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Förord

I samband med planläggning av Strömma S5 och S7 fick Trivector Traffic i uppdrag att kartlägga de nuvarande bullernivåerna från vägtrafiken idag samt utreda
vilka bullernivåer som uppnås i framtiden om all bebyggelse blir permanentbostäder. I de fall riktvärden överskrids ingår också att ge förslag på bullerdämpande åtgärder som t ex bullerplank längs väg 222.
Rapporten har författats av civ ing Lovisa Indebetou som också genomfört beräkningarna av buller. Civ ing Petra Ahlström har varit kvalitetsansvarig. Planarkitekt Anna Fredriksson har varit kommunens kontaktperson.
Lund februari 2017

Sammanfattning

Generellt sett är ljudnivåerna från vägtrafiken låga inom områdena Strömma 5 och
Strömma 7. Det relativt få hus som får höga ljudnivåer men knappt 20 hus överskrider de riktvärden vid fasad som gäller för bostäder. Endast vid två av dessa fastigheter finns markerade uteplatser där de riktvärden som gäller vid permanentbostäders uteplatser överskrids. För fritidsbostäder finns dock inga riktvärden för buller
utan riktvärdena gäller endast permanentbostäder. Vilka åtgärder som är motiverade
för befintliga permanentbostäder beror på när de är byggda. Är de uppförda före
1997, som de flesta husen längs väg 222 är, behöver åtgärder för att sänka ljudnivåerna enligt Naturvårdsverket endast övervägas om de ekvivalenta ljudnivåerna vid
fasad överskrider 65 dBA. Så höga ljudnivåer är det endast någon enstaka fastighet
längs väg 222 som har.
Om man, trots att det inte finns krav på att vidta bullerdämpande åtgärder för de
äldre byggnaderna, generellt sett önskar minska ljudnivåerna längs väg 222 kan ett
2 m högt bullerplank anläggas på sydvästra sidan av vägen på sträckan norr om
Alrotsvägen och på norra sidan av vägen på sträckan öster om Alrotsvägen. Om
bullerplanket kan anläggas väldigt nära vägen får det god effekt på ljudnivåerna,
framför allt på sträckan norr om Alrotsvägen. Kostnaden skulle dock bli hög, uppskattningsvis cirka 9 miljoner kronor. Skulle man bara anlägga bullerplank på
sträckan norr om Alrotsvägen skulle kostnaden bli cirka 3 miljoner kronor.
Att anlägga bullerplank i direkt anslutning till de två markerade uteplatser där riktvärden för permanentbostäder överskrids och kombinera detta med förbättrad fasadisolering i de bostäder där riktvärden inomhus överskrids, är en betydligt billigare
lösning för att klara riktvärden för permanentbostäder inomhus och på uteplatser.
Att förbättra fasadisoleringen handlar i de flesta fall om att sätta i tilläggsrutor eller
byta ut fönster samt att förse ventiler med ljudfällor.
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1. Bakgrund och syfte

Denna utredning har tagits fram i samband med planläggning av Strömma S5
och S7 i Värmdö kommun. Beräkningar av buller från väg 222 visar vilka ljudnivåer som uppnås i framtiden om all bebyggelse omvandlas till permanentbostäder. I utredningen ges också förslag på åtgärder för att minska ljudnivåerna
utmed väg 222.
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2. Förutsättningar

Studerat område
De två studerade planområdena S5 och S7 visas i Figur 2.1. Planområde S5 avgränsas i norr av Strömma kanal, i öster av väg 222 och Gamla Fågelbrovägen, i
söder av fastigheterna söder om Hästhagsuddsvägen och Norrviken. I väster avgränsas planområdet av Tranaröfjärden. Planområde S7 avgränsas i norr av
Strömma kanal, i Nordost av Brevikssundet i söder och väster av väg 222.

S7
S5

Figur 2.1

Det studerade området omfattar S5 och S7 (Källa: Värmdö kommun)

Terräng
Det studerade området är kuperat och vid beräkningarna har hänsyn tagits till
terrängens variation.

Bebyggelse och antal invånare
Område S5 består totalt av 117 fastigheter, av vilka 55 bebos permanent. I dagsläget är 137 personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, efter
den aktuella detaljplanens genomförande och med bibehållen fastighetsindelning, bedöms ca 290 personer bo permanent i det aktuella området.
Område S7 består av totalt 25 fastigheter, av vilka 11 bebos permanent. I dagsläget är 15 personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, efter
den aktuella detaljplanens genomförande och med bibehållen fastighetsindelning, bedöms ca 60 personer bo permanent i det aktuella området.
Bebyggelsen består i dagsläget huvudsakligen av sommarstugor som förväntas
byggas ut och omvandlas till permanentbostäder. De båda planområdena består
huvudsakligen av småhus som ursprungligen uppförts som fritidshus från olika
tidsepoker. Vid beräkning den inledande kartläggningen av ljudnivåerna inom
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områdena antas genomgående att bebyggelsen är 7 meter hög. Komplementbyggnader och andra mindre byggnader antas vara 3 m höga. Komplementbostadshus på 15 - 22 m2 får enligt PBL får vara 4 meter höga men om komplementbyggnaderna är mindre än 15 kvm är 3 meter rimlig höjd. Ju högre byggnaderna är desto större bullerskydd ger de till baksidan av byggnaden och därför
antas komplementbyggnaderna genomgående vara 3 m höga för att inte riskera
att underskatta ljudnivån på den skyddade sidan. Mer noggranna uppgifter om
hushöjder tas endast fram för de fastigheter som kartläggningen visar får ljudnivåer över riktvärdena och som i ett senare skede detaljstuderas i samband med
förslag på åtgärder. Utmärkande för området är att fastigheterna är mycket stora
och att byggnaderna ligger tillbakadragna på fastigheten omgivna av naturmark.

