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Sammanfattning 

Structor Akustik har av Ettelva Arkitekter AB genom Helena Hultgren fått i uppdrag att utreda 

ljudnivåer orsakade av väg- och spårtrafik vid ett nytt bostadsområde som planeras i Vackerby, 

Gnesta. Området utsätts främst för buller från Västra stambanan och Mariefredsvägen, men även 

mindre vägar inom området ger bidrag till ljudnivån. I området planeras ca. 600 bostäder i form av 

småhus, radhus och flerbostadshus. En förskola planeras även i området. Utredningen ska utgöra 

underlag till detaljplan. 

 

En bullervall planeras att uppföras i söder av planområdet, intill en befintlig industritomt (nyligen 

uppförd). Ett förslag för bullervallens utformning har tagits fram i denna utredning. 

 

Ljudnivå vid bostadsfasad - trafikbuller 

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad uppgår till som högst 58 dBA. Samtliga bostäder 

som planeras inom planområdet uppfyller därmed riktvärdet om högst 60 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå vid fasad. Således kan bostäderna planeras utan hänsyn till ljuddämpad sida och 

lägenhetsstorlek vid utformning av planlösningar (med avseende på trafikbuller). 

 

Ljudnivå vid uteplats - trafikbuller 

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 

gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

(dag/kväll) uppfylls. 

 

De flesta bostäder har tillgång till ytor i närheten av byggnaderna som uppfyller riktvärdena för 

uteplats. För ett antal bostäder i södra delen samt i nordöstra delen finns det inte ytor som uppfyller 

riktvärdena vid uteplats. För bostäderna belägna i den södra delen orsakas överskridandena främst 

av buller från Västra stambanan. För bostäderna i den nordvästra delen orsakas det främst av buller 

från Mariefredsvägen och genomfartsvägen. 

 

Med en 3,5 m hög bullervall i sydvästra delen av planområdet erhålls lägre ljudnivåer. Utöver 

bullervallen behöver ca. ett 30-tal bostäder lokala åtgärder för att erhålla bullerskyddade uteplatser. 

För dessa bostäder har flera olika åtgärdsförslag tagits fram i utredningen. För alla lokala 

bullerskyddsskärmar som har föreslagits gäller att samtliga skärmar behöver vara helt täta (själva 

elementen samt anslutningar mot fasad och mark). Skärmarna måste även byggas med tillräcklig 

ytvikt för att få bullerskyddande verkan, minst 15 kg/m2. 

 

Ljudnivå vid förskolegård - trafikbuller 

Förskolegården uppfyller riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå (ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet).  

 

Verksamhetsbuller från industritomt 

Det finns en befintlig industritomt i sydväst av planområdet, där verksamhet nyligen har startats. 

En del av tomten är fortfarande under utbyggnad. Verksamheten avser lokaler för kyl/frys, 

industrihotell och lager/maskinhall. Eftersom verksamheten finns på plats innan bostäderna gäller 

Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller för de nya bostäderna, där zon A bör 

eftersträvas. Eventuella installationer som t ex ventilationsutlopp/inlopp, fläktar och 

kylmedelskylare kan behöva förses med ljuddämpare eller lokal skärmning för att kunna uppfylla 

riktvärdena vid bostäderna. Inlastning bör ske dagtid på en sida som är vänd bort från bostäderna. 

Den föreslagna bullervallen verkar bullerskyddande för bostäder belägna norr om vallen, för 

ljudkällor som är belägna nära marken på den nya industritomten. För ljudkällor placerade högre 

upp kan lokala åtgärder behövas. 
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För bostäder som planeras nära industritomten rekommenderas att minst hälften av bostadsrummen 

planeras med tillgång till en sida som inte vetter mot industritomten, för att undvika störningsrisk. 

Eventuella lokala bullerskyddsåtgärder på den nya industritomten bör utredas mer detaljerat när det 

finns mer information att tillgå gällande den planerade verksamheten. 

