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Sammanfattning 

Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Slagsta strand i Botkyrka kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamhet i form av förskola.  

Området är påverkat av trafikbuller huvudsakligen från E4/E20 och Tegelängsvägen samt 

industribuller från ett närliggande värmeverk.  

Den föreslagna kvartersbebyggelsen uppfyller genomgående riktvärdet högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ i SFS 2015:216. 

Samtliga byggnader i planområdet kan i anslutning till egen byggnad anordna en 

gemensam uteplats som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå enligt 3§ i SFS 2015:216.  

En majoritet av byggnaderna kan också genom att placera balkonger på bullerskyddad 

sida även erbjuda enskilda uteplatser som uppfyller kraven enligt ovan.  

Med, de i utredningen, föreslagna åtgärder på ljudkällor tillhörande Fittja värmeverk kan 

krav enligt Zon A (Rapport 2015:21) klaras. För delar av bebyggelsen kan byggande enligt 

Zon B åberopas, dvs där högre ljudnivåer tillåts under förutsättning att byggnaderna 

utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs 

mot en bullerskyddad sida. 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder.  

Med föreslagen utformning av förskolans gårdsyta uppfylls Naturvårdsverkets riktvärden 

på de delar av gårdsytan som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
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1 Inledning 
Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Slagsta strand i Botkyrka kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamhet i form av förskola.  

Utredningen baseras på den preliminära utformning av bebyggelse som beställaren 

presenterat. I utredningen redovisas beräknade ljudnivåer från vägtrafik samt ljudnivåer 

från Fittja värmeverk. Resultaten redovisas som utbredningskartor samt som nivåer vid 

fasad vid den nya bebyggelsen inom planområdet.  

Utredningen syftar till att kommentera förutsättningar avseende buller för: 

• Bostadsbebyggelse 

• Förskolegård 

2 Underlag 
• Presentation Slagsta 2017-10-26. 

• Inventering av verksamhet vid Fittja värmeverk 

3 Objektsbeskrivning 
I figur 1 nedan beskrivs de nya områden som bullerutredningen avser samt angränsande 

verksamheter. 

 
Figur 1. Planområde för Slagsta strand. 

  

Ny förskola 

Ny bostadsbebyggelse Industriverksamhet 

Marina 
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4 Bedömningsgrunder 
I följande avsnitt redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer från trafikbuller 

respektive industri- och verksamhetsbuller. 

4.1 Trafikbullerförordning – SFS 2015:216 

Från och med 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Förordningen gäller för detaljplaneärenden som påbörjats efter  

2 januari 2015. 

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 

och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 

1. vid planläggning, 

2. i ärenden om bygglov, och 

3. i ärenden om förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar  

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 

att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359)  

4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2. 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.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden.  

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 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. 
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4.2 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd 

dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum 

med stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 
nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 
utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 
överskrids 1 

  

   
   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 
   
   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 
   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och 
järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade 
beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 
yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas 
perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt 
övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem 
gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 

4.3 Svensk standard, SS 25267:2015 

Boverkets byggregler anses motsvara minimikraven. I Boverkets byggregler hänvisas 

också till de högre ljudstandarderna ljudklass A och B i Svensk Standard, SS 25267:2015. 

Ljudklass B motsvarar generellt 4 dBA lägre inomhusnivåer och ljudklass A motsvarar 

generellt 8 dBA lägre inomhusnivåer och kan tillämpas då högre krav på inomhusnivån 

efterfrågas.  

4.4 Buller på skolgårdar 

I september 2017 utkom från Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). För närmare definitioner hänvisas till NV-01534-17. 

Rekommendationer avseende ljudmiljön på skolgårdar ges även i Boverkets ”Gör plats för 

barn och unga” från maj 2015. I tabellen nedan redovisas riktvärdena för nya skolgårdar. 

I denna utredning har dock jämförelser gjorts mot Naturvårdsverkets riktvärden. 

