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Sammanfattning 

Vid bebyggelsen väster om Benders befintliga verksamhet bedöms gällande riktvärden för både 
industri- och trafikbuller klaras både idag och efter en framtida utbyggnad av både Benders 
verksamhet och industriområdets utbyggnad som helhet. Detta så länge lastning och lossning av 
godståg till Benders verksamhet i huvudsak sker under dagtid. 

För bebyggelsen norr om industriområdet överskrids riktvärden för industribuller såväl idag som i 
framtiden. Åtgärder i form av skärmar och/eller fasadåtgärder bör övervägas. 

Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder bedöms klaras vid bostäder väster om Benders 
område såväl som för bostäderna norr om industriområdet. 
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 Bakgrund
Norconsult har fått i uppdrag av Håbo kommun att göra en bullerutredning med avseende på befintlig
och planerad ny verksamhet i Bålsta industriområde. Utredningen kommer att ligga till grund för en ny
detaljplan för industriområdet Bålsta, kvarter 4.

Byggandet av kvarter 4 kommer inledas med att verksamhetsutövaren Benders område utökas
västerut. Benders verksamhet går ut på tillverkning av bl.a. betongtakpannor. Bullermässigt är den
största belastning inkommande godståg samt de hjullastare och truckar som lastar/lossar tågen samt
flyttar pallar med material och produkter.

I Figur 1 nedan visas en skiss över området. Yta som planeras för ny industriverksamhet är markerad
med blått. Buffertzon för natur är markerat med grönt. En bullervall i gränsen mellan det
grönmarkerade och blåmarkerade området planeras.

Figur 1. Skiss över området från detaljplanen. Blått område är planerat nybygge. Grönt område är buffertområde
med naturmark. Befintlig verksamhet ligger öster om det nya planområdet.
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I Figur 2 visas var befintligt industriområde ligger i förhållande till det planerade området. Med 
skraffering är Benders befintliga samt planerade nya verksamhetsområde markerat. 

 
Figur 2. Skiss över både nytt och planerat industriområde. Blått område visar befintligt industriområde och rött 
visar planerat nytt industriområde. 

 Metodik 
Ljudnivåerna har beräknats enligt gällande nordisk beräkningsmodell för industribuller samt nordisk 
beräkningsmetod för trafikbuller. 

Beräkning och redovisning av ljudutbredning samt frifältsvärden vid fasad vid berörda bostäder har 
tagits fram med programmet SoundPlan 7.4. 

I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av planområdet 
med vägar, järnvägar, industrikällor, byggnader och övriga ytor. Trafikmängder samt inmätta värden 
för industrikällor och andra bullerkällor läggs också in i modellen.  
 
Till grund för modellen ligger följande underlag: 

• platsbesök och inmätning av bullerkällor, 2017-06-28 
• ritningar från Benders, 2017-05-29 
• aktuellt planförslag  
• tredimensionell digital grundkarta från Metria 
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Uppgifter om Benders verksamhet är inhämtat från Christer Seeman, Benders. 

Uppgifter om trafik på vägar inom industriområdet samt tågtrafiken på Mälarbanan är hämtade från 
Swecos utredning, ”Utredning av väg- och tågtrafikbuller samt externt industribuller”, 2013-08-30. 

Resultatet redovisas på utbredningskartor som tydligt visar gränsen för aktuellt riktvärde samt med 
frifältvärden i tabellform vid fasad för berörda bostadshus. 

 Riktvärden 

 Industribuller utomhus 

Riktvärden för industribuller redovisas i Naturvårdsverkets rapport 6538, ”Vägledning om industri- och 
annat verksamhetsbuller” och sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde   

 Leq dag Leq kväll  
 

Leq lör-, 
sön-, 
och 

helgdag  
 

Leq 
natt 

Lmax natt 

 (06-18) (18-22) (06-22) (22-06) (22-06) 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid bostäder, 
skolor, förskolor och vårdlokaler  
 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 40 dBA 55 dBA 
 

(bör inte förekomma 
annat än vid 

enstaka tillfällen) 

 Trafikbuller utomhus 

Riktvärden för trafikbuller för befintlig miljö redovisas i Proposition 1996/97:53 och sammanfattas i 
tabell 2. Redovisningen är hämtad från Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- 
och spårtrafik vid befintliga bostäder”, reviderad juni 2017. 

