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Projektbeskrivning

Akustikbyrån har av Humlegården Fastigheter AB genom projektledare Åsa Brantberger på
Forsen AB fått i uppdrag att ta fram underlag till ett utlåtande gällande yttre ljudmiljö och
förekomst av markvibrationer till föreslag till detaljplaneändring. Planområdet omfattar kv
Gelbgjutaren och Instrumentet 5 m.fl. som idag är del av Hagalunds arbetsplatsområde i
Solna. Utlåtandet syftar att beskriva de förutsättningar som medger bostäder och kontor inom
ovan nämnda kvarter.
Utlåtanden som avslutar varje delavsnitt hänvisar, i de fall det finns tidigare framtagna
utredningar, till rapporter och sammanfattar bedömningar gällande komfortvibrationer,
externbuller från industri och annan verksamhet samt trafikbuller. Utlåtande om
stomljudspåverkan från kommande tunnelbana utreds av WSP med hänvisning i avsnitt 6. Det
har ej utförts en utredning av omgivningspåverkan genom byggbuller vid uppförandet av
planerade fastigheter.
Rapportens utlåtande sker mot krav, riktvärden eller målsättningar som återfinns i avsnitt 3
Bedömningsgrunder.
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2

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av rapportens utlåtanden som avslutar varje rapportavsnitt i
utredningen.
2.1
2.1.1

Trafikbuller
Bostäder och förskola inom kv Gelbgjutaren

Bostadshus kan uppföras inom kv Gelbgjutaren enligt föreslagen utformning med
bullerskyddad sluten gård. Det bullerutsatta läget kompenseras av en bullerskyddad utemiljö i
anslutning till bostäderna. Solna stads policydokument På väg mot ett hållbart Solna ställer
förväntningar på en god ljudmiljö. En certifiering enligt t.ex. Miljöbyggnad 3.1 kan
säkerställa en högre ambition som går i linje med policyn.
De södra, västra och norra yttre fasaderna utsätts främst av buller från spårtrafik på
Ostkustbanan. Den östra fasaden utsätts främst av buller från vägtrafik på Industrivägen.
Vid bullerkartering av trafikbuller enligt prognosår 2040, inklusive korrektion för särskilt väl
underhållna spår, beräknas nedanstående ljudnivåintervall.

Prognosår
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2040

Yttre fasader
Dygnsekvivalent
Maximal
frifältsnivå
frifältsnivå
LAeq,24h
LAFmax
[dBA]
[dBA]

51-65

65-87

Inre fasader
Dygnsekvivalent
Maximal
frifältsnivå
frifältsnivå
LAeq,24h
LAFmax
[dBA]
[dBA]

44-52

63-68

Detta medger enkelsidiga lägenheter upp till 35 m2 då gemensam uteplats kan anordnas på
den bullerskyddade gården. Det kan ändå vara lämpligt att undvika enkelsidiga lägenheter
mot spårsidan, även om krav innehålls.
Planlösningar för större bostäder ska utformas så minst hälften av bostadsrummen vänds mot
bullerskyddad sida. Detta gäller även bostadsegna balkonger, terrasser eller altaner.
Tilldelning av lek- och lärytor för förskola kan ske utan restriktioner på den bullerskyddade
gården.
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2.1.2

Kontor inom kv Instrumentet 5 m.fl.

Kontor eller kommersiella lokaler kan uppföras inom kv Instrumentet 5 m.fl. Vid
dimensionering av fasader och fönsterpartier ska som lägst BBR-krav med hänvisning till
Svensk Standard 25268:2007 - ljudklass C innehållas. Projektering sker med eget mål om att
även innehålla krav motsvarande ljudklass B i linje med Solna stads policydokument På väg
mot ett hållbart Solna.

Prognosår

2040

Yttre fasader
Dygnsekvivalent
Maximal
frifältsnivå
frifältsnivå
LAeq,24h
LAFmax
[dBA]
[dBA]

55-63

78-87

Mest gynnsam utemiljö i anslutning till planerat kontor är det sydöstra hörnet i riktning mot
torget där Gelbgjutarvägen korsar Industrivägen, se bilagor 04 och 05.
2.2

Utlåtande Komfortvibrationer

Det förefaller ej finnas risk för vibrationshastigheter från tågpassager på Ostkustbanan som
överskrider den undre gränsen för sk. måttlig störning (0,4 mm/s) eller känseltröskeln (0,1-0,3
mm/s). Mätning har skett på grundläggning inom två befintliga fastigheter. Uppmätta
vibrationer vid tågpassager mäter c:a 20 gånger lägre hastighet än riktvärdet 0,4 mm/s
respektive 5 gånger lägre än den undre känseltröskeln för vibrationer 0,1 mm/s.
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Godståg trafikerar främst de västra depåspåren, längst ifrån planområdet. Risken bedöms som
låg att godstågspassager kan leda till vibrationsstörningar inom planområdet.
2.3