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid 
då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
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4.5 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21) 

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder” ges riktvärden enligt tabell 3 och 4. 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar  

Leq dag + kväll  
(0600-2200)   

Leq natt 
(2200-0600) 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till 
angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att 
tillgång till ljuddämpad sida finns och att 
byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena 
enligt tabell 3. 

Tabell 4. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad och uteplats.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200)  

Leq natt 
(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

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. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med 

tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån 

från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare 

händelser. 
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5 Beräkningsförutsättningar 

5.1 Trafik 

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, 

reviderad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653), med programvaran SoundPLAN 7.4. 

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). Maximala 

ljudnivåer avser 5:e högsta ljudnivån nattetid samt 5:e högsta ljudnivån under en 

medeltimme dag/kväll. 

Beräkningarna har gjorts för prognosår 2040. Trafiksiffror har erhållits av kommunen och 

från Trafikverket. Fordonsflöden har generellt räknats upp med 1,43% årligen från dagens 

nivåer. Andel tung trafik nattetid har antagits vara 8 % (av all tung trafik under dygnet). 

Tabell 5. Antagna trafiksiffror väg. 

Väg 
Antal fordon/dygn 

Andel tung trafik Hastighet 
2040 

E4/E20 135 000 11% 80 km/h 

Påfarter E4/E20 Ca 9 000/påfart  9-11% 80 km/h 

Tegelängsvägen 3 300/5 600 8% 30/50 km/h 

Fågelviksvägen 5 000-6 000 15% 50 km/h 

Sjöbodavägen 1 400 30% 50 km/h 

Väg 259 16 000 10% 50-70 km/h 

Fittja backe 1 200 12% 30 km/h 

Lokalgata 1 - större 1 100-2 300 4% 30 km/h 

Lokalgata 2 – mindre och enkelriktad 20-501) 0% 7 km/h1) 
1) Vägen trafikeras av så få fordon att den undantagits helt ur beräkningen. 

5.2 Industri 

Beräkningar av verksamhetsbuller har utförts enligt beräkningsstandarden 

”Environmental noise from industrial plants - General prediction method”, rapport 32 från 

Danish Acoustical Laboratory (DAL 32) med programvaran SoundPLAN 7.4. 

Underlag till beräkningarna kommer från inventering och närfältsmätningar av ljudkällor 

tillhörande Fittja värmeverk. Närmare beskrivning av aktuella ljudkällor i utredningen 

finns att läsa om i bilaga C. Inventeringen av anläggningen är utförd 2017-02-08. 

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde).  
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6 Beräknad bullersituation 

6.1 Trafikbuller 

Trafikbullernivåerna redovisade nedan avser prognosår 2040. Resultat redovisas också i 

bilagorna A01-A06. 

6.1.1 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 2. Beräknad ekvivalent ljudnivå 2 m över mark för vägtrafik. 

  
Figur 3. Beräknad maximal ljudnivå 2 m över mark för vägtrafik dag/kväll. 

6.1.2 Beräknade ljudnivåer vid fasad 

 
Figur 4. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik. 
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Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik. 

 
Figur 6. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid. 

 
Figur 7. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid. 

  



 

  
10-16193, Rapport A, 2018-11-15  Sida 11 (18)  

6.1.3 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
Planområdet påverkas huvudsakligen av trafikbuller från två vägar. I söder av buller från 

E4/E20 och i väster av buller från Tegelängsvägen.  

Den föreslagna kvartersbebyggelsen uppfyller genomgående riktvärdet högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Samtliga byggnader kan i anslutning till egna byggnaden anordna en gemensam uteplats 

som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

En majoritet av byggnaderna kan genom att placera balkonger på bullerskyddad sida även 

erbjuda enskilda uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå.  

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller därmed 3§ i Trafikbullerförordningen. 

6.1.4 Buller från färjetrafik 
Farleden utanför planområdet trafikeras av vägfärjor. Buller från vägfärjorna förväntas 

dock inte medföra så höga ljudnivåer att någon särskild hänsyn behöver tas till detta vid 

planering av bostäder.    
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6.2 Industribuller – Fittja värmeverk 

Resultat från utredningen redovisas nedan samt i bilagorna B01-B08. 