Tabell 2. Ljudnivå från trafikbuller, frifältsvärde   

 Bostads 
fasad Leq  

Bostads 
uteplats 

Leq 
 

Bostads 
uteplats 

Lmax 
 

Buller från väg 55 dBA 55 dBA 70 dBA 

Buller från spår 
 

60 dBA 55 dBA 70 dBA 
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 Inomhus 

Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3 och 
SS 25267. Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus 
redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Ljudnivåkrav inomhus 

Rumstyp Ekvivalent 
ljudnivå (dBA) 

Maximal ljudnivå 
nattetid (dBA) 

Sovrum, vila och daglig samvaro 30 45 

Matlagning och hygien 35 - 

 

 Benders verksamhet 

 Befintlig verksamhet och bullerkällor 

Benders tillverkar betongprodukter för, i huvudsak, byggindustrin.  

Till produktionen levereras material i form av ballast (naturgrus, krossmaterial), cement samt 
tillsatsmedel och/eller ingående handelsvaror.  

Transporter av material till och från anläggning sker i huvudsak med bil. Transporter sker också med 
järnväg på befintligt industrispår.  

Produkter lagerhålls i största del utomhus på hårdgjorda ytor. Pga säsongsanpassning produceras 
och lagerställs produkter under vintermånaderna och då för att tillgodose efterfrågan under 
högsäsong. 

Utleveranser till Mälardalen och Storstockholm utförs med lastbil. Längre transporter utförds med 
lastbil och tåg. Utleveransernas volym under året är säsongsvarierande beroende av årstid 
(vinterförhållande=mindre leveranser). Samt projektens utleveransplanering. 

Benders uppger att transporter med tåg sker med upp till två godståg per dygn, främst på måndag, 
onsdag och fredag. Ett tåg ankommer söndag kväll. Då industrispåret in till den befintliga fabriken är 
ett stickspår så innebär det som mest upp till 4 tågrörelser på industrispåret per dygn. Dessa kan ske 
under dygnets alla timmar även om verksamheten till största delen utförs under dagtid. 

Tågen lastas och lossas med truck/hjullastare. Detta sker främst på vardagar mellan 07:00-16:00 men 
kan ibland utföras på helger. 

I övrigt sker transporter till och från verksamheten per lastbil. Bender uppger att det idag går som mest 
ca 100 lastbilar per dygn. Enbart enstaka av dessa sker under kvälls- och nattetid. 

Även transporter med lastbilar sker kontinuerligt på vardagar men kan även ske på helger, 
07:00-16:00.  
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 Planerad ny verksamhet inom Logistik Bålsta kvarter 4

Den planerade nya verksamheten kommer både att innehålla tillverkning i en ny byggnad samt
lagerhållning av färdiga produkter utomhus. Benders uppger att denna nya verksamhet kan förväntas
generera ytterligare 20-30 lastbilstransporter per dygn varav ett fåtal nattetid. Även inom detta område
planeras lastning och lossning ske med truckar/hjullastare.

Uppskattat antal transporter idag och efter utbyggnad av Benders område redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Uppskattade antal transporter till och från Benders verksamhet

Typ av trafik Uppskattat antal per dygn
 

Antal lastbilsleveranser i 
dagsläget, normal säsong 

70 – 100 (toppnotering 119) 

Antal lastbilsleveranser efter 
utbyggnad, normal säsong 

80 – 120 (toppnotering 140) (ökningen med 20-30 lastbilar per 
dygn går till den nya verksamheten i Bålsta kv. 4) 

Antal lastbilsleveranser efter 
utbyggnad, lågsäsong 
(december-mars) 

20 – 40 

Tågtrafik in och ut från 
området, i dagsläget 

3 måndag, 4 onsdag, 2 fredag, 1 söndag 

Tågtrafik in och ut från 
området, i framtiden 

Samma som idag  

 

Beräkningar visade att dominerande bullerkällor är inkommande/utgående godståg samt det 
tillhörande arbetet med lossning av tågen. Nattetid är lastbilstrafiken något lägre till och från Benders. 
En stor del av lastbilstrafiken hänger samman med godstågens rörelser. 

I Tabell 5 redovisas angivna tider för ankomster och avgångar av godståg till och från Benders. 
Godstågen kommer i denna utredning att hanteras som trafikbuller. 

Tabell 5. Tider för ankomster och avgångar av godståg till Benders i Bålsta 

  Avgångar från Bålsta Ankomster till Bålsta 

mån 19.30 14.00 19.20 
 

tis 
    

ons 19.30 14.00 19.20 05.07 

tor 
    

fre 19.30 
 

19.20 
 

lör 
    

sön 
   

22.30 
 

Tågpassagerna är i beräkningarna fördelade så att en passage sker per 6 timmar och 
lastning/lossning av dem sker med 9 timmar under dagtid. Godstågen bedöms som längst kunna vara 
400 m långa då lossningsytan har ungefär den längden. Hastigheten är satt till 10 km/h i norr och 
bromsas sakta in mot söder till stillastående. 
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Vägtrafik på Björnängsvägen och Kraftleden är hämtade från Swecos utredning av väg- och tågbuller 
samt externt industribuller, daterad 2013-08-30. Under nattperioden räknas 10 % av denna trafik med. 