Stomljud

Stomljud från tunnelbana i driftskedet har beräknats av WSP med resultat enligt
sammanfattning nedan.
Utdrag från WSP rapport (3717-Y31-26-00001 Stomljud i driftskedet)
Stomljudnivån, LpSmax beräknas till 24 dBA för kvarteret Gelbgjutaren. Notera att detta värde
avser rum i lägsta våningen av byggnad och ett värsta värde för kvarteret. Vid projektering
rekommenderas att stomljudsnivå beräknas med ett +5 dB osäkerhetstillägg vilket i detta fall
skulle ge 29 dBA i värsta punkterna. Även med ett sådant osäkerhetstillägg beräknas
stomljudnivån innehållas om man jämför med 30 dBA som skrivet i skyddsbestämmelser i
detaljplan.
Vid underhållsarbete av tunnelbanan med arbetsmaskiner kan det tidvis finnas risk för
jämförbara eller något högre stomljudsnivåer. Akustikbyrån bedömer att det inte finns risk att
andra tekniska installationer utanför planområdet kan påverka ljudmiljön inom planerade
huskroppar t.ex. rulltrappor, hissar eller fläktar tillhörande tunnelbanan.
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2.4

Industri- och annat verksamhetsbuller

Akustikbyrån bedömer att det är låg risk att bostadsfastighetens yttre fasader kommer möta
ekvivalent buller från industri- och andra verksamheter. Störst risk för störning bedöms från
lastning och lossning av gods till kringliggande verksamheter. Risken kan minskas genom
planering av anvisade godsstråk, zoner eller lastfickor med skärmtak. Egna och gemensamma
uteplatser mot sluten gård garanterar att riktvärden ställt industri- och annat
verksamhetsbuller inte överskrider riktvärden.

3

Underlag

Följande dokumentation agerar underlag för utlåtanden i denna rapport.
•
•
•
•
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•
•

Planerade kvartersstrukturer och höjder, Archus Arkitekter AB daterat 2020-10-23
Laserdata med befintliga markhöjder, Metria daterat 2019-11-21
Vägtrafikmängd på lokalgator, Structors PM 4155 prognos 2040
Vägtrafikmängd på större trafikleder (E4 och Frösundaleden) ärvs från i närtid
genomfört projekt (kv Flundran prognos 2040 ”worst case”, daterat 2019-02-20,
Tyréns)
Tågtrafik enligt Trafikverkets Tågplan 2020 (T20) rev. 2019-12-09 prognos 2040
Tidigare projektrapporter av Akustikbyrån
o R192603-1 gällande indikativ mätning av vibrationer
o R192603-2rev1 gällande beräkning av korrektionsterm ΔLc till Nordisk
beräkningsmodell 1996
o PM192603-1rev1 utlåtande gällande strukturplan

Sida 5 av 20

R192603-3rev2, Gelbgjutaren, Instrumentet 5_Ljudmiljö

4

Bedömningsgrunder

4.1

Trafikbuller

Vid nyproduktion av bostäder gäller krav enligt Boverkets byggregler BBR samt Svensk
författningssamling 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med
ändringar enligt SFS 2017:359.
4.1.1

•
•
•

•
4.1.2

Ljudmiljö utomhus

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För bostadsbyggnader om högst 35 m2 bör bullernivån 65 dBA ekvivalent ljudnivå
kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskridas.
Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås
där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå nattetid
(kl. 22-06) uppgår till högst 70 dBA vid fasad och som minst hälften av
bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.
Riktvärde för högsta maximala ljudnivå på uteplats får överskridas med högst 10 dBA
fem gånger per timme under dagtid (kl. 06-22).
Ljudmiljö inomhus (BBR)
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Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från trafik eller andra yttre ljudkällor ska i rum för sömn,
vila och daglig samvaro ej överstiga LAeq,24h = 30 dBA. Nattetid (kl. 22-06) ska den maximala
ljudnivån ej överstiga LAFmax = 45 dBA mer än fem gånger per medelnatt.
4.2

Komfortvibrationer

Bedömning av risk för komfortvibrationer sker mot riktvärden som återfinns i Svensk
Standard 460 48 61.
Riskbedömning gällande vibrationsstörning bör ske vid etablering av ny bebyggelse med en
mer strikt tillämpning om bostäder planeras jämfört med kontor. Om vibrationer riskerar störa
nattetid föreslås även en mer strikt bedömning för bostäder.
Vibrationer inom bostäder bör ej överstiga det undre gränsvärdet för sk. måttlig störning
enligt vägt effektivmedelvärde för acceleration eller hastighet i tabell 1 nedan.
Tabell 1) Gränsvärden för måttlig och sannolik störning orsakat av vibrationer
Definition störning

Vägd acceleration
(effektivmedelvärde)
ARMS [mm/s2]

Vägd hastighet
(effektivmedelvärde)
VRMS [mm/s]

Måttlig

14,4 - 36

0,4 - 1

Sannolik

> 36

>1
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4.3

Stomljud

Sverige saknar nationella riktvärden för stomljud från spårburen trafik men sedan ett antal år
tillbaka så används projektspecifika riktvärden vid planering och byggen av tunnlar för
spårburna fordon nära bostäder. Stockholms stad och SLL tillämpar riktvärdet LpSmax 30 dBA
vid nybyggnation av bostäder.
4.3.1