 

Ljudnivå inomhus 

Ljudkravet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 

För de bostäder som erhåller höga maximala ljudnivåer vid fasad behövs mycket god ljudisolering 

för fasader, fönster och uteluftsdon. Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.  
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BILAGOR 

Bilagor avser beräknade ljudnivåer från väg- och spårtrafik för prognosår 2040 

1. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och 1,5 m över mark 

2. Maximal ljudnivå vid fasad (natt) och 1,5 m över mark (dag/kväll) 

3. Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med bullervall i sydvästra delen av planområdet 

4. Maximal ljudnivå 1,5 m över mark (dag/kväll) med bullervall i sydvästra delen av planområdet 

5. Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i södra delen av 

planområdet 

6. Maximal ljudnivå 1,5 m över mark (dag/kväll) med lokala åtgärder för delområden i södra delen 

av planområdet 

7. Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i nordöstra av 

planområdet 

8. Maximal ljudnivå 1,5 m över mark (dag/kväll) med lokala åtgärder för delområden i nordöstra 

delen av planområdet 

9. Höjd och längd för lokala bullerskyddsskärmar för delområde 1 i södra delen av planområdet 

10. Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i 

södra delen av planområdet (alternativ som lagts till i senare skede) 
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1 Bakgrund 

Structor Akustik har av Ettelva Arkitekter AB genom Helena Hultgren fått i uppdrag att utreda 

ljudnivåer orsakade av väg- och spårtrafik vid ett nytt bostadsområde som planeras i Vackerby, 

Gnesta. Områdets ungefärliga geografiska läge visas i Figur 1. Området utsätts främst för buller 

från Västra stambanan och Mariefredsvägen, men även mindre vägar inom området ger bidrag till 

ljudnivån vid de planerade bostäderna. I området planeras ca. 600 bostäder i form av småhus, 

radhus och flerbostadshus. En förskola planeras även i området. Utredningen ska utgöra underlag 

till detaljplan. 

 

Planförslaget visas i Figur 2. I närheten av området finns befintliga bostäder, ett 

verksamhetsområde och Gnesta halkbana. Det finns även en befintlig industritomt i sydväst av 

planområdet, där verksamhet nyligen har startats. En del av tomten är fortfarande under utbyggnad. 

Intill denna industritomt planeras en bullervall. Ett förslag för bullervallens placering och 

utformning ska tas fram i denna utredning. 

 

 
Figur 1. Planområdets ungefärliga geografiska läge är markerat med en röd ring. Eniro.se. 
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Figur 2. Planförslag. Erhållen av ETTELVA Arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola 
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2 Bedömningsgrunder 

2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 

grund för bedömningen i denna plan. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 

b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 

tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 

kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

2.2 Riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor 

För skolor och förskolor finns det riktvärden för trafikbuller inomhus och vid friytor utomhus, men 

inte vid fasad. I detaljplaneskede utreds ljudnivåer vid friytor, där bedömningen utgår från 

Naturvårdsverkets2 riktvärden för friytor. 

Ny skolgård (Naturvårdsverket) 
Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar är snarlika de som tidigare angetts av Boverket3. En 

skillnad är att Naturvårdsverkets riktvärden avser dygnsekvivalent ljudnivå (årsmedeldygn) medan 

Boverkets riktvärden avser dagvärde. 

Värdena som anges för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 

uppfyllas. För övriga ytor är värdena en målsättning.  

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
2 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17 
3 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö” Boverkets rapport 2015:8  
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Enligt Naturvårdsverket avses med ”ny skolgård” skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem 

som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna 

vägledning publicerats, september 2017. 

Tabell 3. 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 70a 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70a
 

a) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07–18). 

2.3 Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus i bostäder 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, FoHMFS 2014:134, gäller för bedömning av buller i 

bostäder. De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som 

bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som 

sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen 

av om olägenhet för människors hälsa föreligger. 

Tabell 4. Folkhälsomyndighetens riktvärden för A-vägd bullernivå inomhus 

Maximalt ljud LAFmax
 a) 45 dB 

Ekvivalent ljud LAeqT b) 30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT
 b) 25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeqT
 b) 25 dB 

a) Den högsta A-vägda ljudnivån 

b) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss period (T) 

Tabell 5. Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus 

Tersband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Lpeq, (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

2.4 Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller  

Vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder görs bedömning utifrån de riktvärden som ges 

i Boverkets allmänna råd5 om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 

verksamhet med liknande karaktär. Dessa allmänna råd förtydligas i en vägledning6 från Boverket. 

