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Sammanfattning
Håbo kommuns plan- och exploateringsavdelning har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för logistik
och industriverksamhet inom Bålsta kvarter 5 och 6 kring fastigheten Lundby 2:1, se Figur 1. Området
ska exploateras med lager- och logistikverksamhet och inom ramen för planeringsarbetet har en
utredning av buller från industriverksamheten samt från trafik till och från området beställts av
Norconsult AB.
Den bullergenererande verksamheten förväntas bestå av transporter till och från området samt en viss
ökning av trafiken på Björnängsvägen som anknyter till området. Detta har i modellen angivits som två
typer av bullerkällor; en linjekälla för 500 lastbilstransporter per dag med en transporttid på 2x2
minuter till och från en avlastningsplats placerad så nära närliggande bostäder som möjligt och en
källa där olika antal hjullastare testats vara aktiva samtidigt över ett specifikt område. Angreppssättet
har varit ett ’worst case’ för att se om verksamheten behöver begränsas på något sätt för att gällande
riktvärden ska innehållas.
Beräkningsresultaten presenteras i
Bilaga 1-3 som ljudutbredningskartor
där ekvivalent- och maximal ljudnivå
redovisas med olika färgskalor för
markplan tillsammans med ljudnivåer
vid fasad. Resultaten visar att
verksamheten kan bedrivas dygnet
runt med många hjullastare aktiva
samtidigt, om aktiviteterna inte avviker
kraftigt från de som använts i
modellen. Påverkan på vägtrafiken
medför inte heller några problem för
befintliga bostäder då den ökade
ljudnivån är försumbar vid rådande
ljudnivåer.

Figur 1. Flygfoto över planområdet.
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Bakgrund
Håbo kommuns plan- och exploateringsavdelning har fått i uppdrag ta fram en detaljplan för logistik
och industriverksamhet för fastigheten Lundby 2:1, kvarter 5 och 6 i Bålsta.
Som en följd av detta har Norconsult fått i uppdrag att utreda industribuller samt vägtrafikbuller för
prognosår 2040. Syftet med utredningen är att redovisa buller från såväl verksamheter inom
industriområdet som trafik till och från området och hur det påverkar befintliga och eventuella framtida
bostäder. Planområdet illustreras i Figur 2.

Figur 2. Illustrerad detaljplan över planområdet. Blått område är planerat exploateringsområde. Grönt område är
buffertområde för vattenavrinning. Antagen fastighetsgräns för industribullerkällan är där exploateringsområdet
börjar.
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Beräkningsmetodik och redovisning
Ljudnivåer har beräknats i enlighet med Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller
(Naturvårdsverket, rapport 1996:4653) och Nordiska beräkningsmodellen för industribuller, General
prediction method 1982. Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet
SoundPLAN, version 8.1. I programmet konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell
modell av området, inkluderat vägar, byggnader och övriga ytor, se Figur 3 och Figur 4 nedan. Som
underlag har modell från Norconsults utredning ”Bålsta Kv. 4 Industribullerutredning, 2018-04-27,
rapport 105 14 47” använts.
Vid utredning av buller från industriområden modelleras och beräknas alla ljudkällor inom fastigheten
enligt industribullermodellen och jämförs med riktvärden för industrier enligt Naturvårdsverkets rapport
”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 2015:6538” och Boverkets rapport
”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, rapport
2015:21”. Fordonsrörelse inom området hanteras och relateras som industribuller.
Fordonsrörelser utanför industriområdet hanteras och beräknas däremot som vägtrafikbuller och
relateras till motsvarande riktvärden.

Figur 3. Hel uppbyggd modell. Vägkällor markerade i rött. Areaindustrikällan markerat med ljusgrönt och
lastbilstransportskällan med streckad linje. Vägnamn på de vägar som använts som vägtrafikkällor i modellen är
namngivna. Gamla Björnängsvägen är också namngiven men den har inte använts som en bullerkälla i modellen.
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Figur 4. Uppbyggd modell i 3-D.

Industriförutsättningar
Aktuellt företag för etablering på fastighetens kvarter 5 och 6 var inte offentlig då denna utredning
utfördes, varvid uppskattningar har gjorts i samråd med beställaren. Enligt Håbo kommun ska det i
huvudsak bedrivas lager- och logistikverksamhet där den huvudsakliga bullerkällan förmodligen
kommer att vara transporter. Logistikverksamheten ska i huvudsak ske inomhus. Inget tonalt eller
intermittent buller antas genereras inom området. Verksamheten kan komma att utövas dygnet runt.
I denna utredning antas att viss verksamhet kommer att ske utomhus så som t.ex. förflyttning av
containers. För övrigt antas transporter med tung trafik mellan Nya Björnängsvägen (vid
fastighetsgräns) och verksamhetsbyggnaden. Det kortaste avståndet mellan industritransporterna och
närmaste bostadsfasad är ca 250 m.