Lågfrekvent buller inomhus

Det finns även exempel där Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 gällande
lågfrekvent buller inomhus tillämpas med riktvärden enligt nedanstående utdrag. För
lågfrekvent buller gäller riktvärden uttryckta som linjära ljudtrycksnivåer mellan 31,5-200 Hz.
Tabell 2a) Riktvärden för buller inomhus
LAFmax
LAeqT
LAeqT

Maximalt ljud
Ekvivalent ljud
Ljud med hörbara tonkomponenter

45 dBA
30 dBA
25 dBA

Tabell 2b) Riktvärden lågfrekvent buller
Frekvensband [Hz]
Högsta ljudtrycksnivå [dB]

4.4

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

56

49

43

42

40

38

36

34

32

Industribuller

Riktvärden för externt industribuller återfinns i Naturvårdsverkets rapport 6538 och omfattar
bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler samt utemiljö i bostadens närhet. Vid ny
bostadsbebyggelse görs en olägenhetsbedömning med bedömning mot nedanstående
riktvärden.
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Tabell 3) Riktvärden ställt externt buller från industri eller annan verksamhet
Dagtid (kl. 06-18)
Leq [dBA]

Kvällstid (kl. 18-22)
alt.
Lör-, Sön- och Helgdagar
(kl. 06-22)
Leq [dBA]

Nattetid (kl. 22-06)
Leq [dBA]

ZON A*
Bostäder bör kunna
50
45
45
accepteras upp till
angivna frifältsnivåer
ZON B
Bostäder bör kunna
accepteras förutsatt
60
55
50
tillgång till ljuddämpad
sida
ZON C
Bostäder bör ej
>60
>55
>50
accepteras
*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värden
enligt nedan:
Dagtid (kl. 06-18)
Kvällstid (kl. 18-22)
Nattetid (kl. 22-06)
Leq [dBA]
Leq [dBA]
Leq [dBA]
Ljuddämpad sida

45

45
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4.5

Byggbuller

Riktvärden ställt byggbuller återfinns i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser NFS 2004:15 med utdrag enligt tabell 4 nedan.
Tabell 4) Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser NFS 2004:15
Område

Lördag, söndag,
helgdag

Helgfri vardag
Dag
07-19
LAeq
[dBA]

Kväll
19-22
LAeq

Dag
07-19
LAeq

Samtliga dagar

Kväll
19-22
LAeq

Natt
22-07
LAFmax

LAeq

Maximal ljudnivå
dBA

Bostäder för
permanent
boende och
fritidshus
Utomhus
(vid fasad)

60

50

50

45

45

70

Inomhus
(bostadsrum)

45

35

35

30

30

45

Utomhus
(vid fasad)

60

50

50

45

45

-

Inomhus

45

35

35

30

30

45

Utbildningslokaler
Utomhus
(vid fasad)

60

-

-

-

-

-

Inomhus

40

-

-

-

-

-

Utomhus
(vid fasad)

70

-

-

-

-

-

Inomhus

45

-

-

-

-

-

Vårdlokaler
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*)

Arbetslokaler
för tyst
verksamhet

*) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller
behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dB högre värden kunna tillåtas. Vid
enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dB högre
nivåer kunna accepteras, dock ej under kvällar eller nätter. I de fall verksamhet pågår endast
del av period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten
pågår – t.ex. under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning,
spontning, borrning etc.). Om verksamheten är av begränsad art och även innehåller
kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 .
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5

Trafikbuller

Planområdet är bullerutsatt från spårtrafik på Ostkustbanan samt vägtrafik på lokalgator och
större vägar som Solnavägen, Frösundaleden och E4. Spårtrafik på tvärbanan i sydväst ger ej
buller som till beräknad ljudnivå påverkar planområdet jämfört med buller från Ostkustbanan.
5.1

Förutsättningar och antaganden gällande spårtrafik

Nedan ses en översikt med Ostkustbanan delsträcka förbi planområdet samt Trafikverkets
benämning för spåren.
•
•
•

N1 och U1 trafikeras av regional/fjärrtåg, Arlanda express, Upptåget som exempel.
N2 och U2 trafikeras av pendeltåg
D1 och D2 trafikeras av tomma tåg till och från Hagalunddepån samt godstrågtrafik.

Godståg kan trafikera alla spår av kapacitetsbrist eller underhåll av D1/D2. På grund av bl.a.
stora hastighetsskillnader mellan person- och godstågstrafik används främst depåspåren D1
och D2. Akustikbyrån bedömer att det normalt passerar färre än 5 godståg nattetid (kl. 22-06)
på de fyra spåren närmast planområdet.