6.2.1 Beskrivning av verksamheten 
Fittja värmeverk är en del i ett större nätverk av fjärrvärmeanläggningar söder om 

Stockholm. Verket är normalt i drift periodvis under den kallare delen av året och är ett 

så kallat spetsvärmeverk. I verket eldas huvudsakligen träpellets, men verket kan även 

elda biobränslet tallbecksolja. Det som utretts är de delar av verksamheter som avser 

hanteringen av träpellets vilket bedömts vara den huvudsakliga källan till buller i 

närområdet.  

Under sommarhalvåret är verket normalt inte i drift. På området finns dock en större 

kylmedelkylare som orsakar buller till omgivningen sommartid. Denna hanteras också 

inom ramen för denna rapport. 

6.2.2 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 8. Beräknad ekvivalent ljudnivå 5 m över mark för aktuell situation med full drift - vinterhalvåret. 

  
Figur 9. Beräknad ekvivalent ljudnivå 5 m över mark för kylmedelkylare - sommarhalvåret. 

  
Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå 5 m över mark från inlastningen av träpellets. 
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6.2.3 Beräknade ljudnivåer vid fasad 

 
Figur 11. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad vid full drift - vinterhalvåret. 

 
Figur 12. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad med enbart kylmedelkylare - sommarhalvåret. 

 
Figur 13. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad natt avseende inlastning av pellets. 
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6.2.4 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
Närmsta bostäder i den tänkta bebyggelsen kommer med dagens situation inne på Fittja 

värmeverk att påverkas av ekvivalenta ljudnivåer upp till 46 dBA under vinterhalvåret.  

Under sommarhalvåret kan närmsta bostäder i den tänkta bebyggelsen påverkas av 

ekvivalenta ljudnivåer upp till 41 dBA från den kylmedelkylare som står inne på området. 

Inlastning av träpellets, vilket sker 2 ggr/timme, kan medföra att närmsta bostäder 

exponeras av maximala ljudnivåer kring 55–60 dBA.   

Varken kontrollmätningar på plats eller beräkningar visar på något betydande inslag av 

ljud med lågfrekvent karaktär. I figur 14 visas beräknade ljudnivåer vid enskilda tersband 

i en punkt vid mest utsatta fasad utan att några åtgärder på bullerkällor antagits. 

  
Figur 14. Jämförelse för lågfrekvent ljud Figur 15. Beräkningspunkt vid fasad. 

Figur 14 visar att beräknade ljudnivåer utomhus ligger i ungefär samma nivå som 

Folkhälsomyndighetens krav för lågfrekvent buller inomhus. Frekvensbandet 200 Hz 

upphöjer sig något. Med den ljudisolering som man kan förvänta sig att 

ytterväggskonstruktion, fönster och eventuella ventiler normalt håller kommer 

lågfrekvent ljud inte att bli ett problem inomhus.     

6.2.5 Åtgärder 
Den sammantagna bedömningen är att tänkta bostäder i bebyggelsen närmast verket inte 

klarar riktvärden enligt Zon A för kvällar och nätter, dvs 45 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Maximal ljudnivå 55 dBA natt kan komma att överskridas i samband med inlastning av 

pellets. Att hänvisa till byggande enligt Zon B med genomgående lägenheter och tyst sida 

kan göras för delar av bebyggelsen, men för punkthuset närmast verket är genomgående 

lägenheter inget gångbart alternativ då eventuella tysta sidor istället påverkas av buller 

från vägtrafik. 

Vi föreslår därför en kombination av åtgärder med följande prioritetsordning: 

1) Ljudkälla 5 - Ventilation 

2) Ljudkälla 1 - Inlastningsficka för pellets 

3) Ljudkälla 2 - Vertikalskruv   

Den mest dominerande ljudkällan i dagsläget är ett ventilationsutlopp (ljudkälla 5) i fasad 

till en av byggnaderna. Beräkningsmässigt står den enskilt för nästan 50% av ljudpåverkan 

vid den närmsta bebyggelsen inom planområdet. Om denna källa kan reduceras med  

10 dBA reduceras ekvivalenta ljudnivå vid närmsta bebyggelsen med ca 3 dBA vilket skulle 
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medföra att riktvärde för ekvivalent ljudnivå klaras. Möjliga åtgärder är att förse källan 

med en bullerdämpande huv eller allra helst flytta utblåset till andra sidan av byggnaden, 

bort från planområdet. Nedan visas effekten av en sådan åtgärd. 