Figur 5. Illustration av industribullerkällornas placering i modellen. Lastbilstransporternas antagna väg illustrerad
med grå linje och området som hjullastarna antas verka över illustrerat med streckat område.
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Indata till modell
Verksamhetens egna arbetsfordon inom området
För att simulera egna arbetsfordon inom området har en arbetsyta definierats och placerats så
ogynnsamt sim möjligt ur ett ljudutbredningsperspektiv. Dvs. aktiviteterna har antagits så nära
bostäder som är möjligt enligt detaljplan, se triangelformad yta i Figur 5, och inga bullerskärmande
byggnader har lagts in i modellen. Tre lastfordon antas vara i drift samtidigt, dygnet runt. Ljudeffekt
och drifttid redovisas i Tabell 1.

Trafik till/från anläggningen inom industrifastigheten
Denna transportväg kommer troligtvis vara väl specificerad varför en linje kan antas för att modellera
källan. Trafikflödet har uppskattats av entreprenören för driftåret 2017 (236 st) och 2026 (327 st) och
erhållits via kommunen. Denna tillväxt har extrapolerats till 2040 vilket ger, avrundat uppåt, 500 fordon
per årsmedeldygn.
Tiden det tar för lastbilarna att åka denna sträcka uppskattades till 2 minuter, vilket är högt räknat och
inkluderar kötid med motor på tomgång, återigen för att få till ett ´worst case’. Ljudeffekt och drifttid
redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Ljudeffekter för de industrikällor som använts för beräkningarna. Spektrumform för dessa källor är
antaget från internt källbibliotek.

Bullerkälla

Utsänd
ljudeffekt
(LW)

Drifttid

Källa

En hjullastare

104 dB* **

60 min/h kl. 00-24

Equipment Noise by Type, Split by
Power Category, European
commission 2018

81 dBA*

2 min/fordon jämnt fördelade
över dygnet, kl. 00-24

REGULATION No. 51 (Sound
emissions of M and N categories of
vehicles), European parliament, 2011

En Lastbil

* Ljudkällan är placerad 1,5 meter över mark i modell (ungefärlig motorhöjd).
** Ljudkällorna adderas logaritmiskt för antal hjullastare i modellen. I resultatet användes 3 hjullastare = 109 dB jämnt fördelat
över vald area.
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Trafikförutsättningar
Vägtrafik
Vägtrafik utanför industriområdet som är medtagna i modellen redovisas i Tabell 2 och 3. 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. Ett påslag på Björnängsvägen med 500 fordon per årsmedeldygn 2040 har adderats
utifrån de siffror som erhållits från verksamhetsutövaren, via Håbo kommun, för Bålsta kvarter 5 och 6.
Se Figur 3 för vägarnas placering i modellen.
Tabell 2. Vägtrafik inom industriområdet framtid fullt utbyggt industriområde. Flöde enligt Swecos utredning
”Utredning av väg- och tågtrafikbuller samt externt industribuller”, 2013-08-30. Det förutsätts att dessa gäller för
2040.

Vägnamn

Trafikmängd
vardagsmedeldygn
(st)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Nya Björnängsvägen,
utan tillägg för trafik till
och från verksamheten

7 700

20

50

Nya Björnängsvägen,
med tillägg för trafik till
och från verksamheten

8 200

20

50

Kraftleden, norr om
Björnängsvägen

12 000

14

70

Kraftleden, söder om
Björnängsvägen

7 900

8

50

Trafikmängden för E18 har tagits från Trafikverkets mätdata och har sedan uppräknats med 0,9 % per
år till prognosår 2040 i enlighet med Trafikverkets uppräkningsmetod för bullerberäkningar, EVA,
rapport 2018:056.
Tabell 3. Indata för E18 som använts i modellen.

Vägnamn/sträcka Hastighet
[km/h]

E18

110

Väguppgifter
mätningsår / prognosår
År

ÅDT
[fordon/dygn]

Tung
trafik [%]

2015 / 2040

25 100 / 36 000

11 / 12
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Bedömningsgrunder
Följande riktvärden gäller för buller från de enskilda bullerkällor som ingår i utredningen.

