-04-30. 
Hastigheten är enligt skyltad hastighet från Trafikverket (NJDB). Fördelningen över 
spår är enligt Trafikverkets Riksintresseprecision för Ostkustbanan (5). 

Tabell 3. Trafikuppgifter för prognos år 2040. Indexering kopplat till figur 13 

Index Väg/delsträcka Fordon/ 
ÅMD 

Andel tung trafik, 
% 

Hastighet, 
km/h 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Solnavägen S1) 

Solnavägen N1) 

Sundbybergsvägen 1) 

Västra vägen 2) 

Solgatan 2) 

Åldermansvägen 2) 

Övriga vägar2) 

Lokalgata 2) 

27 470 
16 300 
13 300 
2300 
1150 
1150 
1150 
500 

10 
10 
10 
10 
5 
20 
5 
5 

40 
503) 

50 
30 
30 
30 
30 
30 

1) Uppgift från Solna kommun enligt prognos för år 2040 
2) Uppskattad av ÅF 
3) Hastigheten för Solnavägen kommer vara 40 km/h förbi Södra Haglund men 50 km/h norr 

om Sundbybergsvägen enligt Solna stad. 

Tabell 4. Trafikuppgifter för spårtrafik vid Ostkustbanan år 2040. Indexering kopplat till figur 13 

Spår Tågtyp Antal 
tåg per 
dygn 
[st] 

Tåglängd medel 
(max) [m] 

Hastighet, 
km/h 

f och g Pendeltåg (X60) 378 214 160 
c, d, e & h EC250 60 131 (340) 160 
c, d, e & h ER1 32 105 (210) 160 

c och d Lok+Vagn 6 240 100 
e och h X3 172 93 200 

c, d, e & h Fjärrtåg (X40) 58 160 (270) 160 
c, d, e & h Fjärrtåg (X55) 50 110 (220) 160 

f och g Godståg (Diesellok) 3 680 100 
a, b, c & d Tåg mot depån 801) 105-680 50 på a & b 

(alla typer) 160 på c & d 

1) Uppgift från bullerutredningen om buller vid Hagalunds depå 
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Spår Tågtyp Antal 
tåg per 
dygn 
[st] 

Tåglängd medel 
(max) [m] 

Hastighet, 
km/h 

x och y 
x och y 
x och y 

Pendeltåg (X60) 
Fjärrtåg (X40) 

Godståg (Diesellok) 

268 
96 
6 

214 
96 (210) 

680 

100-160 
100-160 

100 

Tabell 5. Trafikuppgifter för spårtrafik vid Mälarbanan år 2040. Indexering kopplat till figur 13 

Figur 13. Indexering av för vägar och spår kopplat till tabell 3, 4 och 5 

2.8 Bullerregn 
I större tätorter finns alltid ett sorlande buller, detta kallas ”bullerregn”. Med 
bullerregn menas ljud som färdas över långt avstånd från väg eller spår och faller 
nedåt mot mottagaren likt regn. Detta ljud utbreder sig genom olika luftlager och kan 
böjas ned beroende på temperaturförändringar i olika luftlager eller vindprofiler. Det är 
anledningen varför man kan höra ljudkällor på långt avstånd en stilla sommarkväll när 
vinden ligger på (6). 

Motorled E4 är ca 1000 m från Södra Hagalund. Skyltad hastighet är 70 km/h, ca 
150 000 frd/dygn och det är ca 10 % tung trafik. Detta bedöms ge ett bullerregn om 
46 dBA på 1000 m avstånd och vara den dominerande källan till bullerregn. Även 
Frösundaleden bidrar delvis med bullerregn men det påverkar ej bullerregnsnivån. 
Därför har 46 dB adderats till samtliga resultat av trafikbuller presenterat i rapporten. 
Av denna anledning har inga ljudnivåer under 50 dBA redovisats. 
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2.9 Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik Naturvårdsverkets rapport 4653 (7).Beräkningar för 
spårtrafikbuller har utförts enligt beräkningsmodellen beskriven i Naturvårdsverkets 
rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell” (8). De 
ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. 

Beräkningarna är utförda i Soundplan version 8.1 (v. 2020-04-27) med en 
terrängmodell uppbyggd från laserdata och byggnader från fastighetskartan samt 
planerade byggnader. Korrektion för bro i spår är +3 dB och för växlar i spår är det 
+ 6 dB i enlighet med rekommendation i rapport 4935 (8). 

2.10 Ekvivalent ljudnivå 
Vid mest bullerutsatta bostadfasad mot Solnavägen fås upp mot 67 dBA ekvivalent 
ljudnivå. 

Ekvivalent ljudnivå som ljudutbredning redovisas i bilaga A01. 

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad redovisas i bilaga A02. 

Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och avser frifältsvärden. 

Ekvivalent ljudnivå redovisas på nästkommande sida 14-18 som följande 

Figur 14. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad 

Figur 15-16 Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad med planlösning 

Figur 17. Ekvivalent ljudnivå som ljudutbredning 1,5 m över mark 

Figur 18. Ekvivalent ljudnivå vid fasad i 3D vy för fyra olika vinklar 

2.11 Maximal ljudnivå 
Mot Solnavägen fås upp mot 80 dBA maximal ljudnivå vid närmsta fasad. Vid 
bostadsfasad mot Ostkustbanan fås upp mot 77 dBA maximal ljudnivå. 

Maximala ljudnivåer redovisas i bilaga A03. 

Maximal ljudnivåer vid fasad redovisas i bilaga A04 

Maximal ljudnivå redovisas på efter ekvivalenta ljudnivå på sida 19-22 som följande 

Figur 19. Högsta beräknade maximala ljudnivå vid fasad 

Figur 20-21 Högsta beräknade maximala ljudnivå vid fasad med planlösning 

Figur 22. Maximal ljudnivå som ljudutbredning 1,5 m över mark 

Figur 23. Maximal ljudnivå vid fasad i 3D vy för fyra olika vinklar 

På grund av att högsta ljudnivå redovisas i figur 15-16 och 20-21 så är alla 
våningsplan med. Detta kan försvåra tolkningen av figurerna då endast typplan, som 
har högsta bullernivåer, redovisas. Resultatet vid lägenheternas yttersta kant gäller. 
Figurerna finns i större format i slutet av rapporten och även endast planlösningar. 
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2.12 Fasaddimensionering 
Närheten till spår och höga maximala ljudnivåer ställer höga krav på fasadens 
ljuddämpande förmåga. För gula fasader i figur 25 innebär det att bostäder bör byggas 
antingen i tung konstruktion med fasader av betong (sandwichväggar med betong och 
mineralull) eller förstärka lättväggar. Fasaderna bör även ha ljuddämpande fönster 
som är dimensionerade för trafikspektrum och lågfrekvent buller, ljuddämpade 
ventilationsdon eller helst mekanisk ventilation FTX. För gröna fasader är kraven lägre 
och måste inte vara tung konstruktion men bör undersökas i vidare projektering. För 
gröna fasader är fönsterkrav och ventilationskrav viktigare. Kontorsbyggnad har lägre 
krav än redovisat i figur 24-25 men bör ändå väljas med omsorg pga närhet till spår. 

Nedan i figur 24-25 följer exempel på vilka krav som kan komma att ställas för 
fasaddämpningen. Observera att inte alla byggnader är planerade för bostäder och 
därför kan ha lägre krav på fasaddämpning. Liknande krav ställs på 
kontorsbyggnaden. Detta ska utredas vidare i den kommande projekteringen för att 
innehålla en god ljudmiljö inomhus och dimensionering av kontorsfasad. 

Figur 24. Exempel på lämplig fasaddimensionering för området 

Figur 25. Behov av fasadisolering med färger kopplat till figur 24. Kontoret har lägre krav. 
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2.13 Slutsats trafikbuller 

Högst 60 dBA vid alla fasader 
Att innehålla målet högst 60 dBA vid alla fasader bedöms inte realistiskt, varför 
bedömningen av bullersituationen sker utgående från att erhålla en bullerdämpad sida 
vid minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. Där den ekvivalenta ljudnivån 
överskrider 60 dBA vid en fasad är det lämpligt med antingen genomgående 
planlösning till bullerdämpad sida eller små lägenheter <35 m2 där ljudnivån ej 
överskrider 65 dBA. 

Nivå vid fasad – bullerdämpad sida 
Samtliga bostäder kan utföras med bullerdämpad sida där hälften av bostadsrummen 
innehåller 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. För 
enkelsidiga lägenheter i hörnlägen så har indragna balkonger använts för att skapa en 
bullerskyddad fasad med hjälp av byggnadsutformningen. Detta är ingen teknisk 
lösning då endast byggnadsutformning används. I figur 15-16 och figur 20-21 
redovisas planlösningar som visar att hälften av bostadsrummen för alla genomgående 
lägenheter vetter mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå innehålls. I hörnlägen där 65 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls används små 
lägenheter som är under 35 m2. 

Fem hörnlägen blir speciella då de använder sig av indragna balkonger för att innehålla 
bullerdämpad sida. Det gäller tre lägenhetstyper i det södra kvarteret (kvarter 2) och 
två lägenhetstyper i norra kvarteret (kvarter 3). Hälften av bostadsrummen för dessa 
lägenheter vetter mot en fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå innehålls utan tekniska lösningar. Det är dock lämpligt att glasa in dessa 
balkonger till 50-75% för att dämpa ljudnivå ytterligare även om riktvärdet innehålls. 

Se hörnlägenheter för kvarter 2 i figur 26 och hörnlägenheter i kvarter 3 i figur 27. 

Figur 26. Hörnlägenheter med indragna balkonger för att hälften av bostadsrum ska ha tyst sida 

26 



 

 

 

 

 

TRAFIKBULLER 

Figur 27. Hörnlägenheter med indragna balkonger för att hälften av bostadsrum ska ha tyst sida 

Nivå på uteplats 
Gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
kan anordnas för båda kvarteren på innergård. 

Nivå inomhus med stängda fönster 
Med lämpligt val av fönster och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus 
erhållas med stängda fönster. Ljudkraven varierar med fönsterstorlek, rummens 
utformning och ytterväggskonstruktion samt önskemål om ljudstandard. 
Fasaddimensionering utförs lämpligen i den fortsatta projekteringen. 

Observera att då projektet är utsatt för höga trafikbullernivåer rekommenderar vi att 
en tung fasadkonstruktion väljs (t.ex. betong). Av samma skäl rekommenderar vi FT-
ventilation så att man slipper uteluftdon/ventiler i lägenheterna. Fönsterdörrar bör 
planeras som inåtgående i fasader där ljudnivån överskrider 65 dBA. 

Påverkan på befintlig bebyggelse 
Nybyggnationen kommer ej medföra ökade trafikbullernivåer i form av reflekterande 
ljud till befintliga bostäder i närområdet annat än i försumbar omfattning <1 dBA. 
Reflexljudet blir betydligt lägre än direktljudet. Viss skärmning av ljud från 
Ostkustbanan och Solnavägen kan däremot sänka ljudnivån i närområdet. 

Lågfrekvent buller 
Risk för störning av lågfrekvent buller är låg då stadigvarande källor som industri och 
busstationer måste vara placerade nära oftast för att riktvärdet för lågfrekvent buller 
ska överskridas. Beräkningar av lågfrekvent buller visar att riktvärden inomhus 
kommer kunna innehållas utan åtgärder. Fläktar på bostädernas tak bör planeras och 
riktas så att de ej är i närheten av bostäderna bullerdämpad sida. Busstationer vid 
Solnavägen kommer ej att störa bullerdämpad sida eller vid bullerutsatt sida på grund 
av avståndet (9). 
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Sammanfattning Trafikbuller 
Med genomgående planlösningar så kan hälften av bostadsrummen riktas mot den 
bullerdämpande innergården. På innergården går det även att anlägga en gemensam 
uteplats där riktvärden för uteplats innehålls. För små lägenheter som är 35 m2 eller 
mindre kan dessa vara riktade mot både spår och Solnavägen om 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå innehålls (orange). 

I hörnlägen så har indragna balkonger använts för att möjliggöra tyst sida utan 
tekniska lösningar. Detta motsvarar 33 lägenheter av det totalt 588 antal planerade 
vilket motsvarar 5% av det planerade antal lägenheterna. God ljudmiljö kan erhållas 
för samtliga bostäder. En kommentar jämfört med tidigare bullerutredning är att den 
lägre hastigheten på Solnavägen innebär lägre ljudnivåer generellt trots ökad trafik. 
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3 Stomljud 

3.1 Stomljud vid Södra Hagalund 
Södra Hagalund är planerat vid den planerade tunnelbanestationen Hagalund 
Industriområde på gula linjen. Godståg passerar längs Ostkustbanan vilket kan 
medföra stomljud och tunnelbanan går direkt under Ostkustbanan. Tunnelbanans 
anläggningar som station och rulltrappa ligger nära bostäder. Bussar går längs 
Solnavägen vilket kan medföra stomljud och vibrationer. I detta kapitel presenteras 
översiktliga beräkningar av stomljud för bedömning av om det föreligger risk för 
störning. 

Generellt kan sägas att det vi upplever som vibrationer är väldigt låga frekvenser som 
typiskt fortplantats via mjuk mark och det vi upplever som stomljud alstras av mer 
högfrekventa vibrationer som fortplantats via hård mark eller berg. De högfrekventa 
vibrationerna, i detta fall cirka 50 – 200 Hz, omvandlas sedan i byggnadens 
konstruktion till ljud som kallas stomljud. 

Stomljud är ovanligt för vägtrafik och avser oftast högfrekventa vibrationer alstrade av 
spårtrafik och som via fasta material sprids till närliggande byggnader. Inne i 
byggnaden kan stommarna (väggar och bjälklag) sättas i svängning och då orsaka ett 
hörbart mullrande ljud, därav namnet stomljud. Stomljud måste främst beaktas då 
tågen trafikerar spår på berg. Stomljud stör mest på natten då annat bakgrundsljud ej 
hörs lika mycket. 