D1
D2
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U2
U1

N1
N2

N
Figur 4) Översikt Ostkustbanans delsträcka förbi planområdet

Sida 9 av 20

R192603-3rev2, Gelbgjutaren, Instrumentet 5_Ljudmiljö

5.1.1

Indata spårtrafik

Trafikuppgifter med tillräckligt hög detaljgrad för att fungera som underlag till bullerkartering
produceras vartannat år av Trafikverket (se rapport TrV 2018:056). Senast publicerade
underlag (T20) publicerades 2019-12-09 och ska enligt Trafikverket användas vid
bullerkartering trots att prognosåret 2020 passerat. Nästa underlag för prognosår 2022 och
2040 är försenat pga. pågående pandemi.
Spårfördelning, hastigheter samt gods- och tjänstetrafik har ansatts i dialog med Trafikverkets
kompetenser inom statistik och kapacitetsanalys. Beräkningar redovisas för prognosår 2040
då prognos och utfall för år 2020 skiljer sig pga. pandemin. Den för ljudmiljön betydande
skillnaden mellan prognosåren är en omfördelning från dagens äldre till modernare
fordonstyper. Detta sänker bullernivåerna vid vissa fasader med c:a 1 dB.
Tabell 5) Indata till uppförd beräkningsmodell Prognos 2040
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Avläsningnyckel:

Spår

Generell spårfunktion

N1

Fjärrtåg, Arlanda Express
Upptåget etc.

N2

1)
2)
3)
4)

Hastighet [km/h]
Antal passager [st]
Medeltåglängd [m]
Bidrag till sammantagen ljudeffektnivå Lw [dBA]

S-Pass
175
2,6
240
75,7

S-X2
180
75,4
93
83,6

S-X40
175
24,5
163
75,1

S-X52/53
180
13,2
108
76,5

Pendeltåg

-

-

-

-

U2

Pendeltåg

-

-

-

-

U1

Fjärrtåg, Arlanda Express
Upptåget etc.

D1

Godståg, Tjänstetåg (utan
passagerare till/från depå)

D2

Godståg, Tjänstetåg (utan
passagerare till/från depå)

180
75,4
93
83,6
80
20,1
93
70,4
80
20,1
93
70,4

175
24,5
163
75,1
80
5,2
163
61,9
80
5,2
163
61,9

175
2,6
240
75,7
80
0,9
240
68,6
80
0,9
240
68,6

180
13,2
108
76,5
80
2,3
110
61,2
80
2,3
110
61,2

S-X60
180
15,8+14
135/105
72,2/70,6
140
129,8
214
80,8
140
129,8
214
80,8
180
15,8+14
135/105
72,2/70,6
80
5,6+0,2
135/105
60,5/45,0
80
5,6+0,2
135/105
60,5/45,0

S-Gods
-

-

-

80
5,5
572
68,6
80
5,5
572
68,6

Antaganden gällande indata för tågtrafik
Den procentuella fördelningen av Tjänstetåg till och från depå antas vara samma i ett framtida
scenario. Det är inte ett antagande av större betydelse eftersom depåtrafik på spår D1 och D2
bidrar minimalt till bullersituationen jämfört mot Resandetåg på spåren närmare planerade
fasader.
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5.1.2

Korrektion för spårskick (ΔLc)

Vid beräkning av spårtrafikbuller enligt Nordisk beräkningsmodell har en betydande
avvikelse identifierats mellan i fält mätbara och teoretiskt beräknade frifältsvärden. Orsaken
är att spårsträckan förbi planområdet har särskilt väl underhållna spår. Korrektionsterm ΔLc
som del av Nordisk beräkningsmodell (NMT) bör tillämpas. Denna fastställs genom
fältmätning vilket utfördes veckan före behövd spårslipning av spåren närmast planområdet.
Skillnaden mellan fältmätt och modellerat frifältsvärde beräknas till ΔLc = -4,6 dB, se rapport
R192603-2rev1. Det är sannolikt att spårunderhållet kommer vara lika frekvent i framtiden,
varför korrektionstermen används vid bullerkartering av tågtrafiksituation prognosår 2040.
5.2

Förutsättningar och antaganden gällande vägtrafik
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Vägtrafikflöden på lokalgator och Solnavägen har ansatts enligt Structors PM 4155, se utdrag
nedan i figur 5. Det finns planer att skyltad hastighet på Solnavägen ska sänkas från dagens
70 km/h till 40 km/h. Detta har ej medtagits i beräkningsmodellen då beslut ännu ej fattats.
För lokalgator har 30 km/h samt 10% andel tung trafik ansatts.

Figur 5) Förväntade vägtrafikflöden på Solnavägen och lokalgator, prognos 2040
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Vägtrafikflöden på Uppsalavägen/E4 samt Frösundaleden har ansatts enligt tidigare projekt
med underlag från Tyréns, Kv Flundran, daterad 2019-02-20, se utdrag nedan.
Tabell 6) Övrig indata till uppförd beräkningsmodell Prognos 2040
Antal
fordon
ÅMD

Väg

Lätta
fordon

Tunga
fordon

Andel
tung
trafik

E4

124 600

113 000

11 600

9%

Frösundaleden

52 400

46 600

5 800

11%

5.3

Kommentar
Uppräkning med 2% pga. Förbifart
Stockholm. Solna trafikprognos 2030
ligger något lägre. Valt scenario enligt
Trafikverkets ”worst case”.
Solnas trafikprognos 2030 uppräknat
till 2040 och schablonmässigt
nedjusterat 10% för konvertering från
Vardagsdygn (VaDT) till Årsmedeldygn
(ÅMD)