Riktvärdena gäller från och med 2020-04-01 men är snarlika de riktvärden som angavs i Boverkets 

tidigare vägledning7 för verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. 

 

Vårdlokaler, förskolor och skolor kan i vissa avseenden jämställas med bostäder. I dessa fall kan 

dessa riktvärden tillämpas under den tid som verksamheten normalt pågår. Friytor i anslutning till 

dessa kan jämställas med uteplats vid bostad. 

 

 
4 ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus”, FoHMFS 2014:13 
5 BFS 2020:2 ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet 

med likartad ljudkaraktär”, Boverket 
6 ”Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – en vägledning, 

Boverket rapport 2020:8 
7 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”, Boverket 

rapport 2015:21 
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Riktvärdena anges i Tabell 6 och Tabell 7. Vid uteplats, om sådan planeras, gäller riktvärdena i 

Tabell 7. 

 

Lågfrekvent buller från verksamheter omfattas i de flesta fall av dessa riktvärden. Det finns inte 

specifika riktvärden för lågfrekvent buller utomhus. Däremot ska Folkhälsomyndighetens 

riktvärden, och vid nybyggnation även kraven i BBR, uppfyllas inomhus. 

Tabell 6. Högsta ljudnivå från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) Högsta 

ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 

samt lör- sön-  

och helgdag kl 

06-18 

Natt kl 22-06 Momentana 

ljud nattetid  

kl 22-06 

Zon A a) 50 45 45 55 b) 

Zon B 60 55 50  55 c) 

Zon C > 60 > 55 > 50 > 55 c) 

Zon A  Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer 

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

bulleranpassas 

Zon C  Bostadsbyggnader bör inte medges över angivna nivåer 

a) För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt 

tabell ”Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida” nedan. 

b) Överskrids riktvärdet ska samma bedömning göras som att de ekvivalenta ljudnivåerna överskrids. 

Byggnaderna ska alltså bulleranpassas så att riktvärdena för Zon B uppfylls 

c) Gäller i första hand ljuddämpad sida 

 

Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, 

slag i transportörer, lossning av metallskrot etc. eller innehåller tydligt hörbara tonkomponenter bör 

riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA. Detta gäller ej ljuddämpad sida.  

 

Samt ”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.” 

Tabell 7. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde 

utomhus vid bostadsfasad och uteplats. 

  
Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) 

Högsta 

ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad och 

uteplats 

Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 Natt kl 22-06 Momentana 

ljud nattetid  

kl 22-06 

Ljuddämpad sida 45 45 40 55 
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3 Underlag 

Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Helena Hultgren, ETTELVA 

Arkitekter, 2019-01-29.  

- Situationsplan erhållen från Helena Hultgren, ETTELVA Arkitekter, 2020-06-18. Justerad 

situationsplan för huslängor i södra delen erhållen från Helena Hultgren, ETTELVA 

Arkitekter, 2020-10-20. 

- Spårtrafikuppgifter enligt Trafikverkets basprognos för år 2040, hämtade 2020-06-05. 

- Trafikutredning för vägar inom området erhållet av Niklas Norén, VAP VA-Projekt AB 

2019-01-28. Vägtrafikuppgifter för Mariefredsvägen hämtade från Trafikverkets 

vägtrafikflödeskarta och nationell vägdatabas 2020-06-05. 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Eniro.se och Google 

Maps. 

4 Beräkningsförutsättningar 

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.1. 

Beräkningarna har utförts med 3 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på 

höjden 1,5 m över mark med en täthet om 5 × 5 m. För lokala bullerskyddsåtgärder vid uteplatser 

har en täthet på 2 × 2 m använts. 

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med de nordiska beräkningsmodellerna för väg- 

och spårtrafik (NV 4653 och NV 4935). Modellerna tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp 

och trafikflöden. De förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla 

riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation erhållen från beställaren (se Underlag). 

Vägbanor, parkeringar, vattenytor och industriområden har antagits vara akustiskt hårda. Marken 

har i övrigt generellt antagits vara akustiskt mjuk. 