Figur 28. Läget för den planerade tunnelbanestationen Hagalunds industriområde (15) 

3.2 Riktvärde stomljud 
Det finns inga nationella riktvärden för stomljud specifikt men dessa ljud ska innehålla 
30 ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus enligt 
Folkhälsomyndighetens riktvärden. 

Trafikförvaltningen har som mål vid projektering av tunnelbanan att 30 dBA 
maximalnivå SLOW-vägt inte skall överskridas i bostäder (10). 
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3.3 Beräkningsmetod stomljud 
Beräkning av stomljudsnivåer har gjorts i enlighet med beräkningsmetoden i FUT-
dokumentet 3310-Y31-24-0105, PM beräkningsmodell för stomljud i driftskedet (11). 
Metoden som föreslås i dokumentet är empirisk och utgår från uppmätta 
vibrationsnivåer i och ovanför bergtunnel i Stockholms befintliga tunnelbana. 
Korrektionstermer för hastighet, spårväxel, avstånd, marktyp och grundläggning ingår 
i modellen. 

Ekvationen för stomljudsnivå för bostadshus grundlagt på berg är 

y = -12,94*ln(x) + 66,778 – 0,2*(70 – v) + 10*s 

där 

y = ljudtrycksnivå, dBA re 2*10-5 Pa 

x = avståndet mellan tunnelcentrum och husgrund v = tåghastigheten i km/h 

s = växelförekomst. s = 0 vid ingen växel, s = 1 vid växel 

3.4 Beräkningar stomljud från tunnelbanan 
Beräkningar har genomförts för tunnelbana i närheten av Södra Hagalund. Underlag 
för berg och terräng är FUT dokument 3300-G31-24-00001 samt MKB för FUT. 

Ett konservativt antagande (värsta fallet) har gjorts att samtliga bostadshus är 
grundlagda direkt på berg utan källare. Annan grundläggning, exempelvis källare på 
berg, källare i friktionsjord, pålning till berg, friktionspålning, platta på mark etc. 
medför lägre stomljudsnivåer än de beräknade. 

Avståndet mellan tunnelcentrum och ovankant berg har uppmätts till lodrätt 45 m 
efter schaktning till 10 m ö h. Horisontellt avstånd är 100 m. 

Beräkning har gjorts både för hastighet 70 km/h och 90 km/h. Inga spårväxlar finns 
längs sträckan. På grund av avståndet och djupet så är beräknade stomljudsnivåer 
lägre än 10 dB i planerade bostäder vid Södra Hagalund. 

3.5 Kommentar stomljud från tunnelbanan 
Buller och stomljud från arbetsfordon och spårunderhåll, exempelvis spårslipning och 
spårriktning, kommer att förekomma. Buller från underhållsarbeten uppstår vanligen 
nattetid då dessa arbeten måste utföras under trafikfri tid. Det går dessutom inte att 
utesluta att högre ljudnivåer från arbetsfordon kan uppstå jämfört med fordon i 
linjetrafik. 

3.6 Stomljud från tåg på Ostkustbanan 
Det finns risk för stomljud från Ostkustbanan vid bostäder och verksamheter. Där 
tågen går i högst hastighet förbi Södra Hagalund ligger Ostkustbanan på berg. Då 
kopplingen i marken mellan Ostkustbanan och planerade bebyggelse är okänd så antas 
ett värsta fall för beräkningen, att spåret och bostäderna är byggda på samma berg. 

Närmaste bostadshusen är placerade ovanpå ett till två källarplan samt en 
bottenvåning och möjligheten att utföra åtgärder i kopplingen mot berget i form av 
vibrationsdämpning bör undersökas i senare skede. Hur bostäderna grundläggs mot 
berget har stor betydelse. Nyslipat spår kan innebära 10 dB lägre nivåer. Att spåret 
ligger på lera och inte berg kan betyda 10 dB lägre nivåer. 
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Tabell 6. Indata för beräkning av stomljud från passerande tåg till närmaste planerade bostad 

Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Godståg / Persontåg Dominerande källa för 
stomljud 

Avstånd 90 m 
Närmaste avstånd 

mellan spår för tåg med 
hög hastighet 

Hastighet 160 km/h Skyltad hastighet 

Spårhållanden God kondition. Bana 
med underballast 1,3 m Ostkustbanan 

Markförhållanden Berg under bostad, 
Berg under spår Värsta fall i kopplingen 

Grundläggning Direkt på berg Berg i dagen 

Dämpning per 
våningsplan 

Två källarplan garage + 
en våning med 
verksamhet. 

Uppgift från Arkitekt 

Tabell 7. Resultat från beräkning av stomljud SLOW-vägt från spårtrafik till närmaste bostad 

Beräknad stomljudsnivå 
vid närmaste bostad Resultat Riktvärde enl. praxis 

Bostad 30 dBA 30 dBA 

Tabell 8. Resultat från beräkning av stomljud SLOW-vägt från X3 med 200 km/h 100 m avstånd 

Beräknad stomljudsnivå 
vid närmaste bostad Resultat Riktvärde enl. praxis 

Bostad 30 dBA 30 dBA 

3.7 Stomljud från bussar vid Solnavägen 
Stomljud från bussar som passerar vid Solnavägen bör ej uppstå då inga ojämna ytor 
har upptäckts vid okulärbesiktning. En god ytjämnhet på körbanor är dock alltid att 
rekommendera för att minimera risken för störande vibrationer. 
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3.8 Åtgärdsförslag stomljud 
Det föreligger risk för störning av stomljud och komfortstöranade vibrationer i området 
eftersom att markförhållandet är gynnsamt för spridningen av vibrationer till 
byggnader. Komfortstörande vibrationer och stomljud bör utredas för varje byggnad i 
området för att säkerställa att krav uppfylls. Detta eftersom att vibrationsisolerande 
åtgärder för att reducera komfortstörande vibrationer och stomljud är praktiskt mycket 
svårt och oftast dyrt att åtgärda i efterhand. Därför rekommenderas att bostäder 
utförs med stomljudsisolerade åtgärder för att störningar från tåg på Ostkustbanan, 
tunnelbanan och stationsbyggnaden (till exempel rulltrappa) ej ska överskrida 
bestämmelser angivna i plankarta. Byggnader kan till exempel grundläggas med 
stomljudsisolerande matta av till exempel polyuretanskum eller med fjädrande 
element, ingen stum kontakt mellan mark och byggnad får förekomma vid 
stomljudsisolering. Särskild omsorg om utifrån kommande anslutningar kan komma 
att krävas för att dessa inte ska föra in ljud i byggnaden. Miljö- och funktionskrav på 
stomljudsisolering måste beaktas utefter vald stomljudsisolerande lösning. 

För att verifiera kraven på stomljudsisolering är det lämpligt att göra kontrollmätning 
av vibrationsnivåerna då marken förberetts för grundläggning för att eventuellt justera 
kraven på insättningsdämpning före definitivt beslut av val av stomljudsisolerande 
material. För att isoleringen ska ge önskat resultat är det av största vikt att ingen del 
av den isolerade huskroppen har kontakt med oisolerade delar, eller att stum kontakt 
med mark förekommer. 

· Leverantörerna skall visa beräkningar hur de kommit fram till utlovad 
insättningsdämpning. 

· Om isoleringen läggs under källarplan får fyllning under platta inte innehålla 
skarpa kanter som riskerar penetrera vibrationsisoleringen och kortsluta det 
isolerande skiktet. 

· Inga delar av huset får ligga an mot mark utan mellanliggande 
vibrationsisolering. 

· Andra konstruktioner utan underliggande vibrationsisolering får inte ha stum 
kontakt med huset. 

· Del av huset som vibrationsisoleras mjukfogas mot del av huset utan 
vibrationsisolering. 

· Särskild omsorg om utifrån kommande anslutningar krävs för att dessa inte 
ska föra in ljud i byggnaden. Endast mycket mjuka anslutningar får 
förekomma. 

Byggnaderna bör stomljudsisoleras med dämpande gummi eller fjädrar under bärande 
konstruktioner eller hela bostadsbyggnaden. Dämpande gummi kan vara t.ex. 
polyuretanskum eller liknande och ska stämmas av mot vibrationernas frekvens för 
både tåg på Ostkustbanan, tunnelbanan och rulltrappan. 

För stomljud från rulltrappor till tunnelbanan är det viktigt att se till att det ej finns 
koppling mellan byggnaderna. Rulltrappor kan även ge ett tonalt ljud vilket skärper 
kraven med 5 dB varpå extra försiktighet bör tas i val av åtgärd. Från tidigare 
mätningar av stomljud från rulltrappor så brukar energiinnehållet ligga över 30 Hz 
vilket är relativt enkelt att dämpa men dämpmaterialet bör täcka frekvenser ner mot 
15 Hz. Ett alternativ är att stomljudsisolera stationsbyggnaden. 

En text om skydd mot vibrationer bör läggas till i planbeskrivningen enligt kapitel 3.9 
och åtgärder bör dimensionernas för att klara dessa krav under bygglovsprocessen då 
detta oftast utförs inom projekteringen. 
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3.9 Text till planbeskrivning 

Förslag till text för planbeskrivning: 

”Bostäder ska grundläggas och utföras så att stomljud i boningsrum inte överstiger 
ljudnivån 30 dB(A) slow från Ostkustbanan, tunnelbanetrafik eller installationer 
kopplat till tunnelbanan. För kortvariga ljud, s.k. intermittenta ljud från installationer, 
ska stomljudsnivån i bostad inte överstiga 35 dB(A) LAFmax. 

Buller och stomljud från arbetsfordon och spårunderhåll, exempelvis spårslipning och 
spårriktning, kommer att förekomma. Buller från underhållsarbeten uppstår vanligen 
nattetid då dessa arbeten måste utföras under trafikfri tid. Det går dessutom inte att 
utesluta att högre ljudnivåer från arbetsfordon kan uppstå jämfört med fordon i 
linjetrafik” 

3.10 Slutsats stomljud 
Risk för störning av stomljud vid planerade bostäder bedöms finnas. Det långa 
avståndet, kopplingen, spårkroppens konstruktion och byggnadernas konstruktion är 
ej helt kända varpå beräknad ljudnivå är ett värsta fall. Riktvärdet innehålls trots 
marginal i beräkningarna. Inga störningar från stomljud finns i området idag enligt 
Riksintresseprecisionen för Ostkustbanan och det finns befintliga bostäder närmre 
spåret i samma område (6). 

Uppföljning av stomljud och vibrationer görs normalt lämpligen i byggskedet då det är 
från byggnadens grundläggning som vibrationer sprider sig vidare igenom byggnaden. 
Det är vibrationsnivåer på grundläggningen så som fundament och eventuella pålar 
som är relevanta att mäta för att sedan om så krävs utforma åtgärder. I detta skede 
är planbeskrivningens krav det viktiga. Åtgärderna går att dimensionera när uppmätta 
vibrationsnivåer och grundläggningen är mer känd i bygglovsprocess och byggskede. 
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3.11 Komfortvibrationer
Spetsburna pålar rekommenderas för de planerade byggnaderna vid Södra Hagalund
enligt den geotekniska undersökningen. Med spetsburna pålar ned till berg uppstår
vanligtvis ej störning av vibrationer. Därför rekommenderas spetsburna pålar även för
att minimera komfortvibrationer.

Markförhållanden och grundläggning under E18 är okända men bör vara förstärkta då
marken består av lös lera varpå beräknade vibrationsnivåer bör bli lägre än redovisat
resultat i denna rapport. De beräkningar som utförts för komfortvibrationer är ett
värsta fall och påvisar en risk för störning.

3.12 Om komfortvibrationer
Komfortvibrationer kan orsaka påverkan på människor och byggnader. Människor kan
uppleva vibrationerna på olika sätt beroende på frekvensområde. Dels som mekaniska
vibrationer som påverkar kroppen och/eller som ljud – stomljud som strålar ut från
vibrerande byggnadsdelar.

Relevant frekvensområde för kännbara vibrationer ligger i området 1 80 svängningar
per sekund, Hertz, och för stomljud handlar det ofta om 25 - 250 svängningar per
sekund. Högre hörbara frekvenser kan bli aktuella, speciellt om lösa föremål som
exempelvis glas och porslin kommer i svängning.
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4 Vibrationer 
Vibrationer kan uppstå t.ex. när godståg passerar över lösa jordar så som lera. 
Vibrationer mäts i hastighet, mm/s, och kan upplevas som måttligt störande vid 
vibrationsnivåer över 0,4 mm/s. För störning av vibrationer så vägs vibrationerna med 
komfortvägning för att motsvara hur en människa upplever vibrationerna, likt dBA-
vägning som ska efterlikna hur människan upplever ljudnivåer. Mätvärdet uttrycks 
som root mean square (RMS) när det gäller komfortvibrationer. 

4.1 Vibrationer vid Södra Hagalund 
Vibrationer uppstår nästan bara när marken består av lös lera. Södra Hagalund ligger 
på berg vilket gör risken för vibrationer låg. Även spåren ligger på berg. En del av 
Solnavägen ligger däremot på lera varpå vibrationer för vägtrafik undersöks. 

4.2 Riktvärden för komfortvibrationer i byggnader 
Med komfortvibrationer i byggnader avses vibrationer i frekvensområdet 1-80 Hz vilket 
bedöms vara relevant för mekaniska vibrationer som påverkar människokroppen. 
Mätning sker enligt svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” (12). I standarden anges riktvärden 
för bedömning av komfort i byggnader, se tabell 9. 

