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1  Inledning
En studie av beräknade ljudnivåer från väg- och spårtrafik har utförts inom arbete med
framtagandet av en ny detaljplan för området Segerdal i centrala Knivsta. De föreslagna
nya byggnaderna har studerats med avseende på ekvivalent och maximal ljudnivå vid
fasad. Ekvivalent och maximal ljudnivå inom området har även redovisats i form av
ljudutbredningskartor.

I denna revidering av rapporten har ett flertal beräkningsscenarion för spårbunden trafik
lagts till. Vedertagen metod vid bullerutredningar för detaljplan är att beräkna tågtrafik med
den genomsnittliga längden, och kan avse prognos alternativt verkligt utfall över en
historisk period. Vid planering används vanligen prognos för såväl antal tåg som
medellängd. Denna beräkning görs för respektive tågtyp för att sedan summeras. Från den
totala ljudenergin från tågen beräknas sedan ett medelvärde för dygnet.

Vid beräkning av ekvivalent ljudnivå från tågtrafik avses medelnivån över ett
genomsnittsdygn. För att räkna fram det matas den totala tågmängden in i beräkningen
som antal tåg multiplicerat med tågens genomsnittliga längd.

Enligt önskemål från Länsstyrelsen har även maximala tåglängder använts för beräkningar
för att visa ett ”värsta fall scenario”, detta är dock en överskattning av bullret och detta bör
hållas i åtanke. I detta scenario är samtliga tåglängder satta till den längsta per tågtyp som
passerar området.

Resultatet från beräkningar i ”värsta fall” kommer redovisas som dels utbredningskartor,
dels förändringskartor och även beskrivas översiktligt i text. Fokus i resultatdelen av denna
rapport kommer ligga på ett scenario beräknat med medellängd för spårbunden trafik.

Figur 1 Vy över det studerade området
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2 Beräkningsmetod och indata
Studerat byggnadsförslag kommer från Kod Arkitekter i form av en reviderad skiss över
detaljplanearbete daterad 20190218.

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för
buller från väg- och järnvägstrafik (med avseende på framtida spårvägstrafik),
Naturvårdsverkets rapporter 4653 respektive 4935, i datorprogrammet SoundPlan 7.4. Den
maximala ljudnivån från vägtrafik är beräknad som den femte högsta ljudnivån som
uppkommer nattetid, i enlighet med gällande riktvärde. Bullerberäkningar är utförda med
inverkan av tre reflexer. Ljudnivåer vid fasad beräknas som frifältsvärden, alltså ljudnivån
utan inverkan av ljudreflexer från den egna fasaden till skillnad mot beräkningar av
utbredningen i plan. Detta kan göra att resultatet av beräkningar av bullerutbredningen i
plan kan se ut att ge högre värden nära fasaden än vad redovisat värde vid fasad blir.

Primärkarta från Metria har använts för som underlag gällande höjddata och befintlig miljö.
Endast beräknade nivåer för prognosåret 2040 redovisas, då detta årtal kan anses
motsvara ett fullt utbyggt utredningsområde.

2.1 Vägtrafik
Indata gällande vägtrafikflöden har hämtats från PM Trafik Detaljplan Segerdal och avser
beräknade värden för 2040. Skyltade hastigheter har använts. Andelen tung trafik har
bedömts av Sweco Society1 till 2-4 % i centrala Knivsta, förutom på Centralvägen som har
mycket busstrafik där andelen kan bli ca 10 %.
Tabell 1. Vägtrafikmängder och hastigheter för området år 2035.

Hastighet
(km/tim.)