 Platsbesök och inmätning 

Som underlag till beräkningarna genomfördes ett platsbesök 2017-06-28. Då utfördes 
ljudnivåmätningar under den mest högljudda aktiviteten på Benders, vilket är från när leverans med 
tåg kommit in och en stor truck/hjullastare ägnar merparten av arbetsdagen åt att lasta av tåget, se 
Figur 3. 

 
Figur 3. Den typ av truck/hjullastare som utgjorde den mest påtagliga bullerkällan på området 

Mätningen utfördes av Johan Portström och Axel Rydborg. Ljudeffektnivå från enskilda större 
truckar/hjullastare mättes samt ekvivalenta ljudnivåer inne på själva området. Även ekvivalenta 
ljudnivåer från en ljudmätare placerad på 3 m höjd 150 m ifrån platsen där lossning skedde. 
Resultaten som även legat till grund för beräkningarna redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Inmätta samt framräknade resultat från inmätningen 

Bullerkälla Ljudnivåtyp Uppmätt värde 
(dBA) 

 

Större truck/hjullastare LAF vid 10 m avstånd 86 
 

Större truck/hjullastare LW (avståndskorrigerat värde) 105 

Ljudnivå inne på området LEQ 63 

Ljudnivå utanför området LEQ vid 150 m avstånd från 
lossningsplatsen 

48 

Ljudnivå utanför området LMAX vid 150 m avstånd från 
lossningsplatsen 

64 
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 Övriga bullerkällor 

 Vägtrafik 

Vägtrafik inom industriområdet som är medtagna i modellen redovisas i Tabell 7 och Tabell 8 . 
Uppgifterna är hämtade från Swecos utredning, ”Utredning av väg- och tågtrafikbuller samt externt 
industribuller”, 2013-08-30. Trafikmängder i framtiden förväntas när hela programområdet är utvecklat 
och alla kvarter utbyggda.  

Tabell 7. Vägtrafik inom industriområdet nuläge 

Vägnamn Trafikmängd 
vardagsmedeldygn 

(st) 

Andel tung 
trafik (%)) 

 

Hastighet 
(km/) 

Björnängsvägen 2 800 18 50 

Kraftleden, norr om 
Björnängsvägen 

8 100 9 70 

Kraftleden, söder om 
Björnängsvägen 

7 000 6 50 

 

Tabell 8. Vägtrafik inom industriområdet framtid fullt utbyggt industriområde 

Vägnamn Trafikmängd 
vardagsmedeldygn 

(st) 

Andel tung 
trafik (%)) 

 

Hastighet 
(km/) 

Björnängsvägen 7 700 20 50 

Kraftleden, norr om 
Björnängsvägen 

12 000 14 70 

Kraftleden, söder om 
Björnängsvägen 

7 900 8 50 

 

Nattetid är trafiken minskad med 90 % på dessa vägar. 

 Tågtrafik 

Antal tåg på Mälarbanan som är medtagna i modellen för både nuläge och framtid redovisas i Tabell 
9. Uppgifterna är hämtade från Swecos utredning, ”Utredning av väg- och tågtrafikbuller samt externt 
industribuller”, 2013-08-30. 

Tabell 9. Tågtrafik på Mälarbanan 

Tågtyp Antal per dygn 
(st) 

Hastighet 
(km/h) 

Medellängd 
(m) 

Godståg 4 100 650 

Persontåg 48 200 160 
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 Bedömningsgrunder 
Benders verksamhet ger upphov till olika typer av buller. Generellt kan det delas upp i buller från 
transporter till och från verksamhetsområdet samt buller inom verksamhetsområdet. 

I en tidigare version av föreliggande utredning har godstågstransporterna till och från Benders 
verksamhetsområde bedömts som industribuller från och med att de lämnat Mälarbanan och in till 
verksamhetsområdet.  

I denna reviderade rapport bedöms godstågen på både Mälarbanan och industrispåret som trafikbuller 
och jämförs därmed mot riktvärden för trafikbuller i befintlig miljö.  

Övriga källor i utredningen, inklusive vägtrafik inom industriområdet i stort, bedöms som industribuller 
och jämförs med riktvärden för industribuller. 