Enligt standarden bör riktvärdena ”tillämpas vid nyetablering och vid nybebyggelse. De 
kan tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Den komfortvägda 
vibrationshastigheten 0,4 mm/s är också rekommenderat för nyprojektering av 
bostäder i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på 
väg och Järnväg (13) som anges för bostäder nattetid.” Praxis är att använda 0,4 
mm/s som ett riktvärde för nyprojektering av bostäder och kontor. Följande nivåer 
beskrivs som störande i standarden: 

Tabell 9: Riktvärden ur Svensk Standard SS 460 48 61. "Vibration och stöt - Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader". Värdena avser uppmätta nivåer inomhus i 
bostäder 
Störningsgrad Komfortvägd 

vibrationshastighet: 
Anmärkning 

Liten störning: 0,1 - 0,4 mm/s Knappt/inte kännbar för människa 

Måttlig störning: 0,4 - 1,0 mm/s Delvis kännbar för människa 

Sannolik störning: 1,0 - 2,0 mm/s Kännbart för människa. Upplevs som störande 

Stor störning: >2,0 mm/s Mycket kännbar. Obehaglig störning. 

Påverkan på byggnader 

Mycket liten sannolikhet för skador i 
byggnader 

Möjlig skada på gamla och hårt 
belastade byggnader Små skador Sprickor Stora skador 

Påverkan på människor 

Knappt 
märkbar Märkbar Klart märkbar Störande Obehaglig/Smärtsam Smärtsam 

Påverkan på byggnader 

Riktvärde 
0,4 mm/s 

Figur 29. Vibrationsnivåer effekt på människor och byggnader 
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4.3 Markförhållanden 
Två utredningar har använts som underlag för beräkningar av komfortvibrationer. 
Underlag är ritningar av berget i skikt från FUT dokument 3300-G31-24-00001, 
utredning PM Optimering av schaktning för området och även berggrundskartan från 
SGU:s arkiv, se figur 30. I undersökningen för området framgår det att spåren på 
Ostkustbanan och det planerade bostadsområdet har samma berg som grund. 
Jorddjupet är mindre än 1 m. 

Figur 30. SGU:s Berggrundskarta för området där Södra Hagalund är planerat. Rosa är berg. 

Figur 31. Förenklad bild av bergdjup och jorddjup där intressant område är vid Hagalund 
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4.4 Komfortvibrationer från vägtrafik 
Beräkning av komfortvibrationer från vägtrafik vid Solnavägen har beräknats för 
komfortvägd vibrationshastighet mm/s (RMS-värde vägt enligt ISO 2631-2). 

Då störning av komfortvibrationer från vägtrafik uppstår beror det oftast på dåligt 
vägunderlag eller ojämnheter i väg t.ex. bussar som går över farthinder. 

Tabell 10. Indata för beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 

Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Lastbil eller buss 28 ton Dominerande källa för 
markvibrationer 

Avstånd 10 m Närmaste avstånd 
mellan väg och bostad 

Hastighet 50 km/h Skyltad hastighet 

Vägförhållanden God kondition Befintlig 

Markförhållanden Berg under bostad / 
Lera under del av väg Utredning visar berg 

Grundläggning Direkt på berg Berg i dagen 

Spännvidd för bjälklag Mer än 8 m spännvidd 
för bjälklag 

Långa bjälklag medför 
ofta högre 

vibrationshastighet 

Tabell 11. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 

Beräknad komfortvägd 
vibrationshastighet vid 

närmaste 
bostad/kontor 

Resultat Riktvärde enl. praxis 

Lera och > 8 m 
spännvidd för bjälklag 0,02 mm/s 0,4 mm/s 

Vibrationshastigheter från Solnavägen bedöms vara under kännbara nivåer. 
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4.5 Komfortvibrationer från spårtrafik - godståg 
För beräkningar av markvibrationer från spårtrafik på Ostkustbanan har följande 
indata använts för beräkningarna: 

Tabell 12. Indata för beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 
Indata kategori Vald indata Motivering 

Källa Godståg Dominerande källa för 
markvibrationer 

Avstånd 80 m Närmaste avstånd 
mellan spår och bostad 

Hastighet 100 km/h Skyltad hastighet 

Spårförhållanden God kondition Okulär besiktning 

Markförhållanden Berg Bergrundskarta och 
jorddjupskarta 

Grundläggning Direkt på berg med 
källarvåning Uppgift arkitekt 

Spännvidd för bjälklag Mer och mindre än 8 m 
Långa bjälklag medför 

ofta högre 
vibrationshastighet 

Tabell 13. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 
Beräknad komfortvägd 

vibrationshastighet 
närmaste 

bostad/kontor 

Resultat Riktvärde enl. praxis 

Direkt på berg 0,04 mm/s 0,4 mm/s 

4.6 Vibrationer från tunnelbanan 

4.7 Riktvärde vibrationer 
Bedömningen av resultat utgår från att riktvärde för komfortvibrationer är 0,4 mm/s 
max komfortvägd RMS,slow (vilket anges i t.ex. TDOK 2014:1021 och Riktlinjer från 
buller och vibrationer SL-S-419701). 

4.8 Beräkningar vibrationer från tunnelbanan 
Samma beräkningsmetod som för stomljud kan tillämpas för att se vilken 
storleksordning som kan förväntas för vibrationsnivån i byggnad. 

4.9 Text till planbeskrivning 
Förslag till text för planbeskrivning: 

”Byggnader ska grundläggas och utformas så att vibrationsnivån från tunnelbanan i 
bostäder inte överstiger 0,4 mm/s.” 

4.10 Slutsats vibrationer 
Komfortvibrationer från tåg alstras av tåg som går på lös mark, t.ex. då både spår och
omgivande byggnader ligger på lera. Även tung trafik över ojämnt väglag kan skapa 
störande vibrationer. Beräkningarna visar att ingen risk för störande vibrationer 
föreligger vilket är rimligt då bostäderna byggs på berggrund. Inga åtgärder mot 
komfortvibrationer bedöms vara nödvändiga. 
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5 Externt industribuller 

5.1 Externt industribuller vid Södra Hagalund 
Södra Hagalund är planerat i närheten av Hagalund industriområde där det i dagens 
läge finns olika verksamheter. Buller från verksamheterna som utförs i detta område 
samt fläktar på tak har undersökts. Även lastning som sker till det planerade kontoret 
genom en lastkaj nära kontoret och lastning till verksamheter i bostadsbyggnaderna 
har undersökts. Lastning är dominerande ljudkälla av industribuller. I detta kapitel 
presenteras beräkningar av externt industribuller för bedömning om det föreligger risk 
för störning samt vilka åtgärder som är planerade eller som krävs för att innehålla 
riktvärde. 

Figur 32. Närliggande verksamheter till Södra Hagalund 

Mörkblå markering – Lastning till kontorsbyggnad sker vid lastkaj nära kontoret. 
Lastning till verksamheter i bottenvåning på bostadskvarter sker vid lokalgata 
Röd markering – Trafikverkets verksamhet kopplad till spåren 
Grön markering – Södra Hagalund industriområde (Blandad verksamhet & verkstäder) 
Lila markering – Kontorsverksamhet och konferens Sundbybergsvägen 
Orange markering – Spårrelaterad verksamhet 
Blå markering – Tryckutjämningsshackt tunnelbana 
Svart markering – Buller från stationsbyggnad från rulltrappa och ventilation på taket. 
Gul markering – Elnätsstationer i källaren på bostadskvarter med ventilation ut. 
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5.2 Riktvärden externt industribuller 
Riktvärden för industribuller vid nybyggda bostäder är enligt Boverkets vägledning för 
industribuller Rapport 2015:21 (16). Den nya vägledningen gäller över 
verksamheternas miljötillstånd vilket kan betyda att verksamheterna får bullra mer än 
deras tillstånd tillåter vid nya bostäder. 

Tabell 14. Riktvärde ekvivalent ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärden vid fasad 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 
Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 

Figur 32. Åtgärdstrappa för att innehålla riktvärde för externt industribuller 
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5.3 Indata beräkningar industribuller 
Indata för beräkningar baseras ljuddata från ÅFs ljuddatabas. Alla spektrum är i 
tersband. Antalet ljudkällor är baserat på inventering på plats och på kartbild. 
Uppgifter om drifttid är uppskattade av ÅF, ljudkällornas ljudeffektnivå är uppskattad 
enligt ÅFs ljuddatabas. 

Tabell 15. Verksamheternas källor, drifttid och ljudeffektnivå som använts i beräkningarna 

Verksamhet Källor Drifttid Ljudeffektnivå 

Lastning Veidekke 
kontor 

1 st tomgång lastbil 

1 st lastning av varor 

Dagtid vardagar 
Verksamhet igång 
5 % per timme 
tomgång 
20% per timme 
lastning 

Tomgång: 95 dBA 

Lastning: 90 dBA 

Trafikverkets 
spårverksamhet 
öster om planerat 
område 

1 st aggregat 

1st arbetsfordon 
(gaffeltruck) 

1 st area 55 dBA/m2 
verksamhetsbuller 

Dygnet runt 

Dagtid 

Dagtid 

Aggregat: 75 dBA 

Arbetsfordon: 102 dBA 

Generell verksamhet 55 
dBA/m2 

Hagalund 
industriområde 

20 st takfläktar 

3 st kylmedelskylare/ 
ventilationsaggregat 

3 st verkstadsbuller 

4 st area 55 dBA/m2 
verksamhetsbuller 

Dygnet runt 

Dygnet runt 

Dagtid 

Dagtid 

Fläkt: 75 dBA 

Ventilationsaggregat: 80 
dBA 

Verkstad/liknande: 90 dBA 

Generell verksamhet 55 
dBA/m2 

Kontorsverksamhet 
Solna Access 
konferens 

3 st takfläktar 

3 st kylmedelskylare/ 
ventilationsaggregat 

Dygnet runt 

Dygnet runt 

Fläkt: 75 dBA 

Ventilationsaggregat: 80 
dBA 

Spårrelaterad 
verksamhet 

1 st area 55 dBA/m2 
verksamhetsbuller 

Dagtid Generell verksamhet 55 
dBA/m2 

Tryckutjämnings-
shackt 
tunnelbanan 

2 st 
tryckutjämningsschakt 

Dygnet runt Momentant ljud från 
tryckutjämning: 90 dBA 

Tunnelbanestation Rulltrappa, ventilation, 
automatiska dörrar 

Dygnet runt 
(även om det 
stängs på natten) 

Totalt: 70 dBA i en 
punktkälla utanför 
dörrarna och en likadan 
på taket för ventilation. 
Uppskattat värde. 

Elnätsstationer 2 st 
ventilationsaggregat till 
elnätsstationer 

Dygnet runt 70 dBA i en punktkälla 
utanför. Uppskattat värde. 
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Figur 34. Ljudkällor i närheten av Södra Hagalund 

5.4 Beräkningar externt industribuller 
Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen för industribuller ISO 9613-2. 
Beräkningsprogram som använts är Soundplan 8.1. De ekvivalenta och maximala 
bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. 

5.5 Resultat av beräkningar 

Den industri som bedöms bidra med det dominerande industribullret i området är 
lastningen till Veidekkes kontor inom området. Sker detta dagtid är risken för 
bullerstörning låg. Se bilaga A05 och A06 för ljudutbredning och fasadnivåer. 

Verksamhet antas kunna ske dygnet runt och även helger. Viss verksamhet antas ske 
dagtid. Resultatet redovisas kumulativt för samtliga industrier men beror ljudnivåerna 
beror endast på lastningen inom området. Beräkningar har utförts för samtliga 
fasader, endast högsta ljudnivån redovisas 

Tabell 16. Resultat för mest utsatta fasad beräkningar av externt industribuller 

Verksamhet Bullerutsatt 
sida 
Ekvivalent 
ljudnivå 
Leq i dBA 

Riktvärde 
dagtid 
Kl 06-18 

Innergård 
Ekvivalent 
ljudnivå 
Leq i dBA 

Riktvärde Innergård 
maximal 
ljudnivå, natt 
Lmax i dBA 

Riktvärde 

Kumulativt från 
alla källor 45 60 30 45 33 55 
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5.6 Buller från tryckutjämningsschakt 
Buller från tryckutjämningsschakt skulle kunna medföra olägenhet för boende och 
personer som vistas i närheten. Ett tryckutjämningsschakt är planerat vid Hagalund 
industriområdes station i den nordvästra delen av det industriområdet och i den 
sydvästra delen. Tryckutjämningsschakt är öppna schakt med galler där ljud från tåg 
kan komma igenom. Ljudnivån på 5,5 m är ca 48 dBA vilket betyder att ljudnivån vid 
de planerade bostäderna kommer vara lägre än 30 dB och ej hörbart i denna miljö 
med annan trafik. Vid vissa schakt för den planerade tunnelbanan så planeras även 
forcerad ventilation att installeras då man ändå bygger ett schakt, detta kan vara 
användbart vintertid för frånluft eller tilluft. Ljudnivå vid närmsta fasad för planerade 
bostäder skulle från denna typ av ventilation vara lägre än 40 dBA ekvivalent ljudnivå. 
SLL har vidare sagt att dessa schakt ska bulleråtgärdas vid projektering (15). 
Tunnelbanans station kommer även ha ventilation på taket men riktvärdet innehålls då 
det är på bullerexponerad sida. 

Figur 35. Position för tryckutjämningsschakt vid Hagalund industriområde station 

5.7 Elnätstationer i källarvåning 
Elnätsstationer planeras antingen i källarplan på varje bostadskvarter eller på 
kvartersmark men mot spåret. Externt industribuller från dessa innehålls då 
ljudnivåerna från elnätsstationer av den planerade storleken och moderna modeller ej 
bullrar högt. Bostäderna har även tillgång till tyst sida. Om elnätsstationerna planeras i 
källaren behöver man under projektering undersöka risk för stomljud, risken är låg. 
Åtgärden är att ställa stationen på en bullerdämpande matta, det kan ske i efterhand. 
Eventuellt ventilationsintag till källaren för elnätsstationerna är med i beräkning. 