Andel tung
trafik (andel

nattetid)

Total mängd
fordon per

dygn (ÅDT)

Gredelbyvägen (delen
Staffansvägen-Apoteksvägen) 30 4 % (11 %) 7 000

Apoteksvägen (delen Centralvägen-
Gredelbyvägen) 30 5 % (11 %) 5 000

Centralvägen (delen Staffansvägen-
Apoteksvägen) 30 10 % (11 %) 4 000

Staffansvägen (delen Centralvägen-
Gredelbyvägen) 30 4 (11 %) 2 000

1 Patrik Wirsenius, 2018-05-16.
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2.2 Järnvägstrafik

2.2.1 Alternativ ett, prognostiserad medellängd

Indata gällande järnvägstrafik har erhållits från Trafikverkets prognos för 2040 2018-06-04.
Två tillkommande spår har modellerats parallellt sju meter ut på vardera sida om nuvarande
spår. Samtliga tåg som inte stannar på stationen har antagits trafikera de yttre spåren.
Detta alternativ är en trolig prognos av spårtrafik i området där tågens längder räknas om
till en medellängd per tågtyp. Detta arbetssätt är praxis i branschen och är en
rekommenderad metod av till exempel Boverket.
Tabell 2. Trafikmängder på järnvägen 2040, scenario kallat ”medellängd”

Tågtyp Antal tåg
(st./dygn) Längd (m/st.) Hastighet

(km/tim.)

S-X52/53 45 110 200

S-X60 (EC250) 54 131 160

S-X60 (ER1) 30 105 160

S-Pass 6 240 50

S-X40 52 160 160

Gods 8 363 100

S-X60 103 214 50

Trafiken har fördelats jämnt på spåren som passerar Knivsta station. Passagerartåg och
pendeltåg som stannar vid stationen har beräknats med hastigheten 50 km/h.

2.2.2 Alternativ två, maximala tåglängder

För att visa på ett värsta fall för utveckling av bullret i området, har tågens längd i detta
scenario angivits i en så kallad maxlängd. Detta i enlighet med önskemål från
Länsstyrelsen.

Tågens längd satta till den längsta tåglängden för banan per tågtyp, vilket ger högre
ljudnivåer. detta är dock en överskattning av bullret och detta bör hållas i åtanke.

Tabell 3. Trafikmängder på järnvägen 2040, scenario kallat ”maxlängd”

Tågtyp Antal tåg
(st./dygn) Längd (m/st.) Hastighet

(km/tim.)

S-X52/53 45 220 200

S-X60 (EC250) 54 340 160
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S-X60 (ER1) 30 340 160

S-Pass 6 240 50

S-X40 52 270 160

Gods 8 500 100

S-X60 103 214 50

2.3 Industri- och annat verksamhetsbuller

I den östra delen av kvarter A modelleras en lastkaj för att simulera inlastning. Ljudkällor
som används i beräkningen är inlastning till lager i form av en punktkälla samt en linjekälla
som motsvarar backvarnaren på en backande lastbil. Ljudkällorna har valts ur den databas
av ljud som ingår i beräkningsprogrammet SoundPlan 7.4. Spektrum anges i Tabell 4.
Ljudspektrum som använts för att beräkna verksamhetsbuller.

Tabell 4. Ljudspektrum som använts för att beräkna verksamhetsbuller.

Summa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

Backvarnare 63.09 54,24 54,14 53,67 54,27 54,04 53,84 54,07 54,15

Lastning 82,09 73,24 73,14 72,67 73,27 73,04 72,84 73,07 73,15

3 Riktvärden
Bedömningsgrunder för ljudnivåer vid bostäder redovisas nedan.

3.1 Riktvärden för trafikbuller vid bostäder
Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2015:216, framgår av nedanstående Tabell 6. Förordningen är förändrad så att nya
riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad gäller från och med 2017-07-01. De redovisade
värdena är de som gäller efter ändringen.

Tabell 5. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder
eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A)

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde) 602 -

2 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dB(A).
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Ljudnivå utomhus vid uteplats i
anslutning till bostad 50 703

Om värdet 60 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal
ljudnivå4 inte överskrids vid fasaden.

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (22), som anger att ”byggnader, som
innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem,
undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller
dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att
olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.

För bostäder gäller att värdena i Tabell 6 inte överskrids inomhus.
Tabell 6. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda
ljudnivåer utomhus så att följande
ljudnivåer inomhus inte överskrids

Ekvivalent ljudnivå,
dB(A)

Maximal ljudnivå,
dB(A)

i utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro 30 455

i utrymme för matlagning eller
personlig hygien 35 -

3 Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dB(A).
4 Gäller nattetid (22-06).
5 Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och
aldrig med mer än 10 dB.