Verksamheter inom området
Det finns en gästhamn invid Strömma kanal. I anslutning till den finns en handelsplats där det förekommer ett antal verksamhetsetableringar. Handelsplatsen
delas av väg 222 och breder ut sig över de båda planområdena S5 och S7. Det
finns också en hembygdsgård och ett museum i område S5. I samma område
finns också en hästgård och en betesmark. Hästgården är belägen snett mitt emot
Lindrotsvägen och betesmarken löper längs Norrviken, söder om Ekrotsvägen
och väster om Gamla Fågelbrovägen. Delar av betesmarken kommer eventuellt
att planläggas.

Figur 2 Handelsplatsen – inringad i rött.l (källa: Värmdö kommun).

Invid handelsplatsen finns en sjömack och en gästhamn. Strömma kanal smalnar
av där den går under väg 222 och sommartid kan det uppstå båtköer.
Handelsområdet upptar i dag omkring 1300 kvm i total BYA varav ca 650 kvm
är i två plan. Uppskattad BTA är således 1950 kvm. Verksamheterna utgörs av
en sjökrog som är öppen sommartid och två outlets med inredningsdetaljer. Det
finns även några mindre butiker i bodar. Det finns i dagsläget inga planer på att
utvidga handelsområdet.

Vägar
Vägarna inne i området är smala och slingrande. Det finns flera branta partier.
Beläggningen varierar mellan asfalt och grus. Beräkningar av ljudnivåer från
vägtrafiken kommer dock bara att ta hänsyn till trafiken på väg 222. Väg 222 är
märkt som led för farligt gods och delar de båda planområdena S5 och S7.
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Vägtrafik idag
Enligt Trafikverkets senaste räkning från 2013 uppgår trafiken på väg 222 till
8 400 f/d varav 8 % är tung trafik. Skyltad hastighet på väg 222 är 50 km/h förutom längst i öster där hastigheten är 70 km/h strax öster om Alrotsvägen.

Vägtrafik vid fullständig omvandling till permanentbostäder
Området håller på att omvandlas från sommarhus till permanentbostäder. I område S5 är det idag 62 fastigheter som inte har omvandlats till permanentbostäder.
I S7 är det idag 14 fastigheter som inte har omvandlats till permanentbostäder.
Sammantaget är det alltså högst 76 fastigheter som kan komma att omvandlas till
permanentbostäder och ge ökad trafik till, från och inom området. Från kommunens sida räknar man med cirka 2,5 invånare per fastighet vilket skulle innebära
att cirka 190 nya invånare tillkommer vid fullständig omvandling från fritidshus
i området till permanentbostäder.
De ca 190 nya invånarna på landsbygden i Värmdö kommun beräknas enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg totalt alstra cirka 410 resor i bil per dygn. Med
antagande om en beläggning i varje bil med 1,2 personer skulle det ge 340 nya
fordonsrörelser på vägen. Alla dessa fordon kommer inte att trafikera hela
sträckan på väg 222 genom området. De resor som börjar i sydöstra delen av
området och ska i riktning mot sydost eller kommer från sydost och ska till den
sydöstra delen av området kommer inte att passera på väg 222 genom området.
På samma sätt kommer de resor som startar i norra delen av området och ska
norrut, eller tvärt om, inte heller att belasta väg 222 genom det studerade området. För att inte underskatta effekten av utbyggnaden antas dock all den nya trafiken passera på väg 222 på hela sträckan genom området.

Vad ger ökningen av trafiken för effekt på ljudnivåerna?
Om trafiken med omvandling av fritidsbostäder till permanentbostäder ökar från
dagens 8 400 f/d till 8 740 f/d kommer såväl de maximala som de ekvivalenta
ljudnivåerna att öka med endast 0,1 dBA, d v s en helt försumbar ökning av ljudnivån jämfört med idag. Det blir därmed lönlöst att studera två olika beräkningsfall (dagens trafik respektive med utbyggnad) eftersom ingen skillnad kommer
att kunna ses i de ljudutbredningskartor som tas fram. Vill man dimensionera
bullerskydd för framtida trafiken bör man dock ta hänsyn till att viss ökning av
trafiken kan ske p g a allmän framtida trafikökning. I trafikbullerförordningen
anges att vid beräkningar av buller ska man ta hänsyn till tas till framtida trafik
som har betydelse för bullersituationen. Trafikverket räknar i sina prognoser1
med en allmän trafikökning mellan 2014 och 2040 i Stockholms län på 43 % för
personbilar och med 65 % för lastbilar. Detta motsvarar årliga ökningar med
1,4 % respektive 1,9 %. Boverket anger i sina kommentarer till förordningen2 att
om möjligt bör en framåtblick innebära cirka 15 år. Vill man med utgångspunkt
från detta då dimensionera bullerskydd för beräknad trafik till cirka 2030 bör
man då räkna upp personbilstrafiken med 25 % och lastbilstrafiken 35 %. Lägger
man på en sådan ökning av trafiken till 2030 skulle då trafiken, inkl tillkommande trafik från omvandling till permanentbostäder, totalt uppgå till 10 900 f/d
1

Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gällande fr o m 2016-04-01, dokumentdatum
2016-03-11
2 Boverket, Frågor och svar om buller, 2016-06-01
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varav 9 % tunga. En sådan framtida ökning av trafiken skulle endast öka de ekvivalenta ljudnivåerna med 1,3 dBA och de maximala ljudnivåerna med 0,8 dBA
jämfört med idag. Detta kan sättas i relation till att beräkningsmodellen ger en
felmarginal på 2 - 3 dBA i beräknade värden. Skillnaderna mellan ljudnivåer idag
och med framtida trafik kommer alltså även när man tar hänsyn till en stor allmän
trafikökning att bli så små att det i bullerutbredningskartor knappast kommer att
gå att se någon skillnad mellan alternativen. I denna rapport redovisas därför
endast ljudnivåer 2030.
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3. Buller från fritidsbåtar

3.1

Riktvärden för buller från fritidsbåtar

Båtbuller beskrivs i dag med dBA för maximal ljudnivå men Naturvårdsverket3
anger att det inte finns några särskilda riktvärden för vare sig bostäder, natur- och
kulturmiljöer eller rekreationsområden när det gäller buller från fritidsbåtar. För
större fartyg och vid hamnar där lossning och lasting sker finns dock riktvärden
för lågfrekvent ljud respektive industribuller, men det är det inte frågan om i vid
Strömma kanal.
Det finns alltså inga riktvärden för hur mycket båtarna får bullra på land vid t ex
bostäder. Däremot finns regler från Transportstyrelsen4 om hur mycket det får
bullra alldeles intill båtarna. Hur mycket de får bullra beror av effekten på motorn, se Tabell 3-1. Vid den högsta effekten kan de få bullra upp mot 75 dBA
från båten.
Tabell 3-1 Tillåtna maximala ljudnivåer från fritidsbåtar (källa: Transportstyrelsen, TSFS 2016:5)

3.2

Skattning av avstånd för att nå 70 dBA i maximal ljudnivå

Det finns som angivits ovan inget riktvärde för buller från fritidsbåtar vid bostäder, men man skulle kunna tänka sig att sträva efter att nå det riktvärde som gäller
för maximal ljudnivå från vägtrafik, d v s högst 70 dBA.
Det anges inte i transportstyrelsens text på vilket avstånd som de maximala ljudtrycksnivåerna ska mätas. I Sjöfartsverkets yrkesbåtsregler5, version 2010.1,
anges dock att mätning av buller vid förbikörning av fritidsbåtar normalt utförs
på ett avstånd av 25 m.

3

Naturvårdsverket, Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer - Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod,
2005
4 Transportstyrelsen, Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2016:5, SJÖFART, Transportstyrelsens
föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar
5 http://www.vttexpertservices.fi/yrkesbatregler/index.htm (uttag 20161205)
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Med en halvsfärisk ljudutbredning kan ljudeffekten beräknas som:
LwA = LpA + 10 * log (2*pi*r2)
där Lp = ljudtrycksnivå,
Lw = ljudeffekten och
r = mätavståndet från akustiskt centrum
Med ett avstånd på 25 meter innebär det att bullret från båten kan ha en ljudeffekt
på 111 dBA för att klara högst 75 dBA i ljudtrycksnivå. Med denna uppgift går
det att beräkna att den maximala ljudnivån sjunkit till 70 dBA, som är riktvärde
för maximala ljudnivå vid buller från vägtrafik, vid ett avstånd av 45 m från båten. Vid bostäder som ligger längre bort från kanalen än 45 m från kanalen bör
man därmed klara att ha högst 70 dBA i maximal ljudnivå. Noteras bör att det
sommartid i samband med brofällning kan uppstå köer med båtar. Det går i beräkningarna av ljudnivåer inte att ta hänsyn till ett sådant beräkningsfall med
stillastående båtar, men troligtvis är de maximala ljudnivåerna från båtarna lägre
då de går på tomgång än när de kör förbi.
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4. Riktvärden vid bostäder för buller från vägtrafik

Tidigare riktvärden för bostadsbebyggelse
I samband med infrastrukturpropositionen som antogs i mars 1997 (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53) fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller.
I propositionen anges att riktvärden enligt tabellen nedan normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Noteras bör här att riktvärdet på
55 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad inte motsvarar en god ljudmiljö utan
snarare kan betecknas som en acceptabel ljudmiljö. Vid 55 dBA i buller upplever
en viss andel av de boende sig som starkt störda. Påverkan på sömnen (hjärnaktivitet, hjärtfrekvens och andningsförändringar) har konstaterats vid maximala
ljudnivåer över 40 dBA. Risken för sömnstörningar har konstaterats vid fler än
fem bullertoppar på 45 dBA.
Tabell 4-1 Tidigare riktvärden för buller från vägtrafik vid bostäder (enligt Infrastrukturinriktning för
framtida transporter, 1996/97:53), Naturvårdsverkets förslag till tolkning.
Utrymme