5.8 Slutsats externt industribuller 
Riktvärdet dagtid, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad och 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå på bullerdämpad fasad, innehålls vid de planerade bostäderna med 
avseende på industribuller från alla industrier i närheten. Nattetid, då främst fläktar är 
igång, så innehålls 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerdämpad sida då beräknad 
ljudnivå vid värsta fall är 30 dBA. Risken att lastningen kommer störa i jämförelse med 
den ekvivalenta ljudnivån på trafik som är över 60 dBA vid fasad är låg. Lastning 
kommer ske sporadiskt några tillfällen per dag. En möjlig åtgärd är att göra lastfickan 
indragen i huset så att lastningen ej sker utomhus men istället med ett tak som 
skärmar av buller. 
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6 Buller under byggtiden 

6.1 Byggbuller från byggnation av Södra Hagalund 
Byggbuller från byggnation av ett nytt bostadsområde kan störa boende i befintliga 
bostäder. Närmsta befintliga bostäder är 15 m ifrån närmsta planerade byggnad i 
Södra Hagalund. I detta kapitel presenteras översiktliga beräkningar av byggbuller 
från pålning, borrning, markarbete och transporter under en uppskattad arbetsperiod 
för byggnation. Dessa beräkningar är översiktliga och utförs för att undersöka om det 
föreligger risk för störning under byggtiden och om detta bör studeras mer noggrant. 

6.2 Riktvärde för byggbuller 
Riktvärden för byggbuller för bostäder dagtid enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
NFS 2004:015 är 60 dBA ekvivalent ljudnivå (19). 

Tabell 17. Riktvärden för byggbuller från Naturvårdsverket 
Område Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar 

Dag 07-19 Kväll 19-22 Dag 07-19 Kväll 19-22 Natt 22-07 
L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L AFmax 

Bostäder 
Utomhus (fasad) 

Inomhus 
(bostadsrum) 

60 dBA 

45 dBA 

50 dBA 

35 dBA 

50 dBA 

35 dBA 

45 dBA 

30 dBA 

45 dBA 

30 dBA 

70 dBA 

45 dBA 

Undervisnings-
lokaler 
Utomhus (fasad) 

Inomhus 

60 dBA 

40 dBA 

Kontor 
Utomhus (fasad) 

Inomhus 

70 dBA 

45 dBA 

6.3 Indata beräkningar 
Indata till beräkningarna kommer från mätningar av byggbuller från diverse projekt 
utförda av ÅF, exempelvis Citybanan, Citytunneln, Förbifart Stockholm. Beräkningarna 
är utförda utan bullerskyddsåtgärder på maskiner. Ljuddata per arbetsmoment se 
tabell 18. 

Tabell 18. Ljudeffekt från olika arbetsmoment som har använts vid beräkningarna av byggbuller. 

Arbetsmoment 
Ekvivalent 

Ljudeffektnivå, 
Lweq 

Antal 
maskiner 

Pålning, borrning eller 
spontning 118 3 

Jordschakt 108 1 

Transporter och övrig 
byggverksamhet 88 100/dygn 
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6.4 Översiktlig beräkning av byggbuller 
Vid användning av en maskin som utför spontning eller borrning så kommer den 
ekvivalenta ljudnivån överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för närliggande 
bostäder. Markarbete, transporter och annat mindre bullrande arbete kan även 
innebära risk för störning på grund av det korta avståndet. 

I beräkningen redovisad i figur 36 så är det ej den faktiska tidplanen för byggnationen 
av Södra Hagalund utan en fiktiv. Det som är relevant är att vid mycket bullrande 
arbete som spontning eller borrning så är beräknad ljudnivå över 60 dBA. 

Figur 36. Exempel på byggbullernivåer vid verksamhet med vanliga arbetsmoment 

6.5 Kumulativa effekter från flera olika byggprojekt 
Kumulativa effekter från flera olika bullrande verksamheter kan uppstå under 
byggskedet. Flera stora byggprojekt utförs i området t.ex. Södra Hagalunds tre 
kvarter, utbyggnaden av tunnelbanan, Huvudsta pendeltågsstation m.m. 
Varje verksamhet bedöms dock för sig och har egna villkor och kumulativa effekter bör 
därför inte jämföras mot riktvärde. Det är dock intressant att undersöka för att 
uppskatta den faktiska bullerstörningen. 

Att bedöma hur mycket olika verksamheter kommer att bullra tillsammans är 
komplicerat då mer information krävs om varje verksamhet men för de flesta befintliga 
bostäder så kommer trafikbuller från väg och tåg maskera det mesta byggbullret. Där 
bostäderna ligger mycket nära byggverksamheten så kan byggbullret vara högre och 
framförallt mer momentant och därför upplevas störande. 
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6.6 Åtgärder för byggbuller 
Följande åtgärdstrappa rekommenderas vid planeringen av byggskedet enligt Boverket 
(16). 

Figur 37. Åtgärdstrappa för byggbuller som kan användas för kontrollprogram för byggbuller 

6.7 Kontrollprogram Buller 
Innan byggskedet bör ett kontrollprogram tas fram med: 

· förslag till villkor för byggbuller 
· beräkningar av byggbuller 
· planerad verksamhet med avseende på buller 
· långtidsmätningar vid närliggande bostäder 
· åtgärder som tas vid innan byggskedet börjat 
· åtgärdsförslag som kan tas vid om överskridande av villkor sker 

Under byggskedet bör kontrollmätningar utföras för att verifiera 
trafikbullerberäkningarna. Vid skiljaktigheter bör åtgärder vidtas. Detta kan vara 
bullerskyddskärm på mark eller tak, absorberande krön för att dämpa diffraktion, 
substrat under gräsbelagt tak för att dämpa diffraktion, förstärkande åtgärder för 
fasaddämpning, hastighetsreglerande åtgärder inom området eller rumsakustiska 
åtgärder. 

Veidekke bör följa upp så att samtliga ljudkrav innehålls och skriva ett kontrollprogram 
där ljudmätningar planeras in för att utföras för de yttre bullerkällor som diskuteras i 
denna rapport. Dessa kontrollmäts förslagsvis vid bygglovs- eller byggskedet. 

6.8 Slutsats byggbuller 
Risk för bullerstörning under byggtiden föreligger. Byggbuller bör utredas ytterligare 
vid ett senare skede då tidplan för byggarbetet är framtaget. I samband med detta bör 
ett kontrollprogram för buller under byggtiden tas fram för att undvika störning till 
befintliga bostäder, skolor och verksamheter. 

För tidplanens planering ska beaktas att antalet maskiner som kan användas 
samtidigt. Ett kontrollprogram och åtgärdsprogram behöver tas fram där mindre 
bullrande maskineri väljs ut och lokala åtgärder på maskin samt temporära skärmar 
undersöks. 
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	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	Veidekke avser utveckla en ny stadsdel, Sdra Hagalund, till en sammanhängande stadsdel med bostäder och kontorslokaler. Området som stadsdelen är planerad i har behov av utredningar avseende buller och vibrationer. 
	Syftet med bullerutredningen är att dels kunna optimera den nya stadsdelsstrukturen och bebyggelseutformningen utifrån rådande bullersituation och att skapa en god ljudmilj Dels att inf beslut om detaljplanesamråd ta fram bullerutredning baserat på slutgiltig utformning inf samråd som påvisar att och hur den nya bebyggelsen uppfyller rådande bullerriktvärden och att ersiktligt utreda risk f stande vibrationer från spårtrafik. En prognos f vägtrafik har tidigare utgått från år 2030 då Solna kommun ansåg den 
	1.2 Uppdrag 
	Bullerutredningen ska redovisa det buller som kommer påverka de boende i det planerade bostadsområdet med en prognos f år 2040. Utredningen redovisar även lågfrekvent buller, stomljud, markvibrationer, industribuller och byggbuller. 
	1.3 Rapportens uppdelning 
	Många olika bullerkällor utreds och riktvärden är olika f varje typ av ljudkälla. Därf är rapporten uppdelad i kapitel f varje typ av ljudkälla (trafikbuller, stomljud, industri etc). Detta är utft f att fenkla f läsaren då varje riktvärde beds f sig. Även den kumulativa bullersituationen från samtliga källor beds. 
	Varje kapitel är uppdelat som 
	X Kapitelrubrik -Framsida f tydlig brytning 
	x.1 Beskrivning av ljudkällans fekomst vid Sdra Hagalund 
	x.2 Riktvärden fr ljudkällan 
	x.3 Indata till beräkningar 
	x.4 Metod f beräkningar 
	x.5 Resultat av beräkningar 
	x.6 Åtgärd f bullret 
	x.7 Slutsats 
	1.4 Underlag Fjande underlag har använts f bullerutredningen 
	-Situationsplan f planerade byggnader erhållen från BSK Arkitekter den 2020
	-

	06-05 och 3D byggnader Sra Hagalund_Kv 2 & 3 Bostäder 3D 
	-Fastighetskarta från Metria 2018-06-26 
	-Laserdata med hder från Metria 2018-06-26 
	-Trafikuppgifter f vägtrafik prognosår 2040 från David Nordin, Solna kommun 
	-Trafikuppgifter f tågtrafik vid Ostlänken och Mälarbanan prognosår 2040 från 
	Trafikverkets dokument Trafikuppgifter_jarnvag_t20_och_bullerprognos_2040 
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	1.5 Vad är ljud? 
	Ljud är tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett htalarmembran, en pulserande luftstr, ett avgasr eller en snabb fbränning som i en explosion. De utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare när de breder ut sig i en strre luftvolym. 
	1.6 Decibel 
	Omfånget hos ljudet som vår hsel kan uppfatta är enormt. Ljudtrycket vid smärtgränsen är ca 10 000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet vi kan ha. F att slippa mycket stora tal används en logaritmisk skala f ljudtrycket. Ljudtrycksnivån anges därf i decibel (dB) relativt 20 µPa. En ning från 50 dBA till 56 dBA kan ses som liten men motsvarar en fdubbling i ljudtrycket. En ning på ca 10 dB är en upplevd fdubbling av ljudnivå. 
	1.7 Frekvens 
	F att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa uppgår till mellan 20 och 20 000 per sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens (tonhjd) och enheten är Hertz (Hz). F att ett ljud ska kunna has av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20 och 20 000 Hz. Bäst h vi kring 1000 Hz. Lågfrekventa ljud kan liknas vid det muller som en traktor skapar. I mellanregistret ligger bruset från trafikbuller med mycket energi mellan 500-1000 Hz. Hgfrekventa lju
	1.8 Frekvensvägning 
	F att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer erens med hseln, används en vägning av olika frekvenser. Vägningen kan gas på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A och C-filtren. A-vägningen, som är ett fs att efterlikna hur rat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, dämpar låga frekvenser och frstärker medelhga. Den tillämpas f mätning av normala frekvenser och ljudstyrkor. A-vägningen uttrycks i dBA. C-vägning, som endast i liten grad dämpar mycket låga frekven
	1.9 Ekvivalent ljudtrycksnivå 
	Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. 
	1.10 Maximal ljudtrycksnivå 
	Maximal ljudnivå är den hgsta ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning. Tidsvägning ”FAST” ska normalt användas. 
	Figure
	Figur 1. Beskrivning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå, ljudtryck och frekvens 
	1.11 Omgivningsbeskrivning 
	Sra Hagalunds bostadsområde planeras i Solna vid Solnavägen. Ostkustbanan går ter om det planerade området mot Solna station och Mälarbanan går ser om det planerade området mot Sundbyberg station. Se figur 1 f omgivningsbeskrivning och figur 2 f situationsplan. Två bostadskvarter är planerade och ett kontorskvarter längst sder. I figur 3 visas ett flygfoto er området. 
	Berget kommer sprängas bort delvis, varpå det är antaget i bullerutredningen att allt berg är jämnat platt till 10 m futom hden längst sydst i området. En ny tunnelbanestation planeras under Ostkustbanan med anslutning till området f Sdra Hagalunds bostadsområde, se fig 5. En ny pendeltågsstation är planerad längre bort vid Huvudsta vilket kan påverka trafikmängden men ej avsevärt f skillnad i buller. 
	Figure
	Figur 2. Omgivningsbeskrivning, inzoomat er området i den mkblåa markeringen. Ungefärlig position av Sra Hagalund inom ljusblå markering. 
	Figure
	Figur 3. Situationsplan f Sra Hagalund från BSK Arkitekter. Veidekkes planerade kontor i syd. 
	9 Figur 4 Vy ovan tomten Figur 5 Planerad tunnelbanestation Figur 6 Planerad pendeltågsstation längre bort men som påverkar trafiken Planerat område f Sra Hagalund Bostadsområde Ny tunnelbanestation Ny pendeltågstation 
	Figure
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	2 Trafikbuller 
	2.1 Trafikbuller vid Sra Hagalund 
	Sra Hagalund är planerat nära spårtrafik där pendeltåg och fjärrtåg passerar. Solnavägen, som är en stre väg inom Solna, går parallellt längs med Sra Hagalund. Dessa ljudkällor bidrar med det dominerande bullret i området. I detta kapitel presenteras beräkningar av trafikbuller och bedning om det feligger risk f strning från buller, samt vilka åtgärder som krävs f att få en god ljudmilj 
	2.2 Riktvärden trafikbuller 
	Regeringen har beslutat om en fordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359 som utfärdades 1 juli 2017. Fordningen innehåller riktvärden f trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedningar enligt plan-och bygglagen och enligt miljbalken (1). 
	Fordningen innehåller riktvärden f buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015 och uppdaterades den 1 juli 2017. Fordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprningar enligt miljalken. 
	Tabell 1 Fordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 rev 2017. 
	Utomhus 
	Utomhus 
	Utomhus 
	Hgsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