 

Figur 16. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad vid full drift och åtgärder på ljudkälla 5 - vinterhalvåret. 

Ljudkälla 1 utgör inlastning av träpellets i en inlastningsficka. Två inlastningar sker i 

timmen och varje inlastning medför ca 20 sekunder av ett högt kontinuerligt ljud när 

pelletsen töms. Denna process i verksamheten bidrar dels till den totala ekvivalenta 

ljudnivån inom planområdet, men framförallt med maximala ljudnivåer som följd. Då 

inlastningsfickan inte vetter direkt mot planområdet finns goda möjligheter att förlänga 

byggnaden med en bullerskyddsskärm. 

 

Figur 17. Exempel på uppförande av bullerskyddsskärm som kan reducera bidraget till ekvivalenta ljudnivå, 
men framförallt uppkomsten av maximala ljudnivåer inom planområdet. 

Ljudkälla 2 utgörs av en vertikalskruv i anslutning till inlastningsfickan. Då källan redan 

omges av ställning och entresol är en lämplig åtgärd att den byggs in med absorberande 

skärmar, typ Isolamin, som enkelt kan monteras på befintligt ramverk.  

Alla eventuella förbättringsåtgärder måste utredas vidare i samråd med 

verksamhetsutövaren så att inskränkningarna i verksamheten blir så små som möjligt.  

Föreslagna åtgärder möjliggör dock ekvivalenta ljudnivåer kring 40 dBA vid full drift under 

vinterhalvåret. Maximala ljudnivåhändelser över 55 dBA kan begränsas till undantagsfall 

nattetid. 
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6.3 Övrig industriverksamhet 

Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till en marina. Från marinan kan buller av olika 

slag uppkomma.  

Det som inom marinan kan betecknas som yrkesverksamhet regleras av riktvärden enligt 

”Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21)”, alternativt om individuella 

miljötillstånd föreligger. Det innebär exempelvis att bullrande verksamhet kan behöva 

förläggas inomhus eller skärmat samt anpassas efter lämpliga tider på dygnet för att 

minimera eventuell störning till planområdet. 

Inom marinan kan även annan aktivitet förekomma men som för marinan är svårt att råda 

över och inte självklart kan anses vara verksamhet av det slag som riktvärden enligt 

”Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21)” avser. Det kan exempelvis 

vara buller från: 

• Privatpersoner som arbetar med sina båtar på land 

• Presenningar och riggar som slår i vinden 

• Båtaktiviteter i hamnen 

Normalt tas inte hänsyn till denna typ av ljud. Det måste dock tydliggöras för dem som 

flyttar till området att i nära anslutning till en marina, som det är i detta fall, kan denna 

typ av ljud kan förekomma.  

Konkreta åtgärder är svåra att införa, men ett stort ansvar vilar på båtklubben att 

informera sina medlemmar om störningsrisken med deras verksamhet. Förhållningsregler 

kring vilka tider vissa arbeten får ske, egenkontroll av täckning och säkring av riggar inför 

vintern kan motverka risken för störning.  

6.4 Buller inomhus 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder.  
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6.5 Förskolans gårdsyta 

Den tänkta förskolan och dess gårdsyta ligger vänt bort från Tegelängsvägen. Det medför 

att dygnsekvivalenta ljudnivån och maximala ljudnivån under en maxtimme från trafik 

beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA på hela gårdsytan, se figurer 2 och 3 i 

avsnitt 6.1.  

