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791635 – NYBYGGNATION LINA VÅRD- OCH OMSORGSBYGGNAD,
SÖDERTÄLJE

                       AKUSTIK – TRAFIKBULLERUTREDNING

1 BAKGRUND OCH UPPDRAG:
Efterklang har av Telge Fastigheter fått i uppdrag att inför fasaddimensionering utföra trafikbullerberäkningar för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Byggnaden ska uppföras mellan Porslinsvägen och Kaxbergsvägen i
området Lina, Södertälje. Situationsplanen visas nedan.

FIGUR 1. SITUATIONSPLAN
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2 BERÄKNINGAR
Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653),
med programvaran Soundplan 8.1. De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats och redovisas
i steg om 5 dBA. Fastighetskarta och laserdata för markmodellen har köpts in via lantmäteriets tjänst Metria.

3 BEDÖMNINGSGRUND
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från trafik.

3.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e
april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i
kraft 2017-07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska
tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken, se tabellen
nedan. Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359.

TABELL 1 RIKTVÄRDEN SFS 2017:359

Utomhus
Högsta trafikbullernivå,

frifältsvärden dBA
Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Buller från spårtrafik och vägar

Vid bostadsfasad 60 a) -

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 -

På uteplats (om sådan ska anordnas
i anslutning till bostaden) 50 70 b)

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden och
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 a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
b) Om 70 dBA maximal ljudnivå 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.

4 TRAFIKUPPGIFTER
Trafikuppgifterna har tillhandahållits av Södertälje kommun. Siffrorna är i överkant.

PORSLINSVÄGEN
Trafikuppgifter för porslinsvägen finns från två platser från olika år, ingen av dessa är i direkt anslutning till det
planerade boendet. Den ena mätningen utfördes i oktober 2020, på sträckan mellan Stathagsvägen och Vatt-Annas
väg, där var ÅDT ca 2.300 fordon och andel tung trafik 6%. Den andra platsen är på sträckan mellan Jenny Lidmans stig
och gc-vägen som ansluter till Källhagenstigen (mätpunkten ligger i h m Källhagenstigen 11). Den senaste mätningen
där utfördes 2012 och visade på ca 900 fordon/veckovardagsdygn, andel tung trafik 10%.
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Då den planerade verksamheten befinner sig mellan dessa platser har beräkningarna utgått från ett värsta fall, det vill
säga 2300 fordon med 10% tung trafik. Dessa siffror har sedan räknats upp till 2040 års prognosvärden med ett
schablonvärde på 1% trafikökning per år, dessutom har hälften av trafiken från Kaxbergsvägen adderats. Detta
eftersom Kaxbersvägen är en återvändsgata, därför har det uppskattats att hälften av alla fordon svänger höger
respektive vänster. Detta ger en ÅDT på ca 3150 med 10% tung trafik år 2040.

KAXBERGSVÄGEN
Då Kaxbergsvägen är ny/förlängd finns där ännu inga uppmätta trafiksiffror utan har uppskattats av kommunen
baserat på nuvarande samt tillkommande planerad bebyggelse och verksamheter.

Notera att samtliga trafikuppgifter är högt räknade.

TABELL 2 TRAFIKUPPGIFTER (* = UPPGIFT SAKNAS, VÄRDE ANTAGET).

VÄG Hastighet ÅDT Tung Trafik

KAXBERGSVÄGEN 50km/h 700* 1%*

PORSLINSVÄGEN 50km/h 3150* 10%*

5 RESULTAT
Nedan redovisas dygnsekvivalenta fasadnivåer i dB(A).

FIGUR 2. VISAR DEN DYGNSEKVIVALENTA LJUDNIVÅN VID FASAD.

Som högst beräknas 48 dBA ekvivalent ljudnivå sydöstra fasaden mot Porslinsvägen.
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Nedan redovisas dygnsekvivalenta ljudtrycksnivåer i dB(A) 1,5m ovan mark

FIGUR 3. VISAR DYGNSEKVIVALENT UTBREDNINGSKARTA.
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Nedan redovisas maximala fasadnivåer i dB(A).

Som högst beräknas den maximala ljudnivån på  den sydöstra fasaden på den högra byggnadentill 66 dBA. Riktvärdena
innehålls.

FIGUR 4. VISAR DE MAXIMALA LJUDNIVÅERNA VID FASAD

Nedan redovisas dygnsekvivalenta ljudtrycksnivåer i dB(A) 1,5m ovan mark
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FIGUR 5. VISAR MAXIMAL LJUDUTBREDNINGSKARTA

Uteplatser

De enligt situationsplanen utritade uteplatserna innehåller riktvärdena för ekvivalent (50 dBA) samt på maximal
ljudnivå (70dBA), se utbredningskartor ovan.

6 SAMMANFATTNING
 Samtliga beräknade trafikbullernivåer innehålls i enlighet med riktvärdet för dygnsekvivalent nivå (60 dBA).

 Riktvärden för de i situationsplanen utritade uteplatserna innehålls. För närmre info se utbredningskartor.

 Ingen mätning av trafik har genomförts och trafikuppgifterna kommer från Södertäljes kommun, dessa är
dock högt räknade och ett värsta fall har använts i beräkningarna.