Ekvivalentnivå (dBA)

Maximalnivå (dBA)

Inomhus:

30

45 (nattetid)*

Utomhus:
- vid fasad

55

- på uteplats

55

70**

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt
** riktvärde får överskridas 5 gånger/mest belastad timme dag/kväll

I Naturvårdsverkets förslag till tolkning anges att som uteplats ska betraktas iordningsställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i
direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal. Boverket anger att den
ekvivalenta ljudnivån på uteplats inte ska innefatta fasadreflexer. Vidare anger
man från Naturvårdsverkets sida att riktvärdet för maximal-ljudnivå på 70 dBA
på uteplats får överskridas högst 5 gånger per maxtimme under dag/kväll (0622). Maximal ljudnivå inomhus i utrymmen avsedda för vila får överskrida
45 dBA högst 5 gånger per natt (kl 22-06).

Ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Den 1 juni 2015 började en ny förordning6 om buller från trafik att gälla för bostäder där detaljplanearbetet påbörjats efter den 2 januari 2015. Man får enligt
Boverket också tillämpa de nya riktvärdena vid planer som påbörjats tidigare än
så, men det är frivilligt och inte tvingande.

6

Näringsdepartementet, Sveriges Riksdag, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader,
Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19
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När de gäller de ekvivalenta ljudnivåerna har riktvärdet höjts till 60 dBA om det
gäller små bostäder på högst 35 kvadratmeter. Vidare anges att om riktvärdet på
55 dBA vid fasad som gäller för större bostäder (> 35 m2) överskrids i riktning
mot vägen måste man klara 55 dBA på motsatt sida och minst hälften av bostadsrummen måste vara vända mot denna sida där 70 dBA i maximal ljudnivå inte
heller överskrids nattetid (kl 22-06). Med bostadsrum avses sovrum och rum för
daglig samvaro utom kök. En skärpning av kraven sker också avseende uteplatser
där 50 dBA i ekvivalent ljudnivå ska klaras. De maximala ljudnivåerna på uteplatsen ska liksom tidigare helst klara 70 dBA och bör i vilket fall som helst inte
överskrida riktvärdet med mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme under
dag/kväll. Notera att ljudnivåerna utomhus, till skillnad från de äldre riktvärdena
enligt Boverkets tolkning avser sammanlagda ljudnivåer från väg- och tågtrafik.
I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och därför ska de tidigare äldre
angivna riktvärdena för ljudnivåer inomhus fortsätta gälla. Nedan visas en sammanfattning över de ljudnivåer som då bör klaras.
Tabell 4-2 Ljudnivåer för buller från väg – och tågtrafik vid bostäder enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 2015:216, 2015-05-19 samt
ljudnivåer inomhus enligt tidigare gällande riktvärden.
Utrymme

Ekvivalentnivå (dBA)

Maximalnivå (dBA)

Inomhus:

30

45 (nattetid)*

55/60**

På skyddad sida 70 nattetid (men bara om mer än 55 dBA i
ekv ljudnivå vid oskyddad sida)*

50

Bör klara 70 (men bör annars inte överskrida riktvärdet med
mer än högst 10 dBA högst 5 gånger per timme)

Utomhus:
- vid fasad
- på uteplats

* riktvärde får överskridas högst 5 gånger/natt
** 60 dBA gäller vid lägenheter på högst 35 m 2

Riktvärden för befintlig bebyggelse vid befintlig trafikinfrastruktur
Vid befintlig bebyggelse gäller de riktvärden som fanns då byggnaderna uppfördes eller någon ny trafikinfrastruktur anlades. Nästan alla byggnaderna utmed
väg 222 är gamla och byggda före 1997. Även för byggnader uppförda före 1997
är riktvärdena desamma som för byggnader uppförda 1997 - 2015 men Naturvårdsverket7 anger att för buller från vägtrafik bör bulleråtgärder övervägas först
när den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 65 dBA om byggnaden är uppförd före 1997. För nästan alla byggnaderna utmed väg 222 bör därmed
åtgärder övervägas först när den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger
65 dBA. Om bygganden är uppförd mellan 1997 och fram till 2015 bör skyddsåtgärder övervägas om den ekvivalenta ljudnivån är över 55 dBA utomhus. För
uteplatser vid bostäder som är byggda före 1997 finns inga krav på att överväga
åtgärder vid uteplatser medan det för bostäder uppförda 1997 - 2015 bör övervägas åtgärder när de maximala ljudnivåerna överskrider 70 dBA och eventuellt
också om de ekvivalenta ljudnivåerna överskrider 55 dBA (gäller främst vid buller från spårtrafik).