Förskolans egna verksamhet ger dock upphov till ljud som kan påverka främst närliggande 

befintlig bostadsbebyggelse.  I förskolans verksamhet ingår att barnen är utomhus en del 

av tiden. I samband med det är det ofrånkomligt att ljud uppkommer. Uppkomsten kan 

vara skrik/sorl, slag-och stötar mot mark, lekanordningar m.fl. Många av 

uppkomstkällorna kan förebyggas ur bullerhänseende genom att exempelvis anlägga 

mjuk mark, konstgjord eller naturlig, samt undvika lekanordningar som kan vara särskilt 

bulleralstrande.  

De ljud som barnen själva alstrar verbalt påverkas delvis av hur många barn som befinner 

sig på gårdsytan samtidigt samt var barnen befinner sig i förhållande till närliggande 

bebyggelse.  

Med färre barn som vistas utomhus samtidigt och med längre avstånd till befintlig 

bebyggelse kan lägre bullerpåverkan förväntas. I det aktuella fallet är avståndet till 

närmsta bostäder 40-50 m som närmst och viss bullerpåverkan kan därmed förväntas. 

Exakt vilka ljudnivåer som kan uppkomma går inte att avgöra, men erfarenhetsmässigt är 

ekvivalenta ljudnivåer kring 45-50 dBA och maximala ljudnivåer kring 60-70 dBA vid fasad 

till bostäder inte ovanliga i perioder dagtid. Förutsättningar att uppfylla krav på högsta 

ljudnivåer inomhus från yttre störkällor enligt BBR är goda med en förväntad normal 

ljudisolering hos befintliga bostäder.  

6.6 Planens påverkan på befintlig bebyggelse 

Påverkan på befintlig bebyggelse utgörs främst av en ökad vägtrafik på Tegelängsvägen. 

Befintliga fastigheter i nära anslutning till Tegelängsvägen kommer sannolikt få mer än 

dubbelt så många fordonspassager än de 2500 passager som är aktuellt i dag. En 

fördubbling av antalet fordon ger generellt 3 dBA högre ekvivalenta ljudnivåer. 

Förhållandet mellan antalet tunga respektive lätta fordonspassager påverkar dock 

ljudnivån. Ökningen utgörs sannolikt främst av lätta fordon som ska till det nya området 

och i kombination med reducering av tillåten hastighet på Tegelängsvägen från 50 km/h 

till 30 km/h i framtiden behöver inte förväntad exponering av trafikbuller bli så stor.  
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7 Slutsatser och kommentarer 
Nedan kommenteras förutsättningarna att klara riktvärden för planområdet samt 

diskussion kring möjliga åtgärder: 

7.1 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från trafik  

(3§ i SFS 2015:216)  

Den föreslagna kvartersbebyggelsen uppfyller genomgående riktvärdet högst 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ i SFS 2015:216. 

7.2 Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå vid uteplats från trafik (3§ i SFS 2015:216)  

Samtliga byggnader i planområdet kan i anslutning till egna byggnaden anordna en 

gemensam uteplats som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå enligt 3§ i SFS 2015:216.  

En majoritet av byggnaderna kan genom att placera balkonger på bullerskyddad sida även 

erbjuda enskilda uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå enligt 3§ i SFS 2015:216 utan överdrivna tekniska lösningar såsom 

inglasningar etc.  

7.3 Industri- och verksamhetsbuller - Zon A (Rapport 2015:21) 

Med, de i utredningen, föreslagna åtgärder på ljudkällor tillhörande Fittja värmeverk kan 

krav enligt Zon A (Rapport 2015:21) klaras. För delar av bebyggelsen kan byggande enligt 

Zon B åberopas, dvs där högre ljudnivåer tillåts under förutsättning att byggnaderna 

utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs 

mot en bullerskyddad sida. 

7.4 Högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 

inomhus från yttre störkällor (BBR) 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder.  

7.5 Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid skolgård från trafik (NV-01534-17)  

Med föreslagen utformning uppfylls kraven på de delar av förskolans gårdsyta som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
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I följande bilaga redovisas de ljudkällor som ingått i utredningen, uppmätta ljudeffekter 

och dominansbidrag till en av kontrollpunkterna på fasad till närmsta planerad 

bostadsbebyggelse. 