7(13)

PM BULLER
2020-02-21

DETALJPLAN SEGERDAL - KNIVSTA

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

3.2 Riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller vid bostäder
Riktvärden för buller från industri- och annat verksamhetsbuller, enligt Boverkets rapport
2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder – en vägledning, framgår av nedanstående Tabell 7.
Tabell 7. Riktvärde för industri- och verksamhetsbuller. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad

Ekvivalent
ljudnivå dag

(06-18), dB(A)

Ekvivalent
ljudnivå kväll

(18-22), dB(A)6

Ekvivalent
ljudnivå natt

(22-06), dB(A)

Zon A*
Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras upp
till angivna nivåer

50 45 45

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

60 55 50

Zon C
Bostadsbyggnader bör
inte accepteras.

>60 >55 >50

· Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–
06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

· Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dB(A).

· 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.

3.3 Bedömningsgrunder
Bedömningen av möjligheterna till god boendemiljö ur bullersynpunkt sker i denna rapport
utgående från:

· Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

6 Gäller även lördagar, söndagar och helgdagar, dag och kväll (06–22)
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· Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad
för lägenheter mindre än 35 m2.

· Möjligheten att uppfylla riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, och 70 dB(A)
maximal ljudnivå, vid fasad i tillräcklig omfattning för att alla lägenheter som har
ekvivalent ljudnivå över 60 dB(A) på trafiksidan kan vända hälften av
boningsrummen mot den dämpade sidan.

· Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70
dB(A) maximal ljudnivå.

· Möjligheten att klara riktvärdena för Industri- och verksamhetsbuller avseende
minst Zon B.

4 Resultat

4.1 Full utbyggnad
Tre kvarter har studerats. Dessa kallas hädanefter för A, B och C. Beräknade fasadnivåer
redovisas i bilagorna 1–4a. Resultaten för ljudutbredningen redovisas i bilagorna 5a och
6a.

Figur 2 Planerad tillkommande bebyggelse

A

C
B
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4.1.1 Kvarter A

Detta kvarter har ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 60 dB(A) vid fasaderna som vetter
norrut och österut. Vid fasaderna mot järnvägen samt vid delar av den södra fasaden är de
ekvivalenta ljudnivåerna under 65 dB(A). Se bilaga 1a och 2a.

Undantaget de delar av byggnaden där 60 dB(A) ekvivalent överskrids kan lägenheter
planeras utan särskild hänsyn tagen till buller vid utformningen. Vid de delar där 60 dB(A)
överskrids kan lägenheter mindre än 35 m2 planeras, då nivåerna inte överskrider 65 dB(A).

De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 83-88 dB(A).
För detaljer, se bilaga 3a och bilaga 4a. I det fall bostäder ska planeras här krävs att
fasaderna, inklusive fönster och ventiler, dämpar ljudet med minst 43 dB. Det är viktigt att
genomtänkta materialval görs vid väggar, fönster och ventiler. Detta för att klara riktvärdet
gällande maxnivåer inomhus. Värt att notera är att en ”normal” fasad brukar antas kunna
dämpa ca 30 dB.

4.1.1.1 Förändringar vid beräkningsfall med längre tåg
Beräkningar visar att ljudnivåerna i området ökar med 1-3 dB i området vid ”maximala
tåglängder”. För kvarter A innebär detta att även den norra fasaden i detta scenario får
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad som överskrider 60 dB(A). Det innebär även att fasaden
väster ut, mot järnvägen, får beräknade ekvivalenta ljudnivåer överskridande 65 dB(A),
vilket omöjliggör planering av mindre, enkelsidiga lägenheter på ungefär halva fasaden. Se
Figur 3.

Figur 3. Ekvivalenta ljudnivåer på Kvarter A, fasad mot järnvägen

På den del av fasaden där 65 dB(A) överskrids förutsätts genomgående lägenheter, där
minst hälften av bostadsrummen har tillgång till motsatt fasad, vilket inte är möjligt i denna
utformning av huset.