Metod

Väg- och spårtrafikbuller har modellerats i programvaran SoundPLAN version 8.2 enligt
Nordisk beräkningsmodell 1996 (se Naturvårdverkets rapporter 4653 respektive 4935).
Beräkningsnoggrannheten är ± 3 dB i mark- och fasadutbredningskartor. I markutbredningskartorna ingår fasadreflexer från byggnader vilket kan innebära upp till 3 dB för höga
ljudnivåer precis framför fasader. Frifältsnivåer som anges siffervärden är korrigerade för
fasadreflex och kan jämföras direkt mot krav.
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Beräknat trafikbuller redovisas med färgkartor för mark- och fasadutbredning. Dessa har
samlats i ett separat dokument med bilagor tillhörande denna rapport. Bullerutbredningskartor
redovisas för 2 meters beräkningshöjd ovan marknivå.
Färgskalan för ljudnivåintervall följer Stockholm stads rekommendationer. Observera att
skalan förskjuts 15 dB beroende på om aktuell bilaga redovisar beräknade ljudnivåer som
dygnsekvivalenta (LAeq,24h mellan ≤50 till >75 dBA) eller maximala (LAFmax mellan ≤65 till
>90 dBA).
Maximala ljudnivåer redovisas dels för vilket trafikslag som i varje position ger störst
bullerbidrag, dels maximala ljudnivåer för endast spår- och vägtrafikbuller separerat. De
senare bilagorna används främst som stöd vid bedömning av möjliga fasad- och fönstertyper
vid projektkalkyl.
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5.4

Beräkningsresultat

Bilagorna nedan redovisar både dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer, för kombinerat
väg- och spårtrafikbuller samt de enskilda bidragen från trafikslagen var för sig. Maximala
ljudnivåer från endast vägtrafik redovisas som 5:e mest bullrande (LAFmax,5th) enligt gällande
standard.
Tabell 7) Förteckning över bilagor med beräkningsresultat
Bilaga nr.

Fastighetstyp, kvarter

Beräknad ljudnivå [dBA]

Trafikslag

Dygnsekvivalent, LAeq,24h

Väg- och spårtrafik

Maximal, LAFmax

Väg- eller spårtrafik

Maximal, LAFmax

Spårtrafik

04

Maximal, LAFmax,5th

Vägtrafik

05

Dygnsekvivalent, LAeq,24h

Väg- och spårtrafik

Maximal, LAFmax

Väg- eller spårtrafik

Maximal, LAFmax

Spårtrafik

Maximal, LAFmax,5th

Vägtrafik

01
02
03

06
07

Kontor,
kv. Instrumentet 5 m.fl.
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08

Bostäder,
kv Gelbgjutaren
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5.5

Översikt möjlig planlösning

I figur 6 nedan ges en översikt där beräknade dygnsekvivalenta och maximala frifältsnivåer
orsakade av trafikbuller markeras kring yttre fasader samt fasader som vetter mot gården.
Syftet är att visa exempel på hur en planlösning till ett normalplan kan tillse att minst hälften
av rum för sömn, vila och daglig samvaro kan orienteras mot bullerskyddad sida. I bilagorna
som tillhör rapporten ges en mer detaljerad bild av beräknade frifältsnivåer för samtliga
våningsplan.
Dygnsekvivalenta frifältsnivåer
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Maximala frifältsnivåer

Figur 6) Dygnsekvivalenta och maximala frifältsnivåer
jämfört mot möjlig planlösning för normalplan
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5.6
5.6.1

Utlåtande trafikbuller
Bostäder och förskola inom kv Gelbgjutaren

Bostadshus kan uppföras inom kv Gelbgjutaren enligt föreslagen utformning med
bullerskyddad sluten gård. Det bullerutsatta läget kompenseras av en bullerskyddad utemiljö i
anslutning till bostäderna. Vidare kan certifiering enligt t.ex. Miljöbyggnad 3.1 säkerställa en
högre ambition ställt ljudmiljö inom bostäderna. Nedan beskrivs förutsättningar vid
projektering för att medge att nybyggnadskrav och att övriga riktvärden innehålls.
De södra, västra och norra yttre fasaderna utsätts främst av buller från spårtrafik på
Ostkustbanan. Den östra fasaden utsätts främst av buller från vägtrafik på Industrivägen. Yttre
fasader och fönster ska dimensioneras att möta dygnsekvivalent buller mellan LAeq,24h 51-65
dBA. Maximala ljudnivåer mot samma yttre fasader beräknas till mellan LAFmax 65-87 dBA.
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Samtliga yttre fasader inom kv Gelbgjutaren medger enkelsidiga lägenheter upp till 35 m2 då
bullerskyddad gemensam uteplats kan anordnas på den slutna gården. Solna stads
policydokument På väg mot ett hållbart Solna ställer förväntningar på en god boendemiljö
bland annat gällande ljudmiljön. Därför kan det vara lämpligt att undvika enkelsidiga
lägenheter mot spårsidan, även om det kravmässigt medges. För större bostäder ska minst
hälften av utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro orienteras mot bullerskyddad
gårdssida. I bilagor 1 och 2 ses möjliga lägen där ekvivalenta och maximala frifältsnivåer
understiger 55 respektive 70 dBA. Eftersom Ostkustbanan trafikeras nattetid (kl. 22-06)
medför det i många lägen maximala ljudnivåer över 70 dBA vid yttre fasadlägen. Dessa måste
beaktas vid förslag till möjliga planlösningar, särskilt för lägen där beräknade maximala
nivåer också överskrider 80 dBA fler än 5 gånger per timme nattetid.
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer på den fria gårdsytan beräknas till mellan LAeq,24h 47-48
dBA respektive LAFmax 68-69 dBA två meter över marknivå. De inre fasaderna som vetter mot
bullerskyddad gård beräknas frifältnivåer mellan LAeq,24h 45-51 dBA respektive maximala
mellan LAFmax 63-68 dBA. Lägenhetsegna uteplatser som balkonger, terrasser eller altaner
placeras på gårdsytan eller som del av inrefasader, se bilagor 1 och 2. Även tilldelning av lekoch lärytor för förskola kan ske utan restriktioner på den bullerskyddade gården.
Bostäderna bör ventileras med mekanisk till- och frånluft, då den yttre ljudmiljön inte medger
friskluftsventiler i bullerutsatta fasader.
5.6.2