Ljudkälla 1 – Inlastning pellets 

 

Kommentarer: Maximala ljudnivåer från två inlastningar i timmen. Förloppet tar ca  

20 sek/tillfälle. 

Ljudkälla 2 - Vertikalskruv 

  

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 3 - Vertikalskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå 
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Ljudkälla 4 – Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 5 - Fläktutlopp 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 6 – Fläktar/sprängluckor 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla 7 – Små rör 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 8 - Ventilation 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 9 - Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla 10 - Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 11 - Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 12 - Vertikalskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla 13 - Vertikalskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 14 - Uppsamlingsskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 15 - Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla 16 - Uppsamlingsskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 17-18 - Cellmatning 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 19 - Transportskruv 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla20 - Elevator 

  

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 21 - Spolluftsfläkt 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 22 - Ventilation 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  
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Ljudkälla 23 - Utlopp skorsten 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 24 - Ventilation 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå  

Ljudkälla 25 - Kylmedelkylare 

 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå, endast sommartid  

Ljudkälla 26 - Transporter 

Kommentarer: Ekvivalent ljudnivå, från två bilar/timmen. 
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Ljudkälla 4 

Ljudkälla 3 

Ljudkälla 12-13 

Ljudkälla 11 

Transporter 

Ljudkälla 14-18 

Ljudkälla 8 

Ljudkälla 19 

Ljudkälla 7 

Ljudkälla 20 

Ljudkälla 21 

Ljudkälla 22 

Ljudkälla 23 

Ljudkälla 25 

Ljudkälla 24 

Ljudkälla 23 

Ljudkälla 21 

Ljudkälla 11 

Ljudkälla 20 

Ljudkälla 3 

Ljudkälla 4 

Ljudkälla 14-18 

Ljudkälla 25 
Ljudkälla 6 

Ljudkälla 1 

Ljudkälla 2 

Ljudkälla 5 

Ljudkälla 9 

Ljudkälla 10 

Ljudkälla 13 

Ljudkälla 12 

Transporter 
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Ljudkälla 
Uppmätt ljudeffekt i oktavbanden 63-8000 Hz (dB) 

LWA 
(dB) 

Källhöjd 
över mark 

Dominerande 
ljudkälla – 
delbidrag 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1(Leq) 108 102 101 100 100 100 101 104 108 3 3:a - 33 dBA 

1(LFmax) - - - - - - - - 112 3  

2 89 89 93 90 89 88 86 82 95 9 2:a - 38 dBA  

3 80 74 80 79 77 66 69 82 84 20  

4 71 68 69 69 77 61 62 78 80 20  

5 87 89 90 93 93 92 90 87 98 3 1:a - 43 dBA 

6 85 86 88 80 73 76 62 58 84 5  

7 79 76 72 80 81 71 59 52 83 3  

8 95 92 81 77 69 65 63 61 80 6,5  

9 79 76 77 78 79 78 74 71 84 9,5  

10 76 73 73 74 73 73 71 69 79 10,5  

11 87 78 76 76 77 77 80 77 85 24,3  

12 82 79 81 79 80 80 76 73 86 24  

13 81 78 80 78 77 80 80 79 86 21  

14 83 80 72 71 73 71 68 67 78 9  

15 83 79 74 73 74 74 73 67 80 9  

16 81 79 70 74 75 71 70 67 79 9  

17 85 81 73 76 77 80 79 74 85 10  

18 84 80 73 76 74 75 76 72 82 10  

19 80 78 74 76 72 66 61 59 77 7,5  

20 75 74 74 74 70 65 61 56 75 20,5  

21 77 73 74 78 78 79 75 76 84 23  

22 85 81 78 72 71 84 83 76 88 3  

23 88 84 81 75 74 87 86 79 91 100  

24 87 82 85 83 81 75 67 58 85 18  

25 95 93 94 92 95 91 85 78 98 2  

Transport 102 101 100 99 98 96 89 82 103 2  

 