Industribuller vid befintliga bostäder
Riktvärden för befintlig bebyggelse för industribuller redovisas i Naturvårdsverkets rapport 6538,
”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” och sammanfattas i Tabell 4.
Tabell 4. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler

LAeq
dag

LAeq
kväll

LAeq lör, sön-,
och
helgdag

LAeq
natt

LAFmax natt

(06-18)

(18-22)

(06-22)

(22-06)

(22-06)

50

45

45

40

55
(bör inte förekomma
annat än vid
enstaka tillfällen)

Industribuller vid ny eventuell framtida bostadsbebyggelse
För eventuell ny bostadsbebyggelse där ett ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den
2 januari 2015 görs olägenhetsbedömning i plan- eller bygglovsskedet. Grundprincipen är sedan att
det är de värden som fastställs i denna bedömning som utgör utgångspunkt för tillsyn.
I Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges ljudnivåer som bör gälla vid
planläggning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat
verksamhetsbuller.
Tabell 5. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

LAeq dag
(06-18)

LAeq kväll (18-22) samt LAeq natt (22-06)
lör- sön- och
helgdagar (06-22)

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 bulleranpassad. **

60 dBA

55 dBA

50 dBA

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte kunna
accepteras.

>60 dBA

>55 dBA

>50 dBA

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena i Tabell 6.
** Se Tabell 6 för riktvärden på ljuddämpad sida.
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Tabell 6: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid
bostadsfasad och uteplats (BBR 2015:21).

Del av bostad/skola

Ljuddämpad sida

Ekvivalent
ljudnivå dag
(06-18)
[dBA]

Ekvivalent
ljudnivå kväll
(18-22)
[dBA]

Ekvivalent
ljudnivå natt
(22-06)
[dBA]

Maximal
ljudnivå natt
(22-06)
[dBA]

45

45

40

55* **

* Nivån bör inte överskridas mer än vid enstaka tillfällen.
** I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser bör värdet sänkas med 5 dB.

Trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller för befintlig miljö redovisas i Proposition 1996/97:53 och sammanfattas i
Tabell 7. Redovisningen är hämtad från Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från vägoch spårtrafik vid befintliga bostäder”, reviderad juni 2017.
Tabell 7. Ljudnivå från trafikbuller, frifältsvärde

Bostads
Bostads Bostads
fasad LAeq uteplats uteplats
LAeq
LAFmax
Buller från väg

55

55

70*

Buller från spår

60

55

70*

* Nivån får inte överskridas mer än 5 ggr per genomsnittlig maxtimme kl. 06-22.

Resultat
Beräkningsresultaten presenteras i färgkodade (med hänsyn taget till aktuella riktvärden)
ljudutbredningskartor där ekvivalent- och maximal ljudnivå redovisas. Ljudutbredningen redovisas på
höjden 1,5 meter över mark i enlighet med Boverkets rekommendation samt som frifältskorrigerade
ljudnivåer invid fasad för varje våningsplan.
Beräkningsresultaten presenteras i bilagor enligt följande:
Tabell 8: Lista över resultatbilagor som bifogas separat.

Bilaga

Innehåll

Bilaga 1

Ekvivalent ljudnivå från industriverksamhet, dag/kväll/natt/dygn, prognosår 2040

Bilaga 2

Ekvivalent ljudnivå från trafik, dygn, prognosår 2040

Bilaga 3

Ökning av dygnsekvivalent ljudnivå som en följd av trafikmängdsökningen som den nya
verksamheten medför, prognosår 2040
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Industribuller
De beräknade ljudnivåerna från industriverksamheten utgår från de antaganden som redovisas i
avsnittet Industriförutsättningar. Endast om verksamheten bedrivs på liknande eller mindre omfattande
vis är resultaten representativa.
Ljudnivåerna tangerar eller ligger under riktvärdena för ljudnivåer från industri nattetid vid samtliga
bostadsfasader då 3 hjullastare är aktiva samtidigt. Detta betyder att transporter kan ske samtidigt
som upp till 3 hjullastare är aktiva på området dygnet runt utan att riktvärden överskrids. Dagtid och
kvällstid finns det utrymme för mer bullergenererande verksamhet på området, men detta kräver
ytterligare utredning.
Observera att om verksamheten koncentreras på en plats närmare bostäderna ökar ljudnivån vid
dessa, och motsvarande så minskar ljudnivån om verksamheten koncentreras längre bort från
bostäderna. I denna utredning har ett ’worst case’-scenario estimerats för att säkerställa att
riktvärdena innehålls. I verkligheten kommer industriområdet att bebyggas vilket kommer att skärma
av en del av bullret. Verksamheten kommer med stor sannolikhet även vara placerad mindre olägligt,
det vill säga inte så nära närmaste bostäder som antagits i detta fall.

Buller från vägtrafik
Ljudnivåerna överskrider inte riktvärdena för befintliga bostäder vid någon fasad som vätter mot Nya
Björnängsvägen. Skillnaden som blir som en följd av trafikökningen med 500 fordon/årsmedeldygn är
under 1 dBA, se bilaga 3. Denna skillnad är försumbar i det ljudintervallet vi befinner oss inom, kring
50 dBA.
De maximala ljudnivåerna påverkas inte av den ökade trafiken då antalet tunga fordon per
genomsnittlig maxtimme redan överskrider 5, se Tabell 7 för gällande riktvärden.
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