Kontor inom kv Instrumentet 5 m.fl.

Kontor eller kommersiella lokaler kan uppföras inom kv Instrumentet 5 m.fl. Vid
dimensionering av fasader och fönsterpartier ska som lägst BBR-krav med hänvisning till
Svensk Standard 25268:2007 - ljudklass C innehållas. Projektering sker med eget mål om att
även innehålla krav motsvarande ljudklass B i linje med Solna stads policydokument På väg
mot ett hållbart Solna.
Frifältsnivåer vid fasader varierar kraftigt beroende på hur exponerade de är för
spårtrafikbuller, mellan dygnsekvivalenter på LAeq,24h 55-63 dBA och maximala nivåer på
LAFmax 78-87 dBA. Mest gynnsam utemiljö i anslutning till planerat kontor är det sydöstra
hörnet i riktning mot torget där Gelbgjutarvägen korsar Industrivägen, se bilagor 4 och 5.
Sida 15 av 20

R192603-3rev2, Gelbgjutaren, Instrumentet 5_Ljudmiljö

6

Komfortvibrationer

Förekomst av markvibrationer som kan påverka planområdet härrör främst spårtrafik. Utdrag
från Sveriges Geologiska Undersökningars portal (SGU.se) visar enhetlig berggrund för
planområdet. Jorddjupskarta från samma källa hävdar 5-10 meter till berg för huvuddelen av
planområdet.
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Figur 7) Enhetlig berggrund för aktuellt planområde.
För att säkerställa att planerad nybyggnation ej kommer påverkas av markvibrationer från
spårtrafik på Ostkustbanan har vibrationsmätning utförts. Mätningen omfattade flertalet
förekommande tågtyper som trafikerar spåren närmast planområdet. Mätresultaten kan läsas i
sin helhet i Akustikbyråns rapport R192603-1.
Vibrationer från spårunderhåll med arbetsfordon på räls har ej mätts och bedöms normalt mot
riktvärden ställt byggbuller. Akustikbyrån bedömer att eventuell risk för vibrationer vid
underhåll av järnväg ska bedömas som ett avsteg då det ej går att beräkna eller mäta och
förekommer relativt sällan på årsbasis. Arbetsfordon på räls håller mycket låg hastighet och
ger främst luftburet buller. Det arbetsmoment som kan skapa markvibrationer utöver passager
på räls är spårriktning, där makadam, sliper och räl justeras. Metoden avverkar relativt långa
sträckor under totalavstängning av spårsträckor. Akustikbyrån bedömer att risken för
komfortvibrationer inom bostäder i markplan är liten.
Vägtrafik, även med tunga fordon, orsakar generellt svagare markvibrationer än spårtrafik.
Akustikbyrån bedömer att det inte behövs projekteras för vibrationsisolerande åtgärder.
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6.1

Mätresultat

Mätning har skett i två positioner på grundläggning till industrifastigheter på Åldermansvägen
vars fasader löper parallellt med Ostkustbanans spårområde. Avstånd till närmaste spårmitt
var 21 meter för mätposition i den nordvästra delen av industriområdet (Åldermansvägen 3)
respektive 27 meter till mätposition (Åldermansvägen 19) som ligger inom aktuellt
planområdet.
Vibrationshastigheter avser högsta uppmätta effektivmedelvärden, VRMS vid tågpassager på
Ostkustbanan. På grundläggning för befintlig fastighet inom planområdet (Åldermansvägen
19) mäts vibrationshastigheter mellan 0,01 till 0,02 mm/s vid tågpassager med Arlanda
Express, fjärrtåg dragna av RC6-lok, pendeltåg och dubbeldäckare.
Som referens visar den nordvästra mätpositionen, något närmare spårmitt, mellan 0,01 till
0,04 mm/s.
Södergående spårtrafik med Arlanda Express eller äldre fjärrtåg (dragna av RC6-lok) ger
upphov till störst vibrationspåverkan.
6.2

