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1 Inledning
1.1 Allmänt
Håbo kommun planerar för att utöka bebyggelsen i Väppeby äng i Bålsta. Den tillkommande
bebyggelsen planeras att bestå av både kedjehus och flerbostadshus på två och fyra våningar.
Planen innehåller även en ny förskola. Befintlig bebyggelse består idag av lägenheter och
avstyckade bostadsfastigheter samt en gruppbostad.
Den nya bebyggelsen kommer att ligga norr om befintlig och dagens genomfartsgata,
Lindegårdsvägen, förlängs norrut och ansluts till Centrumleden. Därmed kommer det att finnas två
in- och utfartsvägar till det befintliga och det nya området.
Syftet med detta PM är dels att studera de förväntade trafikflödena genom området under
prognosår 2025 samt redovisa bullersituationen för nuläge och för prognosåret. Beräknade
trafikflöden ligger till grund för bullerberäkningarna. PM:et avgränsas till att studera förväntat
trafikflöde på Lindegårdsvägen.

1.2 Metodik
Trafikalstringstalen baseras på erfarenheter från liknande uppdrag och Trafikverkets uppräkningstal
för nybyggnation. Trafikalstringen visar hur många resor till och från området som bedöms
genomföras per dag och bostad med personbil. Resterande resor sker till fots, med cykel eller med
kollektivtrafiken.
Lindegårdsvägen delas upp i fem delar (södra, mellersta och norra anslutningen syftar till det nya
området tre anslutningar till Lindegårdsvägen):
A. Befintlig gata
B.

Befintlig gata till södra anslutningen

C.

Södra till mellersta anslutning

D.

Mellersta till norra anslutningen

E.

Norra anslutningen till Centrumleden

De fem delarna benämns med ovanstående bokstäver i bilden på sidan 6 (se översiktsbilden på
sidan 8 för del A).
Det finns vidare fyra tänkta lägen för den nya förskolan, se kapitel 3.2. Trafiken på Lindegårdsvägen
kommer att skilja sig åt marginellt beroende på val. Skillnaderna redovisas i kapitel 3.3.

1.3 Underlag








Trafikuppgifter erhållna av Håbo kommun
Detaljplan Väppeby 140922
Grundkarta Väppebyäng 140925
Strukturplan Väppebyäng 150130
Illustrationsplan Väppebyäng 150115
Illustrationsplan Väppebyäng 150130
Terräng från kommunen 141017
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1.4 Antaganden för trafik
Antalet barn som kommer med bil till förskolan uppskattas till 50 %. Om 25 % eller 75 % skulle
komma med bil förändras ÅDT med – respektive + 30 fordon.
60 % av trafiken bedöms att ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 40 % söderut (Kalmarvägen).
Det gäller för både det nya och det befintliga området.
Trafikökningen till år 2025 beräknas till 12 % (ett något högt prognosvärde men skapar marginal för
övriga antaganden).

1.5 Allmänt om buller
Buller är, framförallt i större tätorter, ett stort folkhälsoproblem. I Sverige utgör trafiken den
vanligaste orsaken till bullerstörningar. När människan utsätts för buller är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag men buller kan också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation,
blodtrycksförändringar, sömnstörningar samt störa samtal.
Störningsmått
För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används ofta ljudnivå i decibel med
beteckningen dBA. Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt
mätas med ljudnivåmätare.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med
ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är
tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande
ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
Exempel på ljudnivåer
För att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel på ljudnivåer vid
olika aktiviteter.
I sovrum
Nyprojektering

0

10

20

Nivå storstadsgata

30

40

50

60

70

80

Diskotek

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

Svagast uppfattbara ljud

Svagt vindbrus

Smärtgräns

Ljudnivå dB(A)

194 Högsta ljudnivå
som kan uppträda

Normalt samtal

Passerande godsoch persontåg

I närhet av jetplan

Page 3 (9)

1.6 Riktvärden för trafikbuller
Bostäder
Riksdagen antog 1997 riktvärden för trafikbuller i bostäder (prop. 1996/97:53). Dessa värden bör
normalt inte överskridas i nytillkomna bostäder eller till följd av nybyggd/väsentligt ombyggd
trafikinfrastruktur:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus


45 dBA maximalnivå inomhus nattetid



55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad



70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

1

Skola


55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på skolgård

Enligt Boverkets ”Allmänna Råd 2008:1: Buller i planeringen” anges bland annat följande:
Att grundregeln skall vara att ovanstående riktvärden skall uppfyllas.
Att man kan medge avsteg: i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av
stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.
Att man kan medge avsteg för komplettering: av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i
större städer med en ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivtrafikstråk i större städer.
När utomhusnivån ligger mellan 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå bör nya bostäder kunna medges
under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad). Eller i alla fall
en ljuddämpad sida med 45-50 dBA vid fasad och minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats
vända mot en tyst eller ljuddämpad sida.