Bedömningen gällande maxnivåer är således densamma som i föregående avsnitt.
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4.1.2 Kvarter B

Samtliga fasader vid kvarter B har ekvivalenta ljudnivåer under 60 dB(A) sånär som på
andra våningen vid den södra fasaden. Det innebär att hela kvarteret utom vid just denna
del av fasaden kan planeras för bostäder utan särskild hänsyn tagen till buller vid
lägenheternas utformning. Där 60 dB(A) överskrids kan lägenheter mindre än 35 m2

planeras.

De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 79-83 dB(A).
För detaljer, se bilaga 3b och bilaga 4b. I de fall bostäder ska planeras här krävs att
fasaderna, inklusive fönster och ventiler, dämpar ljudet med minst 38 dB. Det är viktigt att
genomtänkta materialval görs vid väggar, fönster och ventiler. Detta för att klara riktvärdet
gällande maxnivåer inomhus.

Fasaderna mot innergården får till stora delar ekvivalenta ljudnivåer under 50 dB(A) vilket
möjliggör uteplatser på balkonger. Se bilagorna 1b och 2b. Hänsyn måste dock tas till de
maximala ljudnivåerna. Vid ungefär hälften av fasaderna in mot gården överskrids
riktvärdet 70 dB(A). Se bilagorna 3b och 4b.

Möjligheten till en gemensam uteplats på innergården begränsas av att de ekvivalenta
ljudnivåerna beräknas bli högre än 50 dB(A) och de maximala ljudnivåerna högre än
70 dB(A) på större delen av innergården. Se bilaga 5 och bilaga 6.

Att utbredningen visar högre nivåer än de vid fasad beror på att utbredningskartorna även
tar med reflektioner i resultaten. Med detta i åtanke kan eventuellt uteplatser anläggas med
hjälp av lokala skärmar på innergård, eller i form av balkonger.

4.1.2.1 Förändringar vid beräkningsfall med längre tåg
Fasader som vetter söderut får i detta beräkningsfall ekvivalenta ljudnivåer som överskrider
riktvärde 60 dB(A) med som högst 1 dB. Detta innebär att bostäder som mindre lägenheter
om högst 35 m2.

Större delar av fasaderna som vetter norr- och västerut tangerar i detta beräkningsfall
riktvärdet för ekvivalenta ljudnivåer, 60 dB(A), och två mindre delar överskrider riktvärdet
med 1 dB. Här kan lägenheter utformas fritt utan särskild hänsyn tagen till buller, förutom i
hörn, där mindre lägenheter om högst 35 m2 krävs. Se Figur 4, där orangea partier visar
var mindre lägenheter behöver byggas.

Maximala ljudnivåer på fasader mot innergård ökar i detta scenario, till över 70 dB(A) på
stor del av fasaden. Men då de ekvivalenta ljudnivåerna på fasader norr- och västerut till
största del inte överskrider riktvärde 60 dB(A) hindrar detta inte bebyggelse. Det begränsar
dock möjligheten att anlägga hörnlägenheter med tillgång till tyst sida, men dessa kan som
tidigare nämnt fortfarande göras som mindre lägenheter.

I detta scenario beräknas ljudnivåerna på innergård vara så höga att det inte går att fritt
anlägga uteplatser på balkonger, eller gemensam uteplats på innergård.  Det är möjligt att
utforma delvis inglasade balkonger med ljudabsorbenter i tak och möjliggöra uteplatser på
balkong, men det hade varit mer lämpligt att utforma Kvarter B som ett slutet kvarter mot
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järnvägen, alternativt bullerskyddsåtgärder eller slutna loftgångar mellan huskropparna mot
järnvägen.

Figur 4. Ekvivalenta ljudnivåer på västlig och nordlig fasad på Kvarter B. Orangea partier betyder
ljudnivåer överskridande 60 dB(A) och där krävs mindre lägenheter om högst 35 m2.

4.1.3 Kvarter C

I den västra huskroppen kan man vid huvuddelen av byggnaden planera bostäder utan
särskild hänsyn till buller vid lägenheternas utformning. Se bilaga 1c och 2c.

Vid fasaden som vetter mot Gredelbyvägen beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till under
65 dB(A) och medger alltså lägenheter mindre än 35 m2, eller lägenheter med minst hälften
av bostadsrummen vända mot innergården. Se bilaga 1c.