Utlåtande
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Det förefaller ej finnas risk för vibrationshastigheter vid tågpassager som överskrider den
undre gränsen för sk. måttlig störning (0,4 mm/s) inom befintliga fastigheter enligt
SS 460 48 61. Säkerhetsmarginalen är c:a 20 gånger mot den lägre gränsen för
komfortvibrationer inom planområdet. Jämfört mot känseltröskeln inom intervallet 0,1-0,3
mm/s mäts en säkerhetsmarginal på 5 gånger lägre vibrationshastigheter. Akustikbyrån
föreslår att den högre gränsen för känseltröskeln (0,3 mm/s) används som planreglering.
Eftersom godståg främst trafikerar depåspåren D1 och D2 bedöms risken som låg att passager
har förutsättning att leda till komfortvibrationer inom planområdet. Postgodstrafik nämns av
Trafikverket kunna trafikera spår närmare planområdet. Dessa dras med fordonstyp (RC6-lok)
som har uppmätts inom befintliga fastigheter. Akustikbyrån bedömer att det ges stor marginal
att innehålla riktvärden trots tyngre last och lägre hastighet.
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7

Stomljud från tunnelbana

Risk för stomljud inom planområdet har beräknats och bedömts av WSP som har tillgång till
exklusiv beräkningsmodell inom projektet Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Nedan
följer utdrag från sammanfattning av rapport av beräkningarna.
Utdrag från WSP rapport (3717-Y31-26-00001 Stomljud i driftskedet)
Stomljudnivån, LpSmax beräknas till 24 dBA för kvarteret Gelbgjutaren. Notera att detta värde
avser rum i lägsta våningen av byggnad och ett värsta värde för kvarteret. Vid projektering
rekommenderas att stomljudsnivå beräknas med ett +5 dB osäkerhetstillägg vilket i detta fall
skulle ge 29 dBA i värsta punkterna. Även med ett sådant osäkerhetstillägg beräknas
stomljudnivån innehållas om man jämför med 30 dBA som skrivet i skyddsbestämmelser i
detaljplan.
7.1

Utlåtande

Akustikbyrån bedömer att beräknade stomljudnivåer är rimliga i storleksordning och föreslår
att de används som underlag vid projektering av bostäder och förskola.
Underhållsarbeten av tunnelbanan, som slipning och riktning av spår, kan ge upphov till
stomljud. Normalt förläggs dessa nattetid för att minska påverkan av linjetrafik. Före
tunnelbanan är byggd och driftsatt är det inte möjligt att med precision beräkna förväntat
stomljud kopplat till underhåll. Akustikbyrån bedömer att underhållsarbetet kan ge upphov till
stomljud jämförbart eller något högre än de som beror på linjetrafik.
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Akustikbyrån bedömer att det inte finns risk att andra tekniska installationer utanför
planområdet kan påverka ljudmiljön inom planerade huskroppar t.ex. rulltrappor, hissar eller
fläktar tillhörande tunnelbanan.
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8

Industribuller

Externt buller från industri- eller annan verksamhet har inventerats vid syn i området
2020-06-22 samt via flyg- och drönarfoton. Nedan i figur 2 ses drönarvy med källindexering
tillhörande hänvisningar i tabeller 8a och 8b.
2
5
3
4

1

4
4

Figur 8) Drönarfoto över planområdet samt närliggande industrifastigheter.
Inmätning av ljudeffektnivåer från enskilda stadigvarande bullerkällor som fläktar och
pumpar har ej genomförts pga. pågående pandemi. Nedan görs en bedömning och
sammanställning av beräknat förväntat buller vid närmaste yttre bostadsfasader.
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Tabell 8a) Identifierade externa bullerkällor från industri- eller annan verksamhet
Källa
(Index i figur 2 ovan)

Typ(er)
Högst tillåtna
ljudeffektnivå för
att innehålla
riktvärde Lw [dBA]

Varaktighet

Frifältsnivå
närmaste
bostadsfasad
LAeq,1h
[dBA]

Kv Kassaskåpet 9,16
(1)

c:a 5 st takfläktar,
avlufthuvar
Bedöms bullra högst
Lw = 75 dBA

Dygnet runt

<40

Låg, enkelt att
skärma vid
åtgärd

Flintlings Ytbehandlingsfabrik AB
(2)

Fläktar
Lastning/lossning
från lastbil

Dagtid, främst
momentant buller
vid lastning/
lossning av gods

<50

Låg, stadigvarande
bullerkällor
skärmade

Trafikverkets verksamhet
väster om spårområdet
(3)

Upplag, förflyttning
av materiel med
tunga maskiner

Dagtid, bedömt
sällan förekommande

<30

Låg
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Tabell 8b) Identifierade externa bullerkällor från industri- eller annan verksamhet
Källa
(Index i figur 2 ovan)

Typ(er)
Högst tillåtna
ljudeffektnivå för
att innehålla
riktvärde Lw [dBA]