	Ekvivalent ljudnivå 
	Ekvivalent ljudnivå 
	Maximal ljudnivå 

	Buller från spårtrafik och vägar 
	Buller från spårtrafik och vägar 

	Vid bostadsfasad
	Vid bostadsfasad
	 60 a) 
	-

	Vid fasad till bostad om hgst 35 m2 
	Vid fasad till bostad om hgst 35 m2 
	65 
	-

	På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till bostaden) 
	På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till bostaden) 
	50
	 70 b) 

	Ljudnivå vid bullerdämpad sida om 60 dBA erskrids (bostad är strre än 35 m2) 
	Ljudnivå vid bullerdämpad sida om 60 dBA erskrids (bostad är strre än 35 m2) 

	Vid bullerdämpad fasad fr hälften av bostadsrummen 
	Vid bullerdämpad fasad fr hälften av bostadsrummen 
	55
	 70 c) 

	Fklaringar och avsteg 
	Fklaringar och avsteg 

	a) Om 60 dBA erskrids och bostaden är stre än 35 m2 ska hälften av bostadsrummen vara vända mot fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå erskrids, b nivån dock inte erskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. c) minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte erskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
	a) Om 60 dBA erskrids och bostaden är stre än 35 m2 ska hälften av bostadsrummen vara vända mot fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå erskrids, b nivån dock inte erskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. c) minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte erskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 


	2.3 Boverkets byggregler 
	I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmilj till Ljudklass C enligt svensk standard f ljudklassning av bostäder SS 252 67. Detta innebär fjande riktvärden f trafikbuller inomhus. (2) 
	Tabell 2. Hsta värden f A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 
	Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
	Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) K 35 dB(A) 
	-

	2.4 Bedningsgrunder 
	I denna rapport kommenteras den feslagna bostadsbebyggelsen utgående från mligheterna att innehålla riktvärden på: 
	· Hgst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad f små lägenheter om hst 35 m
	2 

	· hgst 55 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i en bostad, sk bullerdämpad sida 
	· uteplats med hst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 
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	2.5 Färgskalor - fklaring 
	Fljande färgskalor har använts i bullerutredningen f trafikbuller. Färgerna kopplas i dessa tabeller med bedmningsgrund. En beskrivning av hur mycket olika ljudkällor låter om lyssnaren befinner sig nära källan visas i figur 8. 
	Små lägenheter -> Enkelsidig bostad -> Bullerdämpad sida -> Uteplats -> <- Uteplats & bullerdämpad sida 
	Figur 7. Färgskala f ekvivalent och maximal ljudnivå med gräns vid riktvärdet f ljudnivå på bullerdämpad sida 
	Figure
	Figur 8. Relation mellan ljudnivå i decibel och upplevd ljudnivå om lyssnare befinner sig nära ljudkällan. Mellan 50-80 dBA så redovisas färgerna enligt färgskala f ekvivalent ljudnivå f en koppling mellan upplevd ljudnivå och riktvärde. 
	Figure
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	Nej 
	Nej 
	Figur 9. Bedningsordning fr riktvärden vid fasad 
	1. Klaras 60 dBA? = Riktvärden innehålls 2. Klaras 65 dBA? = Riktvärden innehålls f liten lägenhet ≤ 35 m2 3. Överskrids 60 dBA och lägenheten är stre än 35 m2? = Genomgående planlning hälften av bostadsrummen mot bullerdämpad sida 4. Överskrids 65 dBA ? = Genomgående planlning krävs 
	Figur 10. Bedningsordning f riktvärden vid fasad som illustration 
	Figur 10. Bedningsordning f riktvärden vid fasad som illustration 
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	2.6 Tolkning av resultat 
	I figur 11 och 12 nedan ges exempel på resultat av ljudberäkningar med frklaring hur resultatet presenteras. I resultatet f denna rapport redovisas resultatet endast i färg. 
	Figure
	Figur 11. Bullerkarta med ljudutbredning och fasadberäkning. Färger på marken i kartan motsvarar ljudutbredning och marker på fasad avser fasadberäkningen som jämfs mot riktvärde. 
	Figur 11. Bullerkarta med ljudutbredning och fasadberäkning. Färger på marken i kartan motsvarar ljudutbredning och marker på fasad avser fasadberäkningen som jämfs mot riktvärde. 


	Figure
	Figur 12. Exempel på fasadberäkning i 3D vy. Färger på marken i kartan motsvarar ljudutbredning och marker på fasad avser fasadberäkningen. Där siffror redovisas är beräkningspunkter, fasaden fylls med färg närmast punkten beroende på ljudnivå och täthet mellan beräkningspunkter 
	Figur 12. Exempel på fasadberäkning i 3D vy. Färger på marken i kartan motsvarar ljudutbredning och marker på fasad avser fasadberäkningen. Där siffror redovisas är beräkningspunkter, fasaden fylls med färg närmast punkten beroende på ljudnivå och täthet mellan beräkningspunkter 
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	2.7 Trafikuppgifter 
	Trafikuppgifter i tabell 3 fr vägtrafik har erhållits från Trafikplanerare David Nordin vid Solna kommun (3) och är en prognos f år 2040. Solna kommun har räknat upp trafiksiffrorna från sin prognos 2030 med 1,5% per år till 2040. Solnavägen är planerad att fändras från infartsled till en stadsgata därfr har hastigheten ändrats från 50 km/h till 40 km/h, dock endast sder om Sundbybergsvägen. 
	Trafikuppgifter i tabell 4 f tåg har erhållits från Trafikverkets dokument Trafikuppgifter_buller_prognos_och_T18_20180423 (4) och är en prognos f år 2040. Trafiksiffrorna har kontrollerats med Trafikverkets statistikavdelning 2019-04-30. Hastigheten är enligt skyltad hastighet från Trafikverket (NJDB). Fdelningen er spår är enligt Trafikverkets Riksintresseprecision f Ostkustbanan (5). 
	Tabell 3. Trafikuppgifter f prognos år 2040. Indexering kopplat till figur 13 
	Index 
	Index 
	Index 
	Väg/delsträcka 
	Fordon/ ÅMD 
	Andel tung trafik, % 
	Hastighet, km/h 

	1 2 3 4 5 6 7 8 
	1 2 3 4 5 6 7 8 
	Solnavägen S1) Solnavägen N1) Sundbybergsvägen 1) Västra vägen 2) Solgatan 2) Åldermansvägen 2) Övriga vägar2) Lokalgata 2) 
	27 470 16 300 13 300 2300 1150 1150 1150 500 
	10 10 10 10 5 20 5 5 
	40 503) 50 30 30 30 30 30 


	1) Uppgift från Solna kommun enligt prognos f år 2040 
	2) Uppskattad av ÅF 
	3) Hastigheten f Solnavägen kommer vara 40 km/h fbi Sra Haglund men 50 km/h norr om Sundbybergsvägen enligt Solna stad. 
	Tabell 4. Trafikuppgifter f spårtrafik vid Ostkustbanan år 2040. Indexering kopplat till figur 13 
	Spår 
	Spår 
	Spår 
	Tågtyp 
	Antal tåg per dygn [st] 
	Tåglängd medel (max) [m] 
	Hastighet, km/h 

	f och g 
	f och g 
	Pendeltåg (X60) 
	378 
	214 
	160 

	c, d, e & h 
	c, d, e & h 
	EC250 
	60 
	131 (340) 
	160 

	c, d, e & h 
	c, d, e & h 
	ER1 
	32 
	105 (210) 
	160 

	c och d 
	c och d 
	Lok+Vagn 
	6 
	240 
	100 

	e och h 
	e och h 
	X3 
	172 
	93 
	200 

	c, d, e & h 
	c, d, e & h 
	Fjärrtåg (X40) 
	58 
	160 (270) 
	160 

	c, d, e & h 
	c, d, e & h 
	Fjärrtåg (X55) 
	50 
	110 (220) 
	160 

	f och g 
	f och g 
	Godståg (Diesellok) 
	3 
	680 
	100 

	a, b, c & d 
	a, b, c & d 
	Tåg mot depån 
	801) 
	105-680 
	50 på a & b 

	TR
	(alla typer) 
	160 på c & d 


	1) Uppgift från bullerutredningen om buller vid Hagalunds depå 
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	Spår 
	Spår 
	Spår 
	Tågtyp 
	Antal tåg per dygn [st] 
	Tåglängd medel (max) [m] 
	Hastighet, km/h 

	x och y x och y x och y 
	x och y x och y x och y 
	Pendeltåg (X60) Fjärrtåg (X40) Godståg (Diesellok) 
	268 96 6 
	214 96 (210) 680 
	100-160 100-160 100 


	Tabell 5. Trafikuppgifter f spårtrafik vid Mälarbanan år 2040. Indexering kopplat till figur 13 
	Figur 13. Indexering av f vägar och spår kopplat till tabell 3, 4 och 5 
	2.8 Bullerregn 
	I stre tätorter finns alltid ett sorlande buller, detta kallas ”bullerregn”. Med bullerregn menas ljud som färdas er långt avstånd från väg eller spår och faller nedåt mot mottagaren likt regn. Detta ljud utbreder sig genom olika luftlager och kan bas ned beroende på temperaturfändringar i olika luftlager eller vindprofiler. Det är anledningen varf man kan ha ljudkällor på långt avstånd en stilla sommarkväll när vinden ligger på (6). 
	Motorled E4 är ca 1000 m från Sdra Hagalund. Skyltad hastighet är 70 km/h, ca 150 000 frd/dygn och det är ca 10 % tung trafik. Detta beds ge ett bullerregn om 46 dBA på 1000 m avstånd och vara den dominerande källan till bullerregn. Även Frundaleden bidrar delvis med bullerregn men det påverkar ej bullerregnsnivån. Därf har 46 dB adderats till samtliga resultat av trafikbuller presenterat i rapporten. Av denna anledning har inga ljudnivåer under 50 dBA redovisats. 
	Figure
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	2.9 Beräknade trafikbullernivåer 
	Beräkningarna av vägtrafikbuller har utfts enligt den samnordiska beräkningsmodellen f vägtrafik Naturvårdsverkets rapport 4653 (7).Beräkningar f spårtrafikbuller har utfts enligt beräkningsmodellen beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell” (8). De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. 
	Beräkningarna är utfda i Soundplan version 8.1 (v. 2020-04-27) med en terrängmodell uppbyggd från laserdata och byggnader från fastighetskartan samt planerade byggnader. Korrektion f bro i spår är +3 dB och f växlar i spår är det 
	+ 6 dB i enlighet med rekommendation i rapport 4935 (8). 
	2.10 Ekvivalent ljudnivå Vid mest bullerutsatta bostadfasad mot Solnavägen fås upp mot 67 dBA ekvivalent ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå som ljudutbredning redovisas i bilaga A01. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad redovisas i bilaga A02. Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och avser frifältsvärden. Ekvivalent ljudnivå redovisas på nästkommande sida 14-18 som fjande Figur 14. Hgsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad Figur 15-16 Hgsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad med planlning 
	Figur 17. Ekvivalent ljudnivå som ljudutbredning 1,5 m er mark Figur 18. Ekvivalent ljudnivå vid fasad i 3D vy f fyra olika vinklar 
	2.11 Maximal ljudnivå 
	Mot Solnavägen fås upp mot 80 dBA maximal ljudnivå vid närmsta fasad. Vid bostadsfasad mot Ostkustbanan fås upp mot 77 dBA maximal ljudnivå. 
	Maximala ljudnivåer redovisas i bilaga A03. 
	Maximal ljudnivåer vid fasad redovisas i bilaga A04 
	Maximal ljudnivå redovisas på efter ekvivalenta ljudnivå på sida 19-22 som fjande 
	Figur 19. Hgsta beräknade maximala ljudnivå vid fasad 
	Figur 20-21 Hgsta beräknade maximala ljudnivå vid fasad med planlsning 
	Figur 22. Maximal ljudnivå som ljudutbredning 1,5 m er mark 
	Figur 23. Maximal ljudnivå vid fasad i 3D vy f fyra olika vinklar På grund av att hsta ljudnivå redovisas i figur 15-16 och 20-21 så är alla våningsplan med. Detta kan fsvåra tolkningen av figurerna då endast typplan, som har hgsta bullernivåer, redovisas. Resultatet vid lägenheternas yttersta kant gäller. Figurerna finns i stre format i slutet av rapporten och även endast planlsningar. 
	Ekvivalent ljudnivå Figur 14 Kontor Bostad Bostad 
	Figur 15 Figur 16 Inre linje är resultat fr ersta våningen Inre linje är resultat fr ersta våningen 
	Ekvivalent ljudnivå Figur 17 Figur 18 
	Maximal ljudnivå Figur 19 Bostad Bostad Kontor 
	Figur 20 Figur 21 Inre linje är resultat fr ersta våningen Inre linje är resultat fr ersta våningen 
	Maximal ljudnivå Figur 22 Figur 23 
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	2.12 Fasaddimensionering 
	Närheten till spår och hga maximala ljudnivåer ställer ha krav på fasadens ljuddämpande fmåga. F gula fasader i figur 25 innebär det att bostäder b byggas antingen i tung konstruktion med fasader av betong (sandwichväggar med betong och mineralull) eller fstärka lättväggar. Fasaderna b även ha ljuddämpande fster som är dimensionerade f trafikspektrum och lågfrekvent buller, ljuddämpade ventilationsdon eller helst mekanisk ventilation FTX. F gra fasader är kraven lägre och måste inte vara tung konstruktion m
	Nedan i figur 24-25 fjer på vilka krav som kan komma att ställas f fasaddämpningen. Observera att inte alla byggnader är planerade f bostäder och därf kan ha lägre krav på fasaddämpning. Liknande krav ställs på kontorsbyggnaden. Detta ska utredas vidare i den kommande projekteringen f att innehålla en god ljudmiljinomhus och dimensionering av kontorsfasad. 
	exempel