4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 

Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 

bullerskyddsskärmar har kunnat urskiljas. 

4.4 Avgränsningar 

Vibrationer och stomljud bedöms ej ha en betydande inverkan på planområdet då avståndet är drygt 

170 m från spårmitt till närmst belägna bostad.  

 

Dessa aspekter har ej beaktats i denna utredning: 

- Ljudnivåer från befintligt verksamhetsområde sydost om planområdet. Eventuella 

installationer som t ex ventilationsutlopp/inlopp, fläktar och kylmedelskylare kan behöva 

förses med ljuddämpare eller lokal skärmning. Detta bör utredas mer detaljerat vid ett 

senare tillfälle. 

- Ljudnivåer från verksamhet på Gnesta halkbana. Halkbanan används endast måndag till 

fredag mellan 09.00 – 16.00. Påverkan på det nya planområdet bedöms inte vara 

betydande. 

- Påverkan på befintlig bostadsbebyggelse. 
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5 Trafikuppgifter 

Använda vägtrafikuppgifter visas i Figur 3. Vägtrafikdata för Mariefredsvägen har hämtats från 

Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och nationell vägdatabas. Mätvärdet har sedan räknats upp enligt 

Trafikverkets EVA-modell. Övriga vägtrafikuppgifter härstammar från trafikutredningen som 

utförts för området (se avsnitt Underlag).  

 

 
Figur 3. Vägtrafikflöden år 2040, vilka anges på formatet ”ÅDT (andel tung trafik, hastighet i km/h)”. 

 

Använda spårtrafikuppgifter visas i Tabell 8 och avser Trafikverkets basprognos för år 2040. 

 
Tabell 8. Spårtrafikuppgifter för Västra stambanan år 2040 

Tågtyp 

(Nordisk 

beräkningsmodell) 

Hastighet [km/h] Tåglängd 

(medel / max) 

[m] 

Prognosvärden  

år 2040 

Antal 
(per dygn) 

X-60 150 170 / 340 50 

X-60 150 105 / 105 29 

X-50-54 150 110 / 220 18 

S-Pass 150 260 / 360 4 

S-Gods 100 572 / 630 16 

550 (5%, 40) 
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6 Resultat och åtgärdsförslag 

Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 

Färgskalan är relaterad till riktvärdena vid fasad på ljuddämpad sida så att gränsen mellan grönt 

och gult motsvarar riktvärdena 55 dBA för ekvivalent ljudnivå och 70 dBA för maximal ljudnivå. 

Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen fasad). 

Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 

6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad - trafikbuller 

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad uppgår till som högst 58 dBA, se Bilaga 1. 

Samtliga bostäder som planeras inom planområdet uppfyller därmed riktvärdet om högst 60 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Således kan bostäderna planeras utan hänsyn till ljuddämpad 

sida och lägenhetsstorlek vid utformning av planlösningar (med avseende på trafikbuller).  

6.2 Ljudnivå vid uteplats - trafikbuller 

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 

gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

(dag/kväll) uppfylls. 

 

De flesta bostäder har tillgång tillytor i närheten av byggnaderna som uppfyller riktvärdena för 

uteplats (se Bilaga 1 – 2). Dock finns det områden i södra och östra delen av planområdet där 

beräknade ljudnivåer överskrider riktvärdena där uteplatser kan planeras. För området i den södra 

delen orsakas överskridandena främst av buller från Västra stambanan. För området i den 

nordvästra delen orsakas det främst av buller från Mariefredsvägen och genomfartsvägen. Flera av 

bostäderna i det södra området erhåller ytor där ljuddämpad uteplats kan anläggas med den 

planerade bullervallen som presenteras i avsnitt 6.3.1.  

 

Även med bullervallen är det ca. ett 20-tal bostäder i den södra delen av planområdet som även 

behöver lokala åtgärder för att erhålla bullerskyddade uteplatser. I nordöstra delen av planområdet 

behöver ca. ett 10-tal bostäder lokala åtgärder för att erhålla bullerskyddade uteplatser. Lokala 

åtgärdsförslag ges i avsnitt 6.3.2. 