I den norra huskroppen kan lägenheter planeras utan särskild hänsyn tagen till buller, sånär
som vid den fasad som vetter mot Gredelbyvägen. Se bilaga 1c och bilaga 2c.

De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 78-84 dB(A).
För detaljer, se bilaga 3c och bilaga 4c. I det fall bostäder ska planeras här krävs att
fasaderna, inklusive fönster och ventiler, dämpar ljudet med minst 39 dB. Det är viktigt att
genomtänkta materialval görs vid väggar, fönster och ventiler. Detta för att klara riktvärdet
gällande maxnivåer inomhus. Uteplatser kan med fördel placeras på innergården då man
här till allra största del får beräknade nivåer under gällande riktvärden. Se bilaga 5 och
bilaga 6.

4.1.3.1 Förändringar vid beräkningsfall med längre tåg
Påverkan från de längre tågen är försumbar för Kvarter C och bedömningen är densamma.
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4.1.4 Industribuller

Vid Kvarter A och Kvarter B beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna från lastning vara som
högst 45 dB(A) vid fasad. Detta innebär att riktvärdena för Zon A klaras vid bägge
kvarteren, se bilaga 7a och bilaga 7b för mer detaljer.

För maximala ljudnivåer finns endast riktvärden nattetid. Det innebär att så länge ingen
lastning pågår mellan klockan 22-06 kommer inte riktvärden för maximala ljudnivåer att
överskridas.

4.2 Planerad utbyggnad, utan Kvarter A
För att se hur byggandet av Kvarter A påverkar de resterande kvarteren i detaljplanen har
två scenarier beräknats. Ett med medellånga tåg, och ett med ”maximala tåglängder”, som
i föregående avsnitt. Detta kommer att redovisas på samma sätt med ett fokus på hur det
troliga trafikscenariot, ”medellånga tåg”, påverkar området samt med kommentarer på hur
ökade tåglängder påverkar ljudutbredningen i området.

4.2.1 Kvarter B

Som i föregående utbyggnadsscenario får samtliga fasader vid kvarter B ekvivalenta
ljudnivåer under 60 dB(A) sånär som på andra våningen vid den södra fasaden. Det
innebär att hela kvarteret utom vid just denna del av fasaden kan planeras för bostäder
utan särskild hänsyn tagen till buller vid lägenheternas utformning. Där 60 dB(A) överskrids
kan lägenheter mindre än 35 m2 planeras, eller genomgående lägenheter med tillgång till
fasad mot innergård.

På samma sätt följer de maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader
samma mönster och är mellan 79-83 dB(A), som i föregående byggnationsscenario. Det
lägre befintliga huset skyddar en mindre del av det bakomliggande huset, men nivåerna är
i samma härad, dock på en större del av den fasad som vetter västerut. I de fall bostäder
ska planeras här krävs att fasaderna, inklusive fönster och ventiler, dämpar ljudet med
minst 38 dB. Det är viktigt att genomtänkta materialval görs vid väggar, fönster och ventiler.
Detta för att klara riktvärdet gällande maxnivåer inomhus.

Fasaderna mot innergården får till viss del ekvivalenta ljudnivåer under 50 dB(A), men på
majoritet av fasaderna är de ekvivalenta ljudnivåerna i häraden 51-54 dB(A). Hänsyn måste
även tas till de maximala ljudnivåerna som beräknas överskrida riktvärde 70 dB(A) på stora
delar av fasaderna mot innergård och i vissa fall upp till 75 dB(A). Det är möjligt att utforma
delvis inglasade balkonger med ljudabsorbenter i tak och möjliggöra uteplatser på balkong,
men det hade varit mer lämpligt att utforma husen med stängda innergårdar, eller med
stängda loftgångar eller bullerskydd mellan husen mot järnvägen.