Varaktighet

Tryckutjämnings- och
brandgasschakt till
planerad tunnelbana
(4)

Ljudtryckstöt
Lw(Fmax) c:a 90 dBA

Momentant, kan
förekomma när
som helst under
dygnet

Tekniska installationer
tunnelbaneuppgångar
Gelbgjutarvägen
(5)

Fläktar

Generell lastning till
industrifastigheter

Tomgångskörning
lastbil, palldragare
eller varuvagn
rullandes på
bakgavellyft,
lastbrygga eller
durkplåtklädd ytor
eller gatsten/plattor

8.1

Dygnet runt

Dagtid, kort
varaktighet

Frifältsnivå
närmaste
bostadsfasad
LAeq,1h
[dBA]

Riskbedömning

Ej ekvivalent
buller

Låg, SLL
kommer bulleråtgärda schakt
vid projektering

<40

Låg, förutsätter
att SLL
projekterar för
att innehålla
riktvärden

<40

Låg, viktigt att
planera ytskikt
vid stråk med
godsrörelser
för att
minimera
störning

Utlåtande industri- och annat verksamhetsbuller

P:\2019\192603, Hagalund, Humlegården Fastigheter AB, Åsa
Brantberger\Dokument\R192603-3rev2, Gelbgjutaren, Instrumentet 5_Ljudmiljö.docx
Mall: Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ver Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

Beslut att bygga bostadshus med sluten gård inom kv Gelbgjutaren medger att egna och
gemensamma uteplatser garanterat kommer innehålla riktvärden mot bullerskyddad gårdssida
alla tider på dygnet.
Akustikbyrån bedömer att det är låg risk att bostadsfastighetens yttre fasader kommer möta
ekvivalent buller från industri- och andra verksamheter som överskrider riktvärden oavsett tid
på dygnet eller dag i veckan. Störst risk för störning bedöms från lastning och lossning av
gods till kringliggande verksamheter. Utvecklas området vidare kan dessa risker minimeras
genom planering av stråk för godsrörelser samt anvisade zoner eller lastfickor med skärmtak.

Sida 20 av 20

Ålderm

Akustikbyrån T4p AB
Johan Printz väg 7
121 46 Johanneshov
Tel: 08-96 33 77
info@akustikbyran.com
www.akustikbyran.com

Fabriksvägen

ansvä

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq,24h [dBA]
Industriv
ägen

gen
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prognos 2040
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Struktor PM 4155
prognos 2040

Banvaktsvä
gen

Gelbgjutarevägen

LAeq,24h
47-48 dBA
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ns

50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

50
55
60
65
70
75

vägen
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kv Gelbgjutaren och
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LAFmax
67-69 dBA

Ålderma
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<=
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<=
<=
<=
<=

65
70
75
80
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vägen

Beräkningsfall:
Fullt utbyggt
kv Gelbgjutaren och
Instrumentet 5
Korrektion Lc = -4,6 dB
Till vänster:
Maximal ljudnivå
2 meter över marknivå
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Korrektion Lc = -4,6 dB
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LAFmax
67-69 dBA

Ålderma
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65 <
70 <
75 <
80 <
85 <
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<=
<=
<=
<=
<=
<=

65
70
75
80
85
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Till vänster:
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2 meter över marknivå
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Fullt utbyggt
kv Gelbgjutaren och
Instrumentet 5

Gelbgjutarevägen
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gen

Till vänster:
Maximal ljudnivå
2 meter över marknivå

LAFmax,5th
41-44 dBA

Ålderma
ns

65 <
70 <
75 <
80 <
85 <
90 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

65
70
75
80
85
90

Till höger:
Frifältsvärden i lägen för
fasader
Underlag:
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Banvaktsvä
gen

Gelbgjutarevägen

Beräkningsfall:
Fullt utbyggt
kv Gelbgjutaren och
Instrumentet 5
Korrektion Lc = -4,6 dB
Till vänster:
Dygnsekvivalent ljudnivå
2 meter över marknivå
Till höger:
Frifältsvärden i lägen för
fasader

Ålderma
ns

50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <

<=
<=
<=
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<=
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50
55
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70
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Banvaktsvä
gen

Gelbgjutarevägen

Beräkningsfall:
Fullt utbyggt
kv Gelbgjutaren och
Instrumentet 5
Korrektion Lc = -4,6 dB
Till vänster:
Maximal ljudnivå
2 meter över marknivå
Till höger:
Frifältsvärden i lägen för
fasader

Ålderma
ns

65 <
70 <
75 <
80 <
85 <
90 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

65
70
75
80
85
90

vägen
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Fullt utbyggt
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Korrektion Lc = -4,6 dB
Banvaktsvä
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Gelbgjutarevägen

Till vänster:
Maximal ljudnivå
2 meter över marknivå
Till höger:
Frifältsvärden i lägen för
fasader för kv Gelbgjutaren
Underlag:
Archus, daterat 2020-10-23
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Fullt utbyggt
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Instrumentet 5
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gen

Till vänster:
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2 meter över marknivå
Till höger:
Frifältsvärden i lägen för
fasader
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