 Beräkningar och resultat 
Beräkningar är gjorda för följande situationer: 

• Bilaga 1 Nuläge / Nollalternativ, ekvivalent ljudnivå dagtid 
• Bilaga 2 Benders fullt utbyggt, ekvivalent ljudnivå dagtid 
• Bilaga 3 Benders fullt utbyggt, ekvivalent ljudnivå nattetid 
• Bilaga 4 Benders fullt utbyggt, maximal ljudnivå nattetid 
• Bilaga 5 Tågtrafik, ekvivalent ljudnivå dygn 
• Bilaga 6 Tågtrafik, maximal ljudnivå dygn 

 

Resultaten presenteras i bilaga 1-6. Utbredningskartorna har förenklats så att riktvärdet tydliggörs. 
Gröna fält har värden under relevant riktvärde och rött har värden som överskrider detsamma. 

Tågpassagerna är i beräkningarna fördelade så att en passage sker per 6 timmar och 
lastning/lossning av dem sker med 16 timmar per dygn. Tågtrafiken på industrispåret in till Benders 
verksamhet räknas in i den sammanlagda bullernivån för tågtrafiken på Mälarbanan och utvärderas 
mot riktvärden för trafikbuller. 

 Industribuller dagtid - Nuläge/Nollalternativ 

Se bilaga 1. 

Ekvivalent ljudnivå dagtid beräknas idag ligga under riktvärdet 50 dBA för befintliga bostäder väster 
om Bender.  

Bostäderna norr om befintligt industriområde påverkas främst av vägtrafik inom industriområdet 
beräknas idag ha ekvivalent ljudnivå på upp till 53 dBA. Detta överskrider gällande riktvärde med upp 
till 3 dBA och överskridandet berör 2 bostäder. 
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 Industribuller dagtid - Framtid 

Se bilaga 2. 

Ekvivalent ljudnivå dagtid beräknas efter full utbyggnad av både Benders verksamhet samt hela 
industriområdet som helhet ligga under riktvärdet 50 dBA för befintliga bostäder väster om Bender.  

Bostäderna norr om befintligt industriområde påverkas främst av vägtrafik inom industriområdet och 
beräknas i framtiden få en ekvivalent ljudnivå på upp till 55 dBA. Detta överskrider gällande riktvärde 
med upp till 5 dBA och överskridandet berör alla 6 bostäderna. 

 Industribuller kvällstid samt lör-, sön- och helgdagar - Framtid 

Samma bullersituation är ansatt för nattetid som för kvällstid lör-, sön- och helgdagar. Beräknade 
bullernivåer är därför lika och för ekvivalent ljudnivå redovisas resultaten i en gemensam bilaga 3.  

Resultaten ska för kvällstid samt lör-, sön- och helgdagar utvärderas mot riktvärdet 45 dBA. 

Se bilaga 3. 

För beräkningarna kvällstid lör-, sön- och helgdagar har en bullersituation ansatts. Vägtrafik inom 
industriområdet är satt till 10 % av dygnets trafik och för trafik inom och mellan Benders båda 
områden är ett mindre antal transporter antagna.  

För befintliga bostäder väster om Bender beräknas ekvivalent ljudnivå ligga på ca 30 dBA och 
riktvärdet 45 dBA klaras därmed vid dessa hus.  

Bostäderna norr om befintligt industriområde påverkas främst av vägtrafik inom industriområdet och 
ekvivalent ljudnivå beräknas till högst 45 dBA. Riktvärdet 45 dBA klaras därmed vid dessa hus. 

 Industribuller nattetid – Framtid 

Samma bullersituation är ansatt för nattetid som för kvällstid lör-, sön- och helgdagar. Beräknade 
bullernivåer är därför lika och för ekvivalent ljudnivå redovisas resultaten i en gemensam bilaga 3 och 
för maximal ljudnivå nattetid redovisas resultaten i bilaga 4. 

Resultaten ska för ekvivalent ljudnivå nattetid utvärderas mot riktvärdet 40 dBA och för maximal 
ljudnivå utvärderas mot riktvärdet 55 dBA. 

Ekvivalent ljudnivå 

Se bilaga 3. 

För bostäderna väster om Benders beräknas ekvivalent ljudnivå nattetid ligga under riktvärdet 
40 dBA och riktvärdet klaras. 

Bostäderna norr om befintligt industriområde beräknas nattetid få en ekvivalent ljudnivå som 
överskrider riktvärdet 40 dBA med upp till 5 dBA. Överskridandet gäller alla 6 bostäderna. 