6.3 Åtgärdsförslag 

6.3.1 Bullervall 

Vid uppförande av en bullervall i sydvästra delen av planområdet erhålls lägre ljudnivåer, se Bilaga  

3 – 4. Den planerade bullervallen är 3,5 m hög med en toppsektion som är 1 m bred. 

Lutningsförhållandet är 1:2, vilket innebär att vallens utbredning totalt blir 8 m i bredd. Vallens 

totala sträckning är drygt 170 m. Bullervallens sträckning begränsas av en befintlig åkerholme som 

ska bevaras i den södra delen av området. Innanför linjen som är markerad som åkerholme i Bilaga 

3 – 4 bör ej någon bullerskyddsåtgärd utföras.  

6.3.2 Ljudnivå vid uteplats – med lokala bullerskyddsåtgärder för delområden 

Åtgärdsförslag har delats upp i delområden i söder respektive nordöst av planområdet.  

För alla lokala bullerskyddsskärmar som föreslås för de olika delområdena gäller att samtliga 

skärmar behöver vara helt täta (själva elementen samt anslutningar mot fasad och mark). 

Skärmarna måste även byggas med tillräcklig ytvikt för att få bullerskyddande verkan, minst 

15 kg/m2. 

6.3.2.1 Delområden i söder av planområdet 

De områden i söder av planområdet som behöver lokala åtgärder för att erhålla bullerskyddade 

uteplatser har delats upp i delområde 1 – 3, vilka är markerade i Figur 4. 
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Figur 4. Område 1 - 3 i söder av planområdet som behöver lokala åtgärder för att erhålla skyddade uteplatser. 

 

För område 1 i Figur 4 har fem olika åtgärdsalternativ tagits fram, där fyra av dem visas i Figur 5 

nedan. Det femte alternativet har tagits fram i ett senare skede och visas i Figur 7 på nästa sida. Det 

första alternativet som visas i Figur 5 avser lokala bullerskyddsskärmar och de övriga tre en 

kombination av lokala bullerskyddsskärmar och justering av planförslaget för några av husen. För 

de fall där planförslaget har justerats behöver planerade parkeringsplatser flyttas. I alternativ 2 i 

Figur 5 behövs minst antal lokala bullerskyddsskärmar. Beräkningsresultaten för område 1 ges i 

Bilaga 5 och 6. De lokala bullerskyddsskärmarnas höjd och längd visas i Bilaga 9. 

 

 
Figur 5. Fyra olika åtgärdsalternativ för område 1 (se Figur 4). Bullerskyddsskärmar är markerade i rosa.  

Höjd och längd för alla bullerskyddsskärmarna visas i Bilaga 9. 

1 2 

3 
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För område 3 i Figur 4 har ett åtgärdsförslag tagits fram. För område 2 i Figur 4 har två 

åtgärdsförslag tagits fram, där det ena har tagits fram i ett senare skede. Åtgärderna avser lokala 

bullerskyddsskärmar och visas i Figur 6 och Figur 7. Beräkningsresultat för förslagen som visas i 

Figur 6 ges i Bilaga 5 – 6. 

 

 
Figur 6. Åtgärdsförslag för område 2 och 3 (se Figur 4). Bullerskyddsskärmar är markerade i rosa. 

 

Ytterligare ett åtgärdsalternativ som tagits fram i ett senare skede för den södra delen av området 

ses i Figur 7 (södra delen av område 1 och område 2). Beräkningsresultat ges i Bilaga 10. 

 

 
Figur 7. Åtgärdsförslag för södra delarna av område 1 och 2 (se Figur 4) som tagits fram i ett senare skede. 

6.3.2.2 Delområden i nordöst av planområdet 

 

De områden i nordöstra delen av planområdet som behöver lokala bullerskyddsåtgärder för att 

erhålla bullerskyddade uteplatser har delats upp i delområde 4 – 7, se Figur 8. 