2 Förutsättningar bullerberäkning
Det kommer i ett utbyggnadsalternativ att köras buss på Lindegårdsvägen.
Trafikuppgifter
Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna för år 2015

Väg
Centrumleden
Lindegårdsv.

Fordon/ÅMD Andel tunga fordon, %
6 310
6
50
0

Skyltad hastighet, km/h
50
30

Följande trafikuppgifter för prognos år 2025 ligger till grund för beräkningarna.
Väg
Fordon/ÅMD Andel tunga fordon,%
Skyltad hastighet, km/h
Centrumleden
6 860
6
50
Lindegårdsv. söder 710
7
30
Lindegårdsv. mitt
740
7
30
Lindegårdsv, norr
770
6
30
Lindegårdsv, anslutning 800
6
30
Anledningen till att ovan angivna fordonsmängder inte stämmer överens med de siffror som nämns
i kapitel trafikprognos, beror på att det siffrorna ovan har antalet bussar medräknat. Beräkningen
har även gjorts på det högsta ÅDT som angetts i de olika alternativen.
1

Enligt Trafikverket (VVFS 2003:140) tillåts maximal ljudnivå vid uteplats högst fem gånger i
medeltal per maxtimme och dygn överskrida 70 dBA
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3 Trafikutredning
3.1 Befintlig trafik
I tabellen nedan redovisas uppskattad trafikalstring av befintlig bebyggelse. Idag använder samtliga
anslutningen till Kalmarvägen. I tabellen nedan redovisas den uppskattade trafikalstringen inom
området för den tidigare detaljplanen (som har anslutning mot Lindegårdsvägen). I kolumnen
”Antal” redovisas de bostäder som redan är byggda + antalet som är möjligt att utöka med.

Bostadstyp
Lägenheter (olika typer)
Enfamiljshus
Totalt

Antal Trafikalstring/enhet
208+60
2,3
12+30
2,5

ÅDT
615
105
720

Trafiken på Lindegårdsvägen, som alstras inom befintligt område, beräknas därmed till ca 720 ÅDT.
Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna för år 2015:

Väg
Centrumleden
Lindegårdsvägen

Fordon/ÅDT
6310
50

Andel tunga fordon, %
6
0

Skyltad hastighet
50 km/tim
30 km/tim

3.2 Tillkommande trafik
Föreslagen bebyggelse består av flera bostadstyper och därmed varierar det förväntade antalet
resor med bil per bostad.

Bostadstyp
Radhus
2 vånings flerbostadshus
4 våningshus
2 vånings flerbostadshus
2 vånings flerbostadshus
Radhus
Förskola
Totalt

Benämning
2000
2700
5500
1700
2300
2100
-

Antal
16
28
32
22
32
16
1

Trafikalstring/enhet
2,8
2,3
1,8
2,3
2,3
2,8
60

ÅDT
45
64
57
51
74
45
60
395

Det nya området planeras med tre anslutningar till Lindegårdsvägen. Beroende på om målpunkten
är norrut eller söderut förväntas, för vissa bostäder, olika anslutningar bli nyttjade. Även det nya
området förväntas ha målpunkter norrut för 60 % av resorna. Det nya området lite mer än
fördubblar det totala trafikflödet på Lindgårdsvägen.
Totalt studeras fyra alternativa lägen för förskolan (läs vidare Lägesstudie förskola):
1. Sydvästra hörnet – utfart södra anslutningsvägen
2.

Mitten på den västra sidan – utfart mellersta anslutningsvägen

3.

Östra sidan på den norra delen – utfart norra anslutningsvägen

4.