7

Naturvårdsverket, Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, oktober 2016
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Riktvärden för Strömma 5 och 7
Det är riktvärdena som gällde/gäller vid byggnadernas uppförande som gäller i
varje enskilt fall. Detaljplaneläggningen som nu sker i Strömma är i huvudsak
den första planläggning av området som sker, tidigare har det varit utom plan,
förutom två små områden om vardera sex fastigheter som omfattas av byggnadsplaner. I Strömma genomförs alltså ett nytt detaljplanearbete för befintlig bebyggelse. Det medför att nybyggnadskrav ska ställas vid nybyggnation eller åtgärder
som enligt BBR anses vara så stora att de ska omfattas av nybyggnadskrav.
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5. Metod

Beräkningarna av ljudnivåer från vägtrafiken har genomförts med Soundplan
7.4. Detta program bygger på de av Naturvårdsverket godkända nordiska beräkningsmodellerna för väg- respektive tågtrafik. Beräkningarna tar endast hänsyn
till buller från väg 222 då trafiken på övriga vägar bedömts vara av så liten omfattning att de kan bortses ifrån. Resultaten från programmet illustreras som ljudnivåer för bullret från vägtrafiken i ljudutbredningskartor 2 m och 5 m ovan mark
vilket motsvarar ljudnivån vid första respektive andra våningsplanet. Notera
dock att dessa bullerutbredningskartor över marken avser verkliga ljudnivåer och
därmed inte är direkt jämförbara med riktvärdena eftersom de kan ge upp mot
3 dBA högre ljudnivåer vid fasader i riktning mot vägen p g a ljudreflexer i den
bakomliggande fasaden. Dessa kartor ger dock en översiktlig bild över ljudutbredningen i området.
Ljudnivåerna vid fasader illustreras som 3D-bilder med olika färger på fasaderna
för olika ljudnivåer. Dessa illustrerade ljudnivåer är frifältsvärden och kan direkt
jämföras mot riktvärdena.
De bullernivåer som visas och anges i resultatet är ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över en
viss tidsperiod (vanligtvis ett dygn). Maxnivån är det högsta värde som erhålles
under tidsperioden.
Beräkningarna av ljudnivåer kan inte ta hänsyn till buller från eventuellt stillastående fordon i samband med köer vid broöppning utan beräkningsmodellen förutsätter ett jämnt trafikflöde. Detta bör dock inte påverka resultaten i någon
nämnbar omfattning eftersom den längre tid fordonen befinner sig på vägen i viss
mån kompenseras av lägre hastigheter. Vidare kan ingen hänsyn tas i beräkningarna till det buller som kan uppstå då en buss retarderar respektive accelererar i
samband med angöring vid hållplats eller eventuellt ”pys”-ljud då dörrar öppnas.
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6. Beräknade ljudnivåer utan bullerskydd 2030

I detta kapitel visas vilka ljudnivåer som uppnås år 2030 från väg 222 i området
om inga nya bullerskydd anordnas längs vägen. I beräkningarna har hänsyn tagits
till en förväntad allmän trafikökning fram till 2030 samt det tillskott av trafiken
som förväntas genom omvandling av fritidsbostäder till permanenthus. Observera dock liksom tidigare påpekats att figurerna med ljudutbredning i avsnitt 6.1
och 6.2 visar verkliga ljudnivåer och därmed inte är direkt jämförbara med riktvärdena, som avser frifältsvärden, eftersom de kan ge upp mot 3 dBA högre ljudnivåer vid fasader i riktning mot vägen p g a ljudreflexer i den bakomliggande
fasaden. I avsnitt 6.3 visas däremot frifältsvärden vid fasader i 3D-figurer och
dessa ljudnivåer kan direkt jämföras mot riktvärden.

6.1

Ljudutbredning hela området

I Figur 6.1 och Figur 6.2 visas ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer i området. Som framgår av figurerna kommer både de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna inom största delen av området att vara låga men närmast väg 222 att bli
relativt höga.

Figur 6.1

Ekvivalenta ljudnivåer 2 m ovan mark inom område S5 och S7.

Figur 6.2

Maximala ljudnivåer 2 m ovan mark inom område S5 och S7.
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6.2

Ljudutbredning närmast väg 222

Det är av de övergripande bilderna som visar ljudutbredning inom hela område
S5 och S7 svårt att se ljudnivåerna vid de mest utsatta husen närmast väg 222. I
figurerna nedan visas därför ljudnivåerna för ekvivalent respektive maximal ljudnivå för en inzomning av husen närmast väg 222. I Figur 6.3 visas de ekvivalenta
ljudnivåerna 2 m ovan mark vilket motsvarar första våningsplanet. I Figur 6.4
visas de ekvivalenta ljudnivåerna 5 m ovan mark, d v s de ljudnivåer som uppnås
vid
ett
eventuellt
andra
våningsplan.
I
Figur
6.5
och

Figur 6.6 visas motsvarande för de maximala ljudnivåerna på 2 respektive 5 meters höjd. De visade ljudnivåerna kan dock, som tidigare nämnts, inte direkt jämföras mot riktvärdena som avser frifältsvärden. För sådan jämförelse hänvisas till
avsnitt 6.3.

Figur 6.3

Ekvivalenta ljudnivåer 2 m ovan mark närmast väg 222.
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Figur 6.4

Ekvivalenta ljudnivåer 5 m ovan mark närmast väg 222.

Figur 6.5

Maximala ljudnivåer 2 m ovan mark närmast väg 222.

Figur 6.6

Maximala ljudnivåer 5 m ovan mark närmast väg 222.