Höjd 2 m 

Längd 6 m 

Höjd 2 m 
Längd 2 m 

Höjd 2 m 
Längd 4 + 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 m 

Höjd 2 m 

Längd 4 + 2 m  

Höjd 3 m 
Längd 1 + 14 m  

Höjd 2 m 
Längd 10 m  



 

L:\2019\2019-010 LE Vackerby, bullerutredning, Ettelva Arkitekter AB\Rapporter mm\2019-010 r01 rev02 Vackerby, bullerutredning.docx 

 

 Vackerby, Gnesta kommun 

 Rapport nummer 2019-010 r01 rev02 

 2020-07-02, s 16 (18) 

 Reviderad 2021-05-20 

 

 
Figur 8. Område 4 – 7 i nordöst av planområdet som behöver lokala åtgärder för att erhålla skyddade uteplatser. 

 

För område 4 i Figur 8 har två olika åtgärdsförslag tagits fram. Det första alternativet avser en 

bullervall mellan husen och Mariefredsvägen. Bullervallen är 3 m hög med en toppsektion på 1 m. 

Lutningsförhållandet är 1:2 vilket innebär att vallens utbredning blir totalt 7 m i bredd. Totala 

sträckningen är drygt 120 m. Det andra alternativet avser en justering av planförslaget, där husen 

har flyttats närmare Mariefredsvägen. Med denna justering kan skyddade uteplatser erhållas vid 

den sida av husen som inte vetter mot Mariefredsvägen. En lokal bullerskyddsskärm behövs även 

för ett av husen för detta alternativ. De två alternativen för område 4 visas i Figur 9. 

Beräkningsresultat för område 4 ges i Bilaga 7 – 8.  

 

 
Figur 9. Två olika åtgärdsalternativ för område 4 (se Figur 8). Bullervall är markerad i svart och 

bullerskyddsskärm är markerad i rosa. 

4 

5 

6 

7 

Höjd 2 m 
Längd 4 + 3 + 2 m 

Bullervall 
Höjd 3 m 
Toppsektion 1 m 
Lutning 1:2 
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För område 5 i Figur 8 har två åtgärdsförslag tagits fram. Det första alternativet avser en lokal 

bullerskyddsskärm och det andra en lokal bullerskyddsskärm i kombination med att husen vridits 

90 grader. Det två alternativen för område 5 visas i Figur 10. Kortast lokal bullerskyddsskärm 

erhålls med alternativ 2 i Figur 10. Beräkningsresultat för område 5 visas i Bilaga 7 – 8. 

 

 
Figur 10. Två olika åtgärdsalternativ för område 5 (se Figur 8). Bullerskyddsskärmar är markerade i rosa. 

 

För område 6 och 7 i Figur 8 har ett åtgärdsförslag vardera tagits fram. Båda åtgärderna avser 

lokala bullerskyddsskärmar och visas i Figur 11. Beräkningsresultat för område 6 och 7 ges i 

Bilaga 7 – 8. 

 

 
Figur 11. Åtgärdsförslag för område 6 och 7 (se Figur 8). Bullerskyddsskärmar är markerade i rosa. 

6.4 Ljudnivå vid förskolegård - trafikbuller 

Vid förskolegårdar gäller riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och högst 

70 dBA maximal ljudnivå för de delar av förskolegården som är avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom förskolegårdar är riktvärdena högst 55 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 

 

Förskolans placering visas i Figur 2. Vid förskolegården erhålls dygnsekvivalenta ljudnivåer om 

högst 50 dBA och maximala ljudnivåer om högst 70 dBA, se Bilaga 1 – 2. Därmed uppfylls 

riktvärdena på förskolegården. 

 

Höjd 2 m 
Längd 12 + 4 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 4 + 4 + 4 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 m 
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6.5 Verksamhetsbuller från industritomt 

Det finns en befintlig industritomt i sydväst av planområdet, där verksamhet nyligen har startats (se 

placering i Figur 2). En del av tomten är fortfarande under utbyggnad. Verksamheten avser lokaler 

för kyl/frys, industrihotell och lager/maskinhall. Eftersom verksamheten finns på plats innan 

bostäderna gäller Boverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller för de nya bostäderna, se 

Tabell 6. Riktvärden för zon A bör eftersträvas. Eventuella installationer som t ex 

ventilationsutlopp/inlopp, fläktar och kylmedelskylare kan behöva förses med ljuddämpare eller 

lokal skärmning för att kunna uppfylla riktvärdena vid bostäderna. Inlastning bör ske dagtid på en 

sida som är vänd bort från bostäderna. Den föreslagna bullervallen som beskrevs i avsnitt 6.2 

verkar bullerskyddande för bostäder belägna norr om vallen, för ljudkällor som är belägna nära 

marken på den nya industritomten. För ljudkällor placerade högre upp kan lokala åtgärder behövas. 