	Figure
	Figur 24. Exempel på lämplig fasaddimensionering f området 
	Figur 24. Exempel på lämplig fasaddimensionering f området 


	Figure
	Figur 25. Behov av fasadisolering med färger kopplat till figur 24. Kontoret har lägre krav. 
	Figur 25. Behov av fasadisolering med färger kopplat till figur 24. Kontoret har lägre krav. 
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	2.13 Slutsats trafikbuller 
	Hst 60 dBA vid alla fasader 
	Att innehålla målet hgst 60 dBA vid alla fasader beds inte realistiskt, varf bedmningen av bullersituationen sker utgående från att erhålla en bullerdämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. Där den ekvivalenta ljudnivån erskrider 60 dBA vid en fasad är det lämpligt med antingen genomgående planlsning till bullerdämpad sida eller små lägenheter <35 m där ljudnivån ej erskrider 65 dBA. 
	2

	Nivå vid fasad – bullerdämpad sida 
	Samtliga bostäder kan utfas med bullerdämpad sida där hälften av bostadsrummen innehåller 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. F enkelsidiga lägenheter i hrnlägen så har indragna balkonger använts f att skapa en bullerskyddad fasad med hjälp av byggnadsutformningen. Detta är ingen teknisk lning då endast byggnadsutformning används. I figur 15-16 och figur 20-21 redovisas planlsningar som visar att hälften av bostadsrummen f alla genomgående lägenheter vetter mot en sida där 55 dB
	2

	Fem hnlägen blir speciella då de använder sig av indragna balkonger f att innehålla bullerdämpad sida. Det gäller tre lägenhetstyper i det sra kvarteret (kvarter 2) och två lägenhetstyper i norra kvarteret (kvarter 3). Hälften av bostadsrummen f dessa lägenheter vetter mot en fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå innehålls utan tekniska lningar. Det är dock lämpligt att glasa in dessa balkonger till 50-75% f att dämpa ljudnivå ytterligare även om riktvärdet innehålls. 
	Se hrnlägenheter f kvarter 2 i figur 26 och hnlägenheter i kvarter 3 i figur 27. 
	Figure
	Figur 26. Hnlägenheter med indragna balkonger f att hälften av bostadsrum ska ha tyst sida 
	Figur 26. Hnlägenheter med indragna balkonger f att hälften av bostadsrum ska ha tyst sida 
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	Figure
	Figur 27. Hnlägenheter med indragna balkonger f att hälften av bostadsrum ska ha tyst sida 
	Nivå på uteplats 
	Gemensamma uteplatser med hst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan anordnas f båda kvarteren på innergård. 
	Nivå inomhus med stängda fnster 
	Med lämpligt val av fster och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljinomhus erhållas med stängda fnster. Ljudkraven varierar med fsterstorlek, rummens utformning och ytterväggskonstruktion samt skemål om ljudstandard. Fasaddimensionering utfs lämpligen i den fortsatta projekteringen. 
	Observera att då projektet är utsatt fr hga trafikbullernivåer rekommenderar vi att en tung fasadkonstruktion väljs (t.ex. betong). Av samma skäl rekommenderar vi FT-ventilation så att man slipper uteluftdon/ventiler i lägenheterna. Fnsterdrar b planeras som inåtgående i fasader där ljudnivån verskrider 65 dBA. 
	Påverkan på befintlig bebyggelse 
	Nybyggnationen kommer ej medfa ade trafikbullernivåer i form av reflekterande ljud till befintliga bostäder i närområdet annat än i fsumbar omfattning 1 dBA. Reflexljudet blir betydligt lägre än direktljudet. Viss skärmning av ljud från Ostkustbanan och Solnavägen kan däremot sänka ljudnivån i närområdet. 
	<

	Lågfrekvent buller 
	Risk f stning av lågfrekvent buller är låg då stadigvarande källor som industri och busstationer måste vara placerade nära oftast f att riktvärdet f lågfrekvent buller ska verskridas. Beräkningar av lågfrekvent buller visar att riktvärden inomhus kommer kunna innehållas utan åtgärder. Fläktar på bostädernas tak b planeras och riktas så att de ej är i närheten av bostäderna bullerdämpad sida. Busstationer vid Solnavägen kommer ej att sta bullerdämpad sida eller vid bullerutsatt sida på grund av avståndet (9)
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	Sammanfattning Trafikbuller 
	Med genomgående planlsningar så kan hälften av bostadsrummen riktas mot den bullerdämpande innergården. På innergården går det även att anlägga en gemensam uteplats där riktvärden f uteplats innehålls. F små lägenheter som är 35 meller mindre kan dessa vara riktade mot både spår och Solnavägen om 65 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls (orange). 
	2 

	I hnlägen så har indragna balkonger använts f att mligga tyst sida utan tekniska lsningar. Detta motsvarar 33 lägenheter av det totalt 588 antal planerade vilket motsvarar 5% av det planerade antal lägenheterna. God ljudmiljkan erhållas f samtliga bostäder. En kommentar jämft med tidigare bullerutredning är att den lägre hastigheten på Solnavägen innebär lägre ljudnivåer generellt trots ad trafik. 
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	Figure
	3 Stomljud 
	3.1 Stomljud vid Sra Hagalund 
	Sra Hagalund är planerat vid den planerade tunnelbanestationen Hagalund Industriområde på gula linjen. Godståg passerar längs Ostkustbanan vilket kan medfa stomljud och tunnelbanan går direkt under Ostkustbanan. Tunnelbanans anläggningar som station och rulltrappa ligger nära bostäder. Bussar går längs Solnavägen vilket kan medfa stomljud och vibrationer. I detta kapitel presenteras ersiktliga beräkningar av stomljud f bedmning av om det feligger risk f stning. 
	Generellt kan sägas att det vi upplever som vibrationer är väldigt låga frekvenser som typiskt fortplantats via mjuk mark och det vi upplever som stomljud alstras av mer hfrekventa vibrationer som fortplantats via hård mark eller berg. De hgfrekventa vibrationerna, i detta fall cirka 50 – 200 Hz, omvandlas sedan i byggnadens konstruktion till ljud som kallas stomljud. 
	Stomljud är ovanligt fr vägtrafik och avser oftast hgfrekventa vibrationer alstrade av spårtrafik och som via fasta material sprids till närliggande byggnader. Inne i byggnaden kan stommarna (väggar och bjälklag) sättas i svängning och då orsaka ett hbart mullrande ljud, därav namnet stomljud. Stomljud måste främst beaktas då tågen trafikerar spår på berg. Stomljud st mest på natten då annat bakgrundsljud ej hs lika mycket. 
	Figure
	Figur 28. Läget f den planerade tunnelbanestationen Hagalunds industriområde (15) 
	Figur 28. Läget f den planerade tunnelbanestationen Hagalunds industriområde (15) 


	3.2 Riktvärde stomljud 
	Det finns inga nationella riktvärden fr stomljud specifikt men dessa ljud ska innehålla 30 ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus enligt Folkhälsomyndighetens riktvärden. 
	Trafikfvaltningen har som mål vid projektering av tunnelbanan att 30 dBA maximalnivå SLOW-vägt inte skall erskridas i bostäder (10). 
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	3.3 Beräkningsmetod stomljud 
	Beräkning av stomljudsnivåer har gjorts i enlighet med beräkningsmetoden i FUT-dokumentet 3310-Y31-24-0105, PM beräkningsmodell f stomljud i driftskedet (11). Metoden som feslås i dokumentet är empirisk och utgår från uppmätta vibrationsnivåer i och ovanf bergtunnel i Stockholms befintliga tunnelbana. Korrektionstermer f hastighet, spårväxel, avstånd, marktyp och grundläggning ingår i modellen. 
	Ekvationen f stomljudsnivå f bostadshus grundlagt på berg är 
	y = -12,94*ln(x) + 66,778 – 0,2*(70 – v) + 10*s 
	där 
	y = ljudtrycksnivå, dBA re 2*10-5 Pa 
	x = avståndet mellan tunnelcentrum och husgrund v = tåghastigheten i km/h 
	s = växelfekomst. s = 0 vid ingen växel, s = 1 vid växel 
	3.4 Beräkningar stomljud från tunnelbanan 
	Beräkningar har genomfts f tunnelbana i närheten av Sra Hagalund. Underlag f berg och terräng är FUT dokument 3300-G31-24-00001 samt MKB f FUT. 
	Ett konservativt antagande (värsta fallet) har gjorts att samtliga bostadshus är grundlagda direkt på berg utan källare. Annan grundläggning, exempelvis källare på berg, källare i friktionsjord, pålning till berg, friktionspålning, platta på mark etc. medf lägre stomljudsnivåer än de beräknade. 
	Avståndet mellan tunnelcentrum och ovankant berg har uppmätts till lodrätt 45 m efter schaktning till 10 m h. Horisontellt avstånd är 100 m. 
	Beräkning har gjorts både f hastighet 70 km/h och 90 km/h. Inga spårväxlar finns längs sträckan. På grund av avståndet och djupet så är beräknade stomljudsnivåer lägre än 10 dB i planerade bostäder vid Sdra Hagalund. 
	3.5 Kommentar stomljud från tunnelbanan Buller och stomljud från arbetsfordon och spårunderhåll, exempelvis spårslipning och spårriktning, kommer att fekomma. Buller från underhållsarbeten uppstår vanligen nattetid då dessa arbeten måste utfas under trafikfri tid. Det går dessutom inte att 
	utesluta att hgre ljudnivåer från arbetsfordon kan uppstå jämft med fordon i linjetrafik. 
	3.6 Stomljud från tåg på Ostkustbanan 
	Det finns risk f stomljud från Ostkustbanan vid bostäder och verksamheter. Där tågen går i hgst hastighet fbi Sra Hagalund ligger Ostkustbanan på berg. Då kopplingen i marken mellan Ostkustbanan och planerade bebyggelse är okänd så antas ett värsta fall f beräkningen, att spåret och bostäderna är byggda på samma berg. 
	Närmaste bostadshusen är placerade ovanpå ett till två källarplan samt en bottenvåning och mligheten att utfa åtgärder i kopplingen mot berget i form av vibrationsdämpning b undersas i senare skede. Hur bostäderna grundläggs mot berget har stor betydelse. Nyslipat spår kan innebära 10 dB lägre nivåer. Att spåret ligger på lera och inte berg kan betyda 10 dB lägre nivåer. 
	Figure

	STOMLJUD 
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	Tabell 6. Indata f beräkning av stomljud från passerande tåg till närmaste planerade bostad 
	Indata kategori 
	Indata kategori 
	Indata kategori 
	Vald indata 
	Motivering 

	Källa 
	Källa 
	Godståg / Persontåg 
	Dominerande källa f stomljud 

	Avstånd 
	Avstånd 
	90 m 
	Närmaste avstånd mellan spår f tåg med h hastighet 

	Hastighet 
	Hastighet 
	160 km/h 
	Skyltad hastighet 

	Spårhållanden 
	Spårhållanden 
	God kondition. Bana med underballast 1,3 m 
	Ostkustbanan 

	Markfhållanden 
	Markfhållanden 
	Berg under bostad, Berg under spår 
	Värsta fall i kopplingen 

	Grundläggning 
	Grundläggning 
	Direkt på berg 
	Berg i dagen 

	Dämpning per våningsplan 
	Dämpning per våningsplan 
	Två källarplan garage + en våning med verksamhet. 
	Uppgift från Arkitekt 


	Tabell 7. Resultat från beräkning av stomljud SLOW-vägt från spårtrafik till närmaste bostad 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Resultat 
	Riktvärde enl. praxis 

	Bostad 
	Bostad 
	30 dBA 
	30 dBA 


	Tabell 8. Resultat från beräkning av stomljud SLOW-vägt från X3 med 200 km/h 100 m avstånd 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Beräknad stomljudsnivå vid närmaste bostad 
	Resultat 
	Riktvärde enl. praxis 

	Bostad 
	Bostad 
	30 dBA 
	30 dBA 


	3.7 Stomljud från bussar vid Solnavägen 
	Stomljud från bussar som passerar vid Solnavägen b ej uppstå då inga ojämna ytor har upptäckts vid okulärbesiktning. En god ytjämnhet på kbanor är dock alltid att rekommendera f att minimera risken fr strande vibrationer. 
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	Figure
	3.8 Åtgärdsfslag stomljud 
	Det feligger risk f stning av stomljud och komfortstanade vibrationer i området eftersom att markfhållandet är gynnsamt fr spridningen av vibrationer till byggnader. Komfortstande vibrationer och stomljud b utredas f varje byggnad i området f att säkerställa att krav uppfylls. Detta eftersom att vibrationsisolerande åtgärder f att reducera komfortstande vibrationer och stomljud är praktiskt mycket svårt och oftast dyrt att åtgärda i efterhand. Därf rekommenderas att bostäder utfs med stomljudsisolerade åtgä
	F att verifiera kraven på stomljudsisolering är det lämpligt att ga kontrollmätning av vibrationsnivåerna då marken fberetts f grundläggning f att eventuellt justera kraven på insättningsdämpning fre definitivt beslut av val av stomljudsisolerande material. F att isoleringen ska ge nskat resultat är det av ststa vikt att ingen del av den isolerade huskroppen har kontakt med oisolerade delar, eller att stum kontakt med mark fekommer. 
	· 
	· 
	· 
	Leveranterna skall visa beräkningar hur de kommit fram till utlovad 

	TR
	insättningsdämpning. 

	· 
	· 
	Om isoleringen läggs under källarplan får fyllning under platta inte innehålla 

	TR
	skarpa kanter som riskerar penetrera vibrationsisoleringen och kortsluta det 

	TR
	isolerande skiktet. 

	· 
	· 
	Inga delar av huset får ligga an mot mark utan mellanliggande 

	TR
	vibrationsisolering. 

	· 
	· 
	Andra konstruktioner utan underliggande vibrationsisolering får inte ha stum 

	TR
	kontakt med huset. 