6.3

Ekvivalenta ljudnivåer som frifältsvärden vid fasad

I Figur 6.7 - Figur 6.10 visas ekvivalent ljudnivå vid fasaderna på bostadshusen
som ligger närmast väg 222. De visade värdena är frifältsvärden och kan direkt
jämföras mot riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad som bör klaras
vid bostäder byggda efter 1997. Om man har uteplatser i direkt anslutning till
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fasaderna kan de visade ljudnivåerna också direkt jämföras mot riktvärdena för
uteplats på 55 dBA.
I figurerna har de fastigheter som har överskridanden av riktvärdet ringats in med
rött. Notera att för bostäder uppförda före 1997 bör åtgärder övervägas först om
den ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA vilket kommande figurer visar att
det endast görs vid någon enstaka fastighet. Varje fastighet som har överskridande av riktvärdena har bara ringats in i den figur som visar ljudnivån ut mot
vägen. I den andra figuren kan utläsas ljudnivån på baksidan av huset.
Som framgår av Figur 6.7 så får inget av husen på nordöstra sidan av väg 222
överskridande av riktvärdet för ekvivalent ljudnivå. Av figuren framgår också att
de hus som ligger på sydvästra sidan av vägen får låga ekvivalenta ljudnivåerna
på baksidan av husen och samtliga hus klarar riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent
ljudnivå i riktning bort från vägen.
Väg 222

Alrotsvägen

Figur 6.7

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på sträckan norr om Altrostvägen sett från söder.

Figur 6.8 visar att några av husen på sydvästra sidan av väg 222 får ekvivalenta
ljudnivåer som överskrider riktvärdet vid de fasader som vetter mot vägen.

Väg 222

Figur 6.8

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på sträckan norr om Alstrotsvägen sett från norr. Inringat
överskrider riktvärde.

Figur 6.9 visar att längre österut längs väg 222 är det flera hus som får ljudnivåer
ut mot väg 222 som över skrider riktvärdet för ekvivalent ljudnivå. Som framgår
av Figur 6.10 är dock de ekvivalenta ljudnivåerna i riktning bort från vägen låga
och riktvärdet klaras.
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Figur 6.9

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på sträckan öster om Alrotsvägen sett från söder. Inringat
överskrider riktvärde.

Figur 6.10 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på sträckan öster om Alrotsvägen sett från norr.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga bostäder som har överskridanden av riktvärdet i riktning mot väg 222 klarar riktvärdet i motsatt riktning, bort
från vägen. Är uteplatser orienterade på baksidan av husen klaras därmed riktvärdet för ljudnivå på uteplatserna.

6.4

Maximala ljudnivåer som frifältsvärden vid fasad

I Figur 6.11 - Figur 6.14 visas maximal ljudnivå vid fasaderna på bostadshusen
som ligger närmast väg 222. De visade värdena är frifältsvärden och kan direkt
jämföras mot riktvärdet på 70 dBA i maximal ljudnivå på uteplats. Eftersom uteplatser för villabebyggelse normalt sett endast finns i markplanet har i figurerna
endast de fastigheter markerats (med röd ring) som får överskridande på första
våningsplanet. Varje fastighet som har överskridande av riktvärdena har bara
ringats in i den figur som visar ljudnivån ut mot vägen. I den andra figuren kan
utläsas ljudnivån på baksidan av huset.
Väg 222

Figur 6.11 Maximala ljudnivåer vid fasad på sträckan norr om Altrostvägen sett från söder. Inringat
överskrider riktvärde på våning 1.
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Väg 222

Figur 6.12 Maximala ljudnivåer vid fasad på sträckan norr om Alstrotsvägen sett från norr. Inringat
överskrider riktvärde på våning 1.

Figur 6.13 Maximala ljudnivåer vid fasad på sträckan öster om Alrotsvägen sett från söder. Inringat
överskrider riktvärde på våning 1.

Figur 6.14 Maximala ljudnivåer vid fasad på sträckan öster om Alrotsvägen sett från norr.

De bostäder som får överskridande av riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats
klarar riktvärdet på baksidan av husen i riktning bort från vägen precis som de
bostäder som får överskridande av riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats.
Det är färre bostäder som vid fasader i riktning mot väg 222 får överskridande
av riktvärde för maximal ljudnivå på uteplats än som får överskridande av riktvärde för ekvivalent ljudnivå. Nedan visas en sammanställning av vilka bostäder
som får överskridande av något av riktvärdena i riktning mot vägen samt var
deras uteplatser ligger enligt inventering på plats. Notera att inventeringen gjordes i januari 2017 när det låg snö på marken varför det inte varit helt lätt att
urskilja var eventuella uteplatser ligger men i de flesta fall märktes det lätt om
det fanns någon uteplats eftersom marken var platt medan för omgivningen var
terrängen (ofta väldigt) ojämn. Någon fastighet har inte kunnat inspekteras p g a
låsta grindar kring tomten. Fastigheterna har numrerats i figuren och kommenteras utifrån dessa nummer i Tabell 6-1.
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Figur 6.15 Sammanställning av vilka fastigheter som får överskridande av riktvärden i riktning mot
vägen (inringat). De uteplatser som kunnat identifieras har markerats med en stjärna.