Mitten på den östra sidan – utfart mellersta anslutningsvägen
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3.3 Trafikprognos
Teoretiskt skulle den nya och den befintliga bebyggelsen generera ca 1 115 fordon per
genomsnittligt dygn på ett år 2015, även kallat ÅDT (årsmedeldygnstrafik). I denna redovisning är
inte den tunga trafiken från bussarna inräknad. Den är beräknad till ca 50 bussar om dagen.
I tabellen redovisas det förväntade, totala trafiken för prognosår 2025, utifrån de fyra alternativa
lägena för förskolan. ”Befintligt” redovisar endast dagens trafiksituation (uppräknad till år 2025)
med endast befintlig bebyggelse (+ tillkommande från en förtätning av det södra området) och
utan att Lindegårdsvägen förlängs norrut.
Del
A. Befintlig gata
B. Befintlig gata till södra anslutningen
C. Södra till mellersta anslutning
D. Mellersta till norra anslutningen
E. Norra anslutningen till Centrumleden

Alt 1
990
660
690
720
750

Alt 2 & 3
990
660
680
720
750

Alt 4
990
660
680
710
750

Befintligt
720
-

Totalt ca 750 fordon per dygn kommer enligt ovanstående att använda den nya vägsträckningen in
till centrum (via Centrumleden). Trafiken till anslutningen mot Kalmarvägen beräknas öka med ca
270 fordon/dygn.
På bilden nedan redovisas inte del A men den ligger direkt söder om och täcker det befintliga
områdets del av Lindegårdsvägen ner till Kalmarvägen (se översiktskarta på sidan 8).

Källa: Illustrationsplan samrådshandling, Reierstam Arkitektur & Projektutveckling
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I figuren på föregående sida visas de tre anslutningsvägarna i det norra området och de olika
delarna av Lindegårdsvägen (som benämns A-D på sidan 2). Del A ligger söder om området och
visas på översiktskarta, sidan 8.

4 Bullerutredning
Trafikbuller
Beräkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen, Naturvårdsverkets Rapport 4653
för vägtrafik, med programmet Soundplan 7.1 och Trivector buller väg II 1.2.5. Beräknade ljudnivåer
redovisas som ljudutbredningskartor i bilaga 1-4. Fasaderna mot Centrumleden och
Lindegårdsvägen finns redovisade i bilaga 5-14. Bilaga 0 visar vilka bostäder det hänvisas till samt
vad gatorna heter.

Nuläge
I nuläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet. Beräkningar har utförts utan det planerade
bostadsområdet, 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras för större delen av detaljplaneområdet. Det är
bara längst upp i norr mot Centrumleden som värdena blir något högre.

Prognosår 2025
Fyravåningshusen
Fyravåningshusen får under 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid de flesta fasader och klarar riksdagens
riktvärde. Gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan
anordnas. Översta våningen på 4-våningshuset närmast Centrumleden får nivåer mellan 55-57 dBA.
Tvåvåningshusen
Samtliga tvåvåningshus får under 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla fasader och klarar riksdagens
riktvärde. Gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan
anordnas.
Kedjehusen
Cirka hälften av kedjehusen får under 55 dBA vid alla fasader mot centrumleden och klarar
riksdagens riktvärde. Fem kedjehus får över 55 dBA vid fasad (norr) på våning 2 mot centrumleden.
Södra fasader påverkas av trafiken till och från förskolan. På uteplatsen, på 1,5 meters höjd får alla
kedjehus nivåer från 55 dBA och lägre.
Trafikrörelsen till och från förskolan är begränsad till några timmar på morgonen och
eftermiddagen på vardagar. De bostäder som ligger mellan förskolan och den nya delen av
Lindegårdsvägen ligger mellan 11 och 16 meter ifrån vägmitt. Dessa passager föranleder i sig inte
ljudnivåer över riktvärden.
Förskolan
Skolgården får under 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
Maximalnivåer längs Lindegårdsvägen
Längs Lindegårdsvägen kommer det att gå busstrafik. På Lindegårdsvägen genom det nya området
går det mellan 700- 800 fordon varav 50 st är tunga fordon. Den tunga trafiken består av de bussar
som går förbi området, samt en och annan transport till förskolan. På vägar med högst 200 tunga
fordon per dygn skall den maximala ljudnivån från personbilar användas för bedömningen av
maximalnivån vid fasad och inomhus. Den maximala ljudnivån längs Lindegårdsvägen ligger under
riktvärdet på 70 dBA maximal ljudnivå.
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Översiktskarta
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Bilaga
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