	· 
	· 
	Del av huset som vibrationsisoleras mjukfogas mot del av huset utan 

	TR
	vibrationsisolering. 

	· 
	· 
	Särskild omsorg om utifrån kommande anslutningar krävs f att dessa inte 

	TR
	ska fa in ljud i byggnaden. Endast mycket mjuka anslutningar får 

	TR
	fekomma. 


	Byggnaderna b stomljudsisoleras med dämpande gummi eller fjädrar under bärande konstruktioner eller hela bostadsbyggnaden. Dämpande gummi kan vara t.ex. polyuretanskum eller liknande och ska stämmas av mot vibrationernas frekvens f både tåg på Ostkustbanan, tunnelbanan och rulltrappan. 
	F stomljud från rulltrappor till tunnelbanan är det viktigt att se till att det ej finns koppling mellan byggnaderna. Rulltrappor kan även ge ett tonalt ljud vilket skärper kraven med 5 dB varpå extra frsiktighet b tas i val av åtgärd. Från tidigare mätningar av stomljud från rulltrappor så brukar energiinnehållet ligga er 30 Hz vilket är relativt enkelt att dämpa men dämpmaterialet b täcka frekvenser ner mot 15 Hz. Ett alternativ är att stomljudsisolera stationsbyggnaden. 
	En text om skydd mot vibrationer b läggas till i planbeskrivningen enligt kapitel 3.9 och åtgärder b dimensionernas f att klara dessa krav under bygglovsprocessen då detta oftast utfs inom projekteringen. 
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	3.9 Text till planbeskrivning 
	Fslag till text fr planbeskrivning: 
	”Bostäder ska grundläggas och utfas så att stomljud i boningsrum inte erstiger ljudnivån 30 dB(A) slow från Ostkustbanan, tunnelbanetrafik eller installationer kopplat till tunnelbanan. F kortvariga ljud, s.k. intermittenta ljud från installationer, ska stomljudsnivån i bostad inte erstiga 35 dB(A) LAFmax. 
	Buller och stomljud från arbetsfordon och spårunderhåll, exempelvis spårslipning och spårriktning, kommer att fekomma. Buller från underhållsarbeten uppstår vanligen nattetid då dessa arbeten måste utfas under trafikfri tid. Det går dessutom inte att utesluta att hgre ljudnivåer från arbetsfordon kan uppstå jämft med fordon i linjetrafik” 
	3.10 Slutsats stomljud 
	Risk f stning av stomljud vid planerade bostäder bedms finnas. Det långa avståndet, kopplingen, spårkroppens konstruktion och byggnadernas konstruktion är ej helt kända varpå beräknad ljudnivå är ett värsta fall. Riktvärdet innehålls trots marginal i beräkningarna. Inga stningar från stomljud finns i området idag enligt Riksintresseprecisionen f Ostkustbanan och det finns befintliga bostäder närmre spåret i samma område (6). 
	Uppfjning av stomljud och vibrationer gs normalt lämpligen i byggskedet då det är från byggnadens grundläggning som vibrationer sprider sig vidare igenom byggnaden. Det är vibrationsnivåer på grundläggningen så som fundament och eventuella pålar som är relevanta att mäta f att sedan om så krävs utforma åtgärder. I detta skede är planbeskrivningens krav det viktiga. Åtgärderna går att dimensionera när uppmätta vibrationsnivåer och grundläggningen är mer känd i bygglovsprocess och byggskede. 
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	4 Vibrationer 
	Vibrationer kan uppstå t.ex. när godståg passerar er la jordar så som lera. Vibrationer mäts i hastighet, mm/s, och kan upplevas som måttligt stande vid vibrationsnivåer er 0,4 mm/s. F stning av vibrationer så vägs vibrationerna med komfortvägning f att motsvara hur en människa upplever vibrationerna, likt dBAvägning som ska efterlikna hur människan upplever ljudnivåer. Mätvärdet uttrycks som root mean square (RMS) när det gäller komfortvibrationer. 
	-

	4.1 Vibrationer vid Sra Hagalund 
	Vibrationer uppstår nästan bara när marken består av l lera. Sra Hagalund ligger på berg vilket g risken f vibrationer låg. Även spåren ligger på berg. En del av Solnavägen ligger däremot på lera varpå vibrationer f vägtrafik underss. 
	4.2 Riktvärden f komfortvibrationer i byggnader 
	Med komfortvibrationer i byggnader avses vibrationer i frekvensområdet 1-80 Hz vilket bedms vara relevant f mekaniska vibrationer som påverkar människokroppen. Mätning sker enligt svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och st – Mätning och riktvärden f bedning av komfort i byggnader” (12). I standarden anges riktvärden f bedning av komfort i byggnader, se tabell 9. 
	Enligt standarden b riktvärdena ”tillämpas vid nyetablering och vid nybebyggelse. De kan tillämpas mindre strikt f kontor än f bostäder. Den komfortvägda vibrationshastigheten 0,4 mm/s är också rekommenderat f nyprojektering av bostäder i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på väg och Järnväg (13) som anges f bostäder nattetid.” Praxis är att använda 0,4 mm/s som ett riktvärde f nyprojektering av bostäder och kontor. Fjande nivåer beskrivs som stande i standarden: 
	Tabell 9: Riktvärden ur Svensk Standard SS 460 48 61. "Vibration och st - Mätning och riktvärden f bedning av komfort i byggnader". Värdena avser uppmätta nivåer inomhus i bostäder 
	Stningsgrad 
	Stningsgrad 
	Stningsgrad 
	Komfortvägd vibrationshastighet: 
	Anmärkning 

	Liten stning: 
	Liten stning: 
	0,1 - 0,4 mm/s 
	Knappt/inte kännbar f människa 

	Måttlig stning: 
	Måttlig stning: 
	0,4 - 1,0 mm/s 
	Delvis kännbar f människa 

	Sannolik stning: 
	Sannolik stning: 
	1,0 - 2,0 mm/s 
	Kännbart f människa. Upplevs som stande 

	Stor stning: 
	Stor stning: 
	>2,0 mm/s 
	Mycket kännbar. Obehaglig stning. 


	Påverkan på byggnader Mycket liten sannolikhet f skador i byggnader Mjlig skada på gamla och hårt belastade byggnader Små skador Sprickor Stora skador Påverkan på människor Knappt märkbar Märkbar Klart märkbar Strande Obehaglig/Smärtsam Smärtsam Påverkan på byggnader Riktvärde 0,4 mm/s 
	Figur 29. Vibrationsnivåer effekt på människor och byggnader 
	Figur 29. Vibrationsnivåer effekt på människor och byggnader 
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	4.3 Markfhållanden 
	Två utredningar har använts som underlag f beräkningar av komfortvibrationer. Underlag är ritningar av berget i skikt från FUT dokument 3300-G31-24-00001, utredning PM Optimering av schaktning f området och även berggrundskartan från SGU:s arkiv, se figur 30. I undersningen f området framgår det att spåren på Ostkustbanan och det planerade bostadsområdet har samma berg som grund. Jorddjupet är mindre än 1 m. 
	Figure
	Figur 30. SGU:s Berggrundskarta f området där Sra Hagalund är planerat. Rosa är berg. 
	Figur 30. SGU:s Berggrundskarta f området där Sra Hagalund är planerat. Rosa är berg. 


	Figure
	Figur 31. Frenklad bild av bergdjup och jorddjup där intressant område är vid Hagalund 
	Figur 31. Frenklad bild av bergdjup och jorddjup där intressant område är vid Hagalund 
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	VIBRATIONER 
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	4.4 Komfortvibrationer från vägtrafik 
	Beräkning av komfortvibrationer från vägtrafik vid Solnavägen har beräknats f komfortvägd vibrationshastighet mm/s (RMS-värde vägt enligt ISO 2631-2). 
	Då stning av komfortvibrationer från vägtrafik uppstår beror det oftast på dåligt vägunderlag eller ojämnheter i väg t.ex. bussar som går er farthinder. 
	Tabell 10. Indata f beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 
	Tabell 10. Indata f beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 
	Tabell 10. Indata f beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 

	Indata kategori 
	Indata kategori 
	Vald indata 
	Motivering 

	Källa 
	Källa 
	Lastbil eller buss 28 ton 
	Dominerande källa f markvibrationer 

	Avstånd 
	Avstånd 
	10 m 
	Närmaste avstånd mellan väg och bostad 

	Hastighet 
	Hastighet 
	50 km/h 
	Skyltad hastighet 

	Vägfhållanden 
	Vägfhållanden 
	God kondition 
	Befintlig 

	Markfhållanden 
	Markfhållanden 
	Berg under bostad / Lera under del av väg 
	Utredning visar berg 

	Grundläggning 
	Grundläggning 
	Direkt på berg 
	Berg i dagen 

	Spännvidd f bjälklag 
	Spännvidd f bjälklag 
	Mer än 8 m spännvidd f bjälklag 
	Långa bjälklag medf ofta hgre vibrationshastighet 


	Tabell 11. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från Solnavägen till närmaste bostad 
	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet vid närmaste bostad/kontor 
	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet vid närmaste bostad/kontor 
	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet vid närmaste bostad/kontor 
	Resultat 
	Riktvärde enl. praxis 

	Lera och > 8 m spännvidd f bjälklag 
	Lera och > 8 m spännvidd f bjälklag 
	0,02 mm/s 
	0,4 mm/s 


	Vibrationshastigheter från Solnavägen beds vara under kännbara nivåer. 
	Figure

	VIBRATIONER 
	VIBRATIONER 
	4.5 Komfortvibrationer från spårtrafik - godståg 
	F beräkningar av markvibrationer från spårtrafik på Ostkustbanan har fjande indata använts f beräkningarna: 
	Tabell 12. Indata f beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 
	Indata kategori 
	Indata kategori 
	Indata kategori 
	Vald indata 
	Motivering 

	Källa 
	Källa 
	Godståg 
	Dominerande källa f markvibrationer 

	Avstånd 
	Avstånd 
	80 m 
	Närmaste avstånd mellan spår och bostad 

	Hastighet 
	Hastighet 
	100 km/h 
	Skyltad hastighet 

	Spårfhållanden 
	Spårfhållanden 
	God kondition 
	Okulär besiktning 

	Markfhållanden 
	Markfhållanden 
	Berg 
	Bergrundskarta och jorddjupskarta 

	Grundläggning 
	Grundläggning 
	Direkt på berg med källarvåning 
	Uppgift arkitekt 

	Spännvidd f bjälklag 
	Spännvidd f bjälklag 
	Mer och mindre än 8 m 
	Långa bjälklag medf ofta hgre vibrationshastighet 

	Tabell 13. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 
	Tabell 13. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste bostad 


	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet närmaste bostad/kontor 
	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet närmaste bostad/kontor 
	Beräknad komfortvägd vibrationshastighet närmaste bostad/kontor 
	Resultat 
	Riktvärde enl. praxis 

	Direkt på berg 
	Direkt på berg 
	0,04 mm/s 
	0,4 mm/s 


	4.6 Vibrationer från tunnelbanan 
	4.7 Riktvärde vibrationer 
	Bedningen av resultat utgår från att riktvärde f komfortvibrationer är 0,4 mm/s max komfortvägd RMS,slow (vilket anges i t.ex. TDOK 2014:1021 och Riktlinjer från buller och vibrationer SL-S-419701). 
	4.8 Beräkningar vibrationer från tunnelbanan 
	Samma beräkningsmetod som f stomljud kan tillämpas f att se vilken storleksordning som kan fväntas f vibrationsnivån i byggnad. 
	4.9 Text till planbeskrivning 
	Fslag till text fr planbeskrivning: 
	”Byggnader ska grundläggas och utformas så att vibrationsnivån från tunnelbanan i bostäder inte erstiger 0,4 mm/s.” 
	4.10 Slutsats vibrationer 
	Komfortvibrationer från tåg alstras av tåg som går på l mark, t.ex. då både spår ochomgivande byggnader ligger på lera. Även tung trafik er ojämnt väglag kan skapa strande vibrationer. Beräkningarna visar att ingen risk f strande vibrationer feligger vilket är rimligt då bostäderna byggs på berggrund. Inga åtgärder mot komfortvibrationer beds vara nvändiga. 
	Figure
	Figure
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	INDUSTRIBULLER 
	INDUSTRIBULLER 
	Figure
	5 Externt industribuller 
	5.1 Externt industribuller vid Sra Hagalund 
	Sra Hagalund är planerat i närheten av Hagalund industriområde där det i dagens läge finns olika verksamheter. Buller från verksamheterna som utfs i detta område samt fläktar på tak har understs. Även lastning som sker till det planerade kontoret genom en lastkaj nära kontoret och lastning till verksamheter i bostadsbyggnaderna har understs. Lastning är dominerande ljudkälla av industribuller. I detta kapitel presenteras beräkningar av externt industribuller f bedmning om det feligger risk f strning samt vi
	Figur 32. Närliggande verksamheter till Sra Hagalund 
	Mkblå markering – Lastning till kontorsbyggnad sker vid lastkaj nära kontoret. Lastning till verksamheter i bottenvåning på bostadskvarter sker vid lokalgata R markering – Trafikverkets verksamhet kopplad till spåren Gr markering – Sra Hagalund industriområde (Blandad verksamhet & verkstäder) Lila markering – Kontorsverksamhet och konferens Sundbybergsvägen Orange markering – Spårrelaterad verksamhet Blå markering – Tryckutjämningsshackt tunnelbana Svart markering – Buller från stationsbyggnad från rulltrap
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	Figure
	5.2 Riktvärden externt industribuller 
	Riktvärden f industribuller vid nybyggda bostäder är enligt Boverkets vägledning f industribuller Rapport 2015:21 (16). Den nya vägledningen gäller er verksamheternas miljillstånd vilket kan betyda att verksamheterna får bullra mer än deras tillstånd tillåter vid nya bostäder. 
	Tabell 14. Riktvärde ekvivalent ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärden vid fasad 
	Figure
	Uter detta gäller fljande f frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) b inte fekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i fsta hand den ljuddämpade sidan. 
	Figure
	Figur 32. Åtgärdstrappa f att innehålla riktvärde f externt industribuller 
	Figure