Tabell 6-1 Kommentarer till resultat avseende uteplatser i Figur 6.15
Hus Kommentar kring resultat,
nr jämförelse mot riktvärden för uteplats

Hus Kommentar kring resultat,
nr jämförelse mot riktvärden för uteplats

1

Riktvärde klaras vid den södra uteplatsen men ej
ekvivalent ljudnivå vid den östra uteplatsen.

8

Ingen markerad uteplats men riktvärde klaras
norr om huset

2

Riktvärde klaras vid uteplats.

9

Riktvärde klaras på uteplats.

3

Markerad uteplats saknas. Riktvärden för uteplats
klaras vid fasad som vetter bort från vägen.

10

Riktvärde klaras på uteplats.

4

Riktvärde klaras på uteplats.

11

Ej kunnat inventeras p g a låst grind i tomtgräns.
Riktvärde klaras norr och väster om husen

5

Riktvärde klaras inte på uteplatsen men vid de fasader som vetter bort från vägen.

12

Riktvärde klaras på uteplats.

6

Riktvärde klaras på båda uteplatserna

13

Riktvärde klaras på uteplats.

7

Ingen markerad uteplats men riktvärde klaras i
riktning bort från vägen

14

Riktvärde klaras inte på någon av de båda uteplatserna.

Av tabellen ovan kan utläsas att det bara är två hus där man inte klarar riktvärdet
vid någon av de markerade uteplatserna.
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6.5

Sammanfattande slutsatser

I den största delen av utredningsområdet S5 och S7 är ljudnivåerna låga. Vid de
fastigheter som ligger närmast väg 222 är dock ljudnivåerna i riktning mot vägen
relativt höga och riktvärdena, som gäller för permanentbostäder för ekvivalent
ljudnivå vid fasad och uteplats liksom för maximal ljudnivå på uteplats, överskrids vid ett antal fastigheter. Vid uteplatser orienterade vid de fasader som vetter bort från vägen klaras dock riktvärdena för uteplats vid samtliga bostäder.
Om man ska klara riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad vid nyare
bebyggelse närmast väg 222 krävs någon form av bullerskydd i riktning mot
vägen. Detta krävs också för att klara 70 dBA i maximal ljudnivå vid ett par
uteplatser orienterade i riktning mot vägen. Om byggnaderna är byggda före
1997 anger dock Naturvårdverket att åtgärder inte behöver övervägas förutom
för den enstaka fastighet (markerad som nr 9 i Figur 6.15 som har ljudnivåer över
65 dBA i riktning mot vägen).
Om man antar att fasaderna har en relativt dålig ljudisolerande förmåga krävs
också någon form av åtgärder för nyare bebyggelse för att man ska klara riktvärdet inomhus på högst 30 dBA i ekvivalent ljudnivå i bostadsrum och 45 dBA i
maximal ljudnivå i eventuella sovrum orienterade mot vägen. En åtgärd kan vara
att förbättra fasadens ljudisolerande förmåga i bostadsrum i riktning mot vägen,
en annan att anlägga ett bullerplank längs vägen som då både sänker ljudnivåerna
utomhus och inomhus.
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7. Åtgärder för att sänka ljudnivåerna

Som angivits i tidigare kapitel beror krav på åtgärder på där husen är byggda. Är
husen byggda före 1997 är det enligt Naturvårdsverkets rekommendationer endast vid en enda byggnad som åtgärder behöver övervägas. Önskar man ändå genomföra åtgärder för att förbättra ljudmiljön för de boende visas nedan exempel
på effekter och kostnader för några olika bullerdämpande åtgärder.

7.1

Effekt av 2 m högt bullerplank längs väg 222

Bullerplank längs väg 222 skulle sänka ljudnivåerna vid både fasad och på eventuella uteplatser vid bebyggelsen närmast vägen. Beräkningar har gjorts av hur
stor effekt ett 2 m högt plank på sydvästra sidan av vägen på sträckan norr om
Alrotsvägen och på norra sidan på sträckan öster om Alrotsvägen skulle ge. Beräkningarna förutsätter att bullerplanket placeras mycket nära vägen för att få
största möjliga effekt. Vidare förutsätts att markhöjden där planket placeras är
densamma som idag, justeras höjden i samband med utbyggnad av cykelväg
längs vägen kan ljudnivåerna påverkas. Beräknade ljudnivåer på sträckan norr
om Alrotsvägen med de 2 m höga bullerskydden utmed sydvästra sidan av väg
222 visas i Figur 7.1 och Figur 7.2. I Figur 7.3 och Figur 7.4 visas ljudnivåerna
öster om Alrotsvägen med de 2 m höga bullerskydden längs norra sidan av väg
222.

Figur 7.1

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med 2 m högt bullerplank på sydvästra sidan av väg 222 på
sträckan norr om Alrotsvägen

Figur 7.2

Maximala ljudnivåer vid fasad med 2 m högt bullerplank på sydvästra sidan av väg 222 på
sträckan norr om Alrotsvägen
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Som framgår av Figur 7.1 och Figur 7.2 får det 2 m höga bullerplanket stor effekt
på ljudnivåerna vid bebyggelsen på sydvästra sidan av väg 222 på sträckan norr
om Alrotsvägen. De ekvivalenta ljudnivåerna sjunker till riktvärdet på 55 dBA i
ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader och de maximala ljudnivåerna sjunker
också så att riktvärdet på 70 dBA klaras vid fasad utom vid delar av fasaderna på
två hus.