 Uppdragsnr: 105 14 47   Version: 3 
 Logistik Bålsta Kv. 4   |  Industri- och trafikbullerutredning 

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\09\1050928\5 arbetsmaterial\02 bullerutredning\bålsta kv. 4 
industribullerutredning 2018-04-27.docx 2018-05-01  |  14(15) 

Maximal ljudnivå 

Se bilaga 4. 

För bostäderna väster om Benders beräknas maximal ljudnivå nattetid ligga under riktvärdet 55 dBA 
och riktvärdet klaras. 

Bostäderna norr om befintligt industriområde beräknas nattetid få en ekvivalent ljudnivå som för ett 
av husen överskrider riktvärdet 55 dBA med upp till 2 dBA. 

 Trafikbuller - tågtrafik 

Tågtrafiken på både Mälarbanan och industrispåret bedöms i denna utredning som trafikbuller. I 
enlighet med Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder”, reviderad juni 2017, används riktvärdet 60 dBA för tågbuller vid befintliga bostäders fasade 
och 55 dBA vid bostäders uteplatser. 

Se bilaga 5. 

Ekvivalent ljudnivå vid de mest utsatta fasaderna varierar mellan 47-55 dBA. Riktvärdet 60 dBA klaras 
därmed vid alla fasader. Även riktvärdet 55 dBA vid uteplatser bedöms med stor sannolikhet 
innehållas eftersom alla hus har ljudskyddade sidor, i huvudsak i sydväst.  

Se bilaga 6. 

Maximal ljudnivå varierar mellan 67-76 dBA. Riktvärdet för uteplats överskrids därmed vid de 
uteplatser som är placerade inom det området där maximal ljudnivå överskrider 70 dBA. För de flesta 
husen kan det finnas uteplatser som klarar riktvärdet 70 dBA eftersom alla hus har ljudskyddade sidor, 
i huvudsak i sydväst. 

 Diskussion och förslag till åtgärder 

 Industribuller 

Beräkningar visar att riktvärden för industribuller dagtid, ekvivalent ljudnivå 50 dBA, överskrids med 
upp till 3 dBA vid 2 av de 6 norra bostäderna redan idag. I framtiden blir överskridandet större och 
beräknas ligga på upp till 5 dB och gälla alla 6 bostäder. Även nattetid beräknas riktvärdet för 
industribuller, ekvivalent ljudnivå 40 dBA, både idag och i framtiden överskridas för alla dessa 6 
bostäder. Även riktvärdet, maximal ljudnivå 55 dBA, överskrids vid 1 bostad.  

Bullret kommer från trafiken på Norra Kraftleden och Björnängsvägen. 

 Trafikbuller 

Buller från tågtrafik på både Mälarbanan och industrispåret räknas i denna utredning som trafikbuller.  

Ekvivalenta ljudnivåer är inte så höga att de överskrider riktvärde för befintliga bostäder. Maximal 
ljudnivå överskrider riktvärdet 70 dBA som gäller för uteplats vid 4 av de 6 bostäderna men det kan 
finnas uteplatser som klarar riktvärdet 70 dBA på husen ljudskyddade sida. 
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Riktvärden inomhus bedöms klaras för de flesta husen. Beroende på befintliga fasader och fönster 
kan det finnas en risk att maximal ljudnivå inomhus nattetid överskrids. 

 Möjliga åtgärder 

Det finns en risk att boende i de norra husen upplever störningar både utomhus och inomhus trots att 
flera riktvärde uppfylls. Speciellt nattetid, beroende på var sovrum är lokaliserade och hur fasadväggar 
och fönster är beskaffade kan boende störas av höga maximal ljudnivåer från både vägtrafik och 
tågtrafik. 

För att säkerställa att inomhusnivåerna i sovrum nattetid klaras så att de boende inte får sin sömn 
störd av höga bullernivåer bör bullerskärmande åtgärder utredas och övervägas. 

Detta kan antingen klaras med skärmåtgärder eller fasadåtgärder alternativt en kombination av dessa 
båda. 

Skärmar kan utredas och övervägas längs Norra Kraftleden och Björnängsvägen. Skärmar längs 
Norra Kraftleden kan till viss del skärma mot buller från Mälarbanan om de utformas med avseende på 
detta.  

Vid val av åtgärder bör hänsyn till sovrummen placering och ev. även av väggarnas ljudisolerande 
förmåga, ventiler mm tas.  

Buller som alstras av godståg och tunga transporter är mycket lågfrekvent och därmed svårt att 
skärma med vanliga fönster. Inför ev. fönsterbyte rekommenderas att mätningar utförs på plats i 
sovrum för att säkerställa att rätt typ av fönster väljs. 

 