	INDUSTRIBULLER 
	INDUSTRIBULLER 
	5.3 Indata beräkningar industribuller 
	Indata f beräkningar baseras ljuddata från ÅFs ljuddatabas. Alla spektrum är i tersband. Antalet ljudkällor är baserat på inventering på plats och på kartbild. Uppgifter om drifttid är uppskattade av ÅF, ljudkällornas ljudeffektnivå är uppskattad enligt ÅFs ljuddatabas. 
	Tabell 15. Verksamheternas källor, drifttid och ljudeffektnivå som använts i beräkningarna 
	Tabell 15. Verksamheternas källor, drifttid och ljudeffektnivå som använts i beräkningarna 
	Tabell 15. Verksamheternas källor, drifttid och ljudeffektnivå som använts i beräkningarna 

	Verksamhet 
	Verksamhet 
	Källor 
	Drifttid 
	Ljudeffektnivå 

	Lastning Veidekke kontor 
	Lastning Veidekke kontor 
	1 st tomgång lastbil 1 st lastning av varor 
	Dagtid vardagar Verksamhet igång 5 % per timme tomgång 20% per timme lastning 
	Tomgång: 95 dBA Lastning: 90 dBA 

	Trafikverkets spårverksamhet ter om planerat område 
	Trafikverkets spårverksamhet ter om planerat område 
	1 st aggregat 1st arbetsfordon (gaffeltruck) 1 st area 55 dBA/m2 verksamhetsbuller 
	Dygnet runt Dagtid Dagtid 
	Aggregat: 75 dBA Arbetsfordon: 102 dBA Generell verksamhet 55 dBA/m2 

	Hagalund industriområde 
	Hagalund industriområde 
	20 st takfläktar 3 st kylmedelskylare/ ventilationsaggregat 3 st verkstadsbuller 4 st area 55 dBA/m2 verksamhetsbuller 
	Dygnet runt Dygnet runt Dagtid Dagtid 
	Fläkt: 75 dBA Ventilationsaggregat: 80 dBA Verkstad/liknande: 90 dBA Generell verksamhet 55 dBA/m2 

	Kontorsverksamhet Solna Access konferens 
	Kontorsverksamhet Solna Access konferens 
	3 st takfläktar 3 st kylmedelskylare/ ventilationsaggregat 
	Dygnet runt Dygnet runt 
	Fläkt: 75 dBA Ventilationsaggregat: 80 dBA 

	Spårrelaterad verksamhet 
	Spårrelaterad verksamhet 
	1 st area 55 dBA/m2 verksamhetsbuller 
	Dagtid 
	Generell verksamhet 55 dBA/m2 

	Tryckutjämningsshackt tunnelbanan 
	Tryckutjämningsshackt tunnelbanan 
	-

	2 st tryckutjämningsschakt 
	Dygnet runt 
	Momentant ljud från tryckutjämning: 90 dBA 

	Tunnelbanestation 
	Tunnelbanestation 
	Rulltrappa, ventilation, automatiska drar 
	Dygnet runt (även om det stängs på natten) 
	Totalt: 70 dBA i en punktkälla utanf drarna och en likadan på taket f ventilation. Uppskattat värde. 

	Elnätsstationer 
	Elnätsstationer 
	2 st ventilationsaggregat till elnätsstationer 
	Dygnet runt 
	70 dBA i en punktkälla utanf. Uppskattat värde. 
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	Figure
	Figur 34. Ljudkällor i närheten av Sra Hagalund 
	Figur 34. Ljudkällor i närheten av Sra Hagalund 


	5.4 Beräkningar externt industribuller 
	Beräkningarna har utfts enligt beräkningsmodellen f industribuller ISO 9613-2. Beräkningsprogram som använts är Soundplan 8.1. De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. 
	5.5 Resultat av beräkningar 
	Den industri som bedms bidra med det dominerande industribullret i området är lastningen till Veidekkes kontor inom området. Sker detta dagtid är risken f bullerstning låg. Se bilaga A05 och A06 f ljudutbredning och fasadnivåer. 
	Verksamhet antas kunna ske dygnet runt och även helger. Viss verksamhet antas ske dagtid. Resultatet redovisas kumulativt f samtliga industrier men beror ljudnivåerna beror endast på lastningen inom området. Beräkningar har utfts fr samtliga fasader, endast hsta ljudnivån redovisas 
	Tabell 16. Resultat f mest utsatta fasad beräkningar av externt industribuller 
	Verksamhet 
	Verksamhet 
	Verksamhet 
	Bullerutsatt sida Ekvivalent ljudnivå Leq i dBA 
	Riktvärde dagtid Kl 06-18 
	Innergård Ekvivalent ljudnivå Leq i dBA 
	Riktvärde 
	Innergård maximal ljudnivå, natt Lmax i dBA 
	Riktvärde 

	Kumulativt från alla källor 
	Kumulativt från alla källor 
	45 
	60 
	30 
	45 
	33 
	55 


	Figure

	INDUSTRIBULLER 
	INDUSTRIBULLER 
	5.6 Buller från tryckutjämningsschakt 
	Buller från tryckutjämningsschakt skulle kunna medfra olägenhet f boende och personer som vistas i närheten. Ett tryckutjämningsschakt är planerat vid Hagalund industriområdes station i den nordvästra delen av det industriområdet och i den sydvästra delen. Tryckutjämningsschakt är ppna schakt med galler där ljud från tåg kan komma igenom. Ljudnivån på 5,5 m är ca 48 dBA vilket betyder att ljudnivån vid de planerade bostäderna kommer vara lägre än 30 dB och ej hbart i denna miljmed annan trafik. Vid vissa sc
	Figure
	Figur 35. Position f tryckutjämningsschakt vid Hagalund industriområde station 
	Figur 35. Position f tryckutjämningsschakt vid Hagalund industriområde station 


	5.7 Elnätstationer i källarvåning Elnätsstationer planeras antingen i källarplan på varje bostadskvarter eller på kvartersmark men mot spåret. Externt industribuller från dessa innehålls då ljudnivåerna från elnätsstationer av den planerade storleken och moderna modeller ej bullrar hgt. Bostäderna har även tillgång till tyst sida. Om elnätsstationerna planeras i källaren beher man under projektering undersa risk f stomljud, risken är låg. 
	Åtgärden är att ställa stationen på en bullerdämpande matta, det kan ske i efterhand. Eventuellt ventilationsintag till källaren f elnätsstationerna är med i beräkning. 
	5.8 Slutsats externt industribuller 
	Riktvärdet dagtid, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad och 45 dBA ekvivalent ljudnivå på bullerdämpad fasad, innehålls vid de planerade bostäderna med avseende på industribuller från alla industrier i närheten. Nattetid, då främst fläktar är igång, så innehålls 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bullerdämpad sida då beräknad ljudnivå vid värsta fall är 30 dBA. Risken att lastningen kommer sta i jämfelse med den ekvivalenta ljudnivån på trafik som är er 60 dBA vid fasad är låg. Lastning kommer ske 
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	6 Buller under byggtiden 
	6.1 Byggbuller från byggnation av Sra Hagalund 
	Byggbuller från byggnation av ett nytt bostadsområde kan sta boende i befintliga bostäder. Närmsta befintliga bostäder är 15 m ifrån närmsta planerade byggnad i Sra Hagalund. I detta kapitel presenteras ersiktliga beräkningar av byggbuller från pålning, borrning, markarbete och transporter under en uppskattad arbetsperiod f byggnation. Dessa beräkningar är versiktliga och utfs f att undersa om det feligger risk f stning under byggtiden och om detta b studeras mer noggrant. 
	6.2 Riktvärde f byggbuller 
	Riktvärden f byggbuller f bostäder dagtid enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:015 är 60 dBA ekvivalent ljudnivå (19). 
	Tabell 17. Riktvärden f byggbuller från Naturvårdsverket 
	Område 
	Område 
	Område 
	Helgfri mån-fre 
	L-, sn- och helgdag 
	Samtliga dagar 

	TR
	Dag 07-19 
	Kväll 19-22 
	Dag 07-19 
	Kväll 19-22 
	Natt 22-07 

	TR
	L Aeq 
	L Aeq 
	L Aeq 
	L Aeq 
	L Aeq 
	L AFmax 

	Bostäder Utomhus (fasad) Inomhus (bostadsrum) 
	Bostäder Utomhus (fasad) Inomhus (bostadsrum) 
	60 dBA 45 dBA 
	50 dBA 35 dBA 
	50 dBA 35 dBA 
	45 dBA 30 dBA 
	45 dBA 30 dBA 
	70 dBA 45 dBA 

	Undervisningslokaler Utomhus (fasad) Inomhus 
	Undervisningslokaler Utomhus (fasad) Inomhus 
	-

	60 dBA 40 dBA 

	Kontor Utomhus (fasad) Inomhus 
	Kontor Utomhus (fasad) Inomhus 
	70 dBA 45 dBA 


	6.3 Indata beräkningar 
	Indata till beräkningarna kommer från mätningar av byggbuller från diverse projekt utfda av ÅF, exempelvis Citybanan, Citytunneln, Frbifart Stockholm. Beräkningarna är utfda utan bullerskyddsåtgärder på maskiner. Ljuddata per arbetsmoment se tabell 18. 
	Tabell 18. Ljudeffekt från olika arbetsmoment som har använts vid beräkningarna av byggbuller. 
	Arbetsmoment 
	Arbetsmoment 
	Arbetsmoment 
	Ekvivalent Ljudeffektnivå, Lweq 
	Antal maskiner 

	Pålning, borrning eller spontning 
	Pålning, borrning eller spontning 
	118 
	3 

	Jordschakt 
	Jordschakt 
	108 
	1 

	Transporter och rig byggverksamhet 
	Transporter och rig byggverksamhet 
	88 
	100/dygn 


	6.4 Översiktlig beräkning av byggbuller 
	Vid användning av en maskin som utf spontning eller borrning så kommer den ekvivalenta ljudnivån erstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad f närliggande bostäder. Markarbete, transporter och annat mindre bullrande arbete kan även innebära risk f stning på grund av det korta avståndet. 
	I beräkningen redovisad i figur 36 så är det ej den faktiska tidplanen f byggnationen av Sra Hagalund utan en fiktiv. Det som är relevant är att vid mycket bullrande arbete som spontning eller borrning så är beräknad ljudnivå er 60 dBA. 
	Figur 36. Exempel på byggbullernivåer vid verksamhet med vanliga arbetsmoment 
	6.5 Kumulativa effekter från flera olika byggprojekt 
	Kumulativa effekter från flera olika bullrande verksamheter kan uppstå under byggskedet. Flera stora byggprojekt utfs i området t.ex. Sra Hagalunds tre kvarter, utbyggnaden av tunnelbanan, Huvudsta pendeltågsstation m.m. Varje verksamhet bedms dock f sig och har egna villkor och kumulativa effekter b därf inte jämfas mot riktvärde. Det är dock intressant att undersa f att uppskatta den faktiska bullerstningen. 
	Att beda hur mycket olika verksamheter kommer att bullra tillsammans är komplicerat då mer information krävs om varje verksamhet men f de flesta befintliga bostäder så kommer trafikbuller från väg och tåg maskera det mesta byggbullret. Där bostäderna ligger mycket nära byggverksamheten så kan byggbullret vara hgre och framfallt mer momentant och därf upplevas stande. 
	6.6 Åtgärder f byggbuller 
	Fjande åtgärdstrappa rekommenderas vid planeringen av byggskedet enligt Boverket (16). 
	Figure
	Figur 37. Åtgärdstrappa f byggbuller som kan användas f kontrollprogram f byggbuller 
	Figur 37. Åtgärdstrappa f byggbuller som kan användas f kontrollprogram f byggbuller 


	6.7 Kontrollprogram Buller Innan byggskedet b ett kontrollprogram tas fram med: 
	· fslag till villkor f byggbuller 
	· beräkningar av byggbuller 
	· planerad verksamhet med avseende på buller 
	· långtidsmätningar vid närliggande bostäder 
	· åtgärder som tas vid innan byggskedet bjat 
	· åtgärdsfslag som kan tas vid om erskridande av villkor sker 
	Under byggskedet br kontrollmätningar utfas f att verifiera trafikbullerberäkningarna. Vid skiljaktigheter b åtgärder vidtas. Detta kan vara bullerskyddskärm på mark eller tak, absorberande kr f att dämpa diffraktion, substrat under gräsbelagt tak f att dämpa diffraktion, fstärkande åtgärder f fasaddämpning, hastighetsreglerande åtgärder inom området eller rumsakustiska åtgärder. 
	Veidekke b fja upp så att samtliga ljudkrav innehålls och skriva ett kontrollprogram där ljudmätningar planeras in fr att utfas f de yttre bullerkällor som diskuteras i denna rapport. Dessa kontrollmäts fslagsvis vid bygglovs- eller byggskedet. 
	6.8 Slutsats byggbuller 
	Risk f bullerstning under byggtiden feligger. Byggbuller b utredas ytterligare vid ett senare skede då tidplan f byggarbetet är framtaget. I samband med detta b ett kontrollprogram fr buller under byggtiden tas fram f att undvika stning till befintliga bostäder, skolor och verksamheter. 
	F tidplanens planering ska beaktas att antalet maskiner som kan användas samtidigt. Ett kontrollprogram och åtgärdsprogram beher tas fram där mindre bullrande maskineri väljs ut och lokala åtgärder på maskin samt temporära skärmar underss. 
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