Figur 7.3

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med 2 m högt bullerplank på norra sidan av väg 222

Figur 7.4

Maximala ljudnivåer vid fasad med 2 m högt bullerplank på norra sidan av väg 222

På sträckan öster om Alrotsvägen ger bullerplanket också en god effekt även om
ett par hus fortfarande får ljudnivåer vid fasad som överskrider riktvärdet på
55 dBA i ekvivalent ljudnivå och även riktvärdet på 70 dBA i maximal ljudnivå
vid uteplats.
Det blir dock mycket kostsamt att anlägga ett bullerplank längs hela vägsträckan.
Man kan räkna med en kostnad på cirka 5 500 kr per löpmeter för ett 2 m högt
plank8. Hela sträckan är ca 1,7 km lång vilket då skulle kosta drygt 9 Mkr. Skulle
man bara anlägga bullerplank på den 600 m långa sträckan norr om Alrotsvägen
skulle kostnaden bli drygt 3 Mkr.

7.2

Effekt av bullerplank vid utsatta uteplatser och eventuellt
förbättrad fasadisolering

Ett betydligt billigare alternativ än bullerskydd längs hela väg 222 skulle vara att
anlägga bullerplank i direkt anslutning till de två hus (punkt 5 och 14 i Figur
6.15) där man vid uteplatserna överskrider riktvärdena och kombinera detta med
fasadåtgärder i rum i riktning mot vägen där man överskrider riktvärdena inom-

8

I Trafikverkets Användarhandledning för BUSE (uppdaterad hösten och vintern 2013/2014) anges 2500kr/m2
upp till 2 m höjd och 3500 kr/m2 för högre skärmar. Priserna är i 2010 års prisnivå och har därför justerats
uppåt något med 10 %.
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hus. De åtgärder som då oftast är aktuella för att förbättra fasadernas ljuddämpande förmåga är byte av fönster eller isättning av tilläggsruta samt översyn av
ventiler.
Med ett 2 m högt bullerplank mot öster (5 m långt) och i norr (10 m långt) skulle
uteplatsen i beräkningspunkt 5 kunna klara riktvärdena, se Figur 7.5 och Figur
7.6. Notera att visade ljudnivåer är verkliga ljudnivåer, d v s inklusive ljudreflex
i egen fasad, medan frifältsvärdet som riktvärdena avser är något lägre än de
ljudnivåer som figurerna visar.

Figur 7.5

Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark med ett 2 m högt bullerplank (beräkningspunkt 5).

Figur 7.6

Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan mark med ett 2 m högt bullerplank (beräkningspunkt 5).

Vid beräkningspunkt 14 behövs högre bullerskydd för att klara riktvärdena. Med
ett 3 m högt bullerplank 5 m långt mot söder och 5 m långt mot öster skulle
uteplatsen på östra sidan av huset kunna klara riktvärdena, se Figur 7.7 och Figur
7.8. Om planket placeras i söder ges lägre ljudnivåer längs hela den östra fasaden.
Men den markerade uteplatsen ligger en bit norrut längs den östra fasaden och
vill man skydda denna nordligare del av fasaden bättre så att riktvärdet klaras här
kan planket flyttas längre norrut så som visas till höger i bilden nedan. Notera att
visade ljudnivåer är verkliga ljudnivåer inkl ljudreflex i egen fasad, frifältsvärdet,
som riktvärdena avser är något lägre än de ljudnivåer som figurerna visar.
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Figur 7.7

Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m ovan mark med ett 3 m högt bullerplank med två alternativa
placeringar; en med förlängning av södra fasaden, en med bullerplanket mitt på östra fasaden (beräkningspunkt 14).

Figur 7.8

Maximala ljudnivåer 1,5 m ovan mark med ett 3 m högt bullerplank med två alternativa placeringar; en med förlängning av södra fasaden, en med bullerplanket mitt på östra fasaden
(beräkningspunkt 14).

Utsträckningen av de båda bullerplanken för beräkningspunkt 5 och 14 skulle
tillsammans bli cirka 25 meter och kostnaden skulle bli cirka 200 000 kr.
Kostnaden för fasadförbättrande åtgärder för att klara riktvärden inomhus vid de
fasader där de ekvivalenta ljudnivåerna överskrider 55 dBA och de maximala
ljudnivåerna överskrider 70 dBA beror på hur bra fasadernas ljudisolerande förmåga är i utgångsläget och hur många bostadsrum som är orienterade i riktning
mot vägen (notera att det är endast i sovrum som det finns riktvärden för maximal
ljudnivå). Om fasernas ljudisolerande förmåga är relativt god kan riktvärden inomhus klaras även om riktvärdena utomhus vid fasad överskrids något. Om man
antar att 2 fönster är orienterade i riktning mot vägen i varje hus som har överskridande av riktvärden, och alla dessa hus idag har en dålig fasadisolerande förmåga, innebär det att cirka 36 fönster skulle behöva åtgärdas med antingen insättning av en extra ruta eller byte av fönster. Är det 4 fönster i varje fastighet
som behöver åtgärdas blir det istället totalt 72 fönster. Även ventiler i sovrum
riktning mot vägen skulle behöva ses över ljudmässigt.
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