 

För bostäder som planeras nära industritomten rekommenderas att minst hälften av bostadsrummen 

planeras med tillgång till en sida som inte vetter mot industritomten, för att undvika störningsrisk.  

Eventuella lokala bullerskyddsåtgärder på den nya industritomten bör utredas mer detaljerat när det 

finns mer information att tillgå gällande den planerade verksamheten. 

6.6 Ljudnivå inomhus 

Ljudkravet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 

För de bostäder som erhåller höga maximala ljudnivåer vid fasad behövs mycket god ljudisolering 

för fasader, fönster och uteluftsdon. Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.  
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området

Rapportnummer Bilaga
42019-010 r01

Beställare
ETTELVA Arkitekter AB

Datum
2021-05-20

Handläggare Granskare
DSNERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Teckenförklaring

Enbostadshus

Flerbostadshus
Befintliga byggnader

Förskola

Bullervall
Åkerholme

Riktvärde

Trafik - Bostäder:

Uteplats
Om bostad har tillgång till uteplats ska
minst en uteplats vara tillgänglig
(enskild eller gemensam) som uppfyller
riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
under dag och kväll (06-22).

Maximal ljudnivå i dBA

> 85
80 - 85
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70 - 75
65 - 70
<= 65
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Bilaga 5 – Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i söder 

 

  

Område 1 – alternativ 1 Område 1 – alternativ 2 

Område 1 – alternativ 3 Område 1 – alternativ 4 

Område 2 Område 3 

Dygnsekvivalent ljudnivå 

i dBA 

 



Bilaga 6 – Maximal ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i söder 

 

  

Område 1 – alternativ 3 Område 1 – alternativ 4 

Område 2 Område 3 

Maximal ljudnivå dag/kväll 

i dBA 

Område 1 – alternativ 1 Område 1 – alternativ 2 



Bilaga 7 – Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i nordöst 

 

  

Område 4 – alternativ 1 Område 4 – alternativ 2 

Område 5 – alternativ 1 Område 5 – alternativ 2 

Område 6  Område 7  

Dygnsekvivalent ljudnivå 

i dBA 

  



Bilaga 8 – Maximal ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för delområden i nordöst 

 

  

 

Område 4 – alternativ 1 Område 4 – alternativ 2 

Område 5 – alternativ 1 Område 5 – alternativ 2 

Område 6  Område 7  

Maximal ljudnivå dag/kväll 

i dBA

 



Bilaga 9 – Höjd och längd för lokala bullerskyddsskärmar för de fyra olika åtgärdsalternativen för delområde 1 i södra delen av planområdet 

 

Höjd 2 m 
Längd 3 x 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 5 + 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 m för de 4 längst i 

norr, 5 + 3 för den längst i söder 

Höjd 2 m 
Längd 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 + 3 + 2 m 

för båda 

Höjd 2,5 m 
Längd 4 + 3 + 3 för alla 

Höjd 2 m 
Längd 4 m 

Höjd 2 m 
Längd 3 x 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 5 + 3 m 

Höjd 2 m 
Längd 5 m 

Höjd 2 m 
Längd 4 m 

Höjd 2 m 
Längd 4 m 



Bilaga 10 – Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå 1,5 m över mark med lokala åtgärder för 
delområden i söder (södra huslängorna i område 1 och 2) 
 

  

Södra delarna av område 1 och 2 – alternativ som tagits fram i senare skede 
Dygnsekvivalent ljudnivå 

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA 

 

Södra delarna av område 1 och 2 – alternativ som tagits fram i senare skede
Maximal ljudnivå dag/kväll 

Maximal ljudnivå dag/kväll i dBA 
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