Som i tidigare utbyggnadsscenario begränsas möjligheten till en gemensam uteplats på
innergården av att de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas bli högre än 50 dB(A) och de
maximala ljudnivåerna högre än 70 dB(A). Likväl här hade det varit mer lämpligt att bygga
hus utformade med stängda innergårdar.
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4.2.1.1 Förändringar vid beräkningsfall med längre tåg
Fasader som vetter söderut får i detta beräkningsfall ekvivalenta ljudnivåer som överskrider
riktvärde 60 dB(A) med som högst 1 dB. Detta innebär att bostäder som planeras längs
denna fasad måste utformas genomgående, eller som mindre lägenheter om högst 35 m2.

Större delar av fasaderna som vetter norr- och västerut tangerar i detta beräkningsfall
riktvärdet 60 dB(A), och två mindre delar överskrider riktvärdet med 1 dB. Här kan
lägenheter utformas fritt utan särskild hänsyn tagen till buller, förutom i hörn, där mindre
lägenheter om högst 35 m2. Se Figur 5, där orangea partier visar var mindre lägenheter
behöver byggas. Då de maximala ljudnivåerna på innergården överstiger 70 dB(A) vid
fasad, kan inte genomgående lägenheter användas för att nyttja tyst sida.

Figur 5. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad norr- och väster ut på Kvarter B

4.2.2 Kvarter C

Kvarter C påverkas inte av huruvida Kvarter A byggs eller inte och slutsatser från
föregående avsnitt gäller även i detta scenario.



Bilaga 1a
Fasadnivåer för Kvarter A
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_1A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2
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Bilaga 1b
Fasadnivåer för Kvarter A
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_1B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 2a
Fasadnivåer för Kvarter B
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_2A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 2b
Fasadnivåer för Kvarter B
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_2B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 3a
Fasadnivåer för Kvarter C
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_3A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 3b
Fasadnivåer för Kvarter C
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_3B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 3c
Fasadnivåer för Kvarter C
Vy 3

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:15
Filnamn:20200221_Leq_F_3C

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

A1 A2

B1 B2



Bilaga 4a
Fasadnivåer för Kvarter A
Lmax
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_4A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 4b
Fasadnivåer för Kvarter A
Lmax
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_4B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 5a
Fasadnivåer för Kvarter B
Lmax
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_5A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 5b
Fasadnivåer för Kvarter B
Lmax
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_5B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 6a
Fasadnivåer för Kvarter C
Lmax
Vy 1

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_6A

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

B1

A1 A2

B2



Bilaga 6b
Fasadnivåer för Kvarter C
Lmax
Vy 2

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_6B

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 6c
Fasadnivåer för Kvarter C
Lmax
Vy 3

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:34
Filnamn:20200221_Lmax_F_6C

Frifältsvärde vid fasad.

A1: Full utb. medellånga tåg
A2: Full utb. maxlånga tåg
B1: Delvis utb. medellånga tåg
B2: Delvis utb. maxlånga tåg

FORMAT
A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

A1 A2

B1 B2



Bilaga 7a
Ljudutbredning
Leq

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:14
Filnamn:20200221_Leq_K_7A

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40



Bilaga 7b
Ljudutbredning
Lmax

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:0
Filnamn:20200221_Lmax_K_7B

Maximal ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 8a
Ljudutbredning
Leq

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:30
Filnamn:20200221_Leq_K_8A

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40



Bilaga 8b
Ljudutbredning
Lmax

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:0
Filnamn:20200221_Lmax_K_8B

Maximal ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 9
Ljudutbredning, skillnad
Leq
Förändring vid ökad tåglängd

Full utbyggnad

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:0
Filnamn:20200221_Leq_K_9A

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 5
4 - 5
3 - 4
2 - 3
1 - 2
0 - 1

-1 - 0
-2 - -1

<= -2



Bilaga 10
Ljudutbredning, skillnad
Leq
Förändring vid ökad tåglängd

Uttbyggnad utan Kvarter A

Genova
Gredelby Knivsta

Beräkning nr:0
Filnamn:20200221_Leq_K_10A

0 10 20 30 40
m

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2020-02-25

HANDLÄGGARE
SERISJ

PROJEKT NR:
14502675-002

 Ljudnivå i dB(A)

> 5
4 - 5
3 - 4
2 - 3
1 - 2
0 - 1

-1 - 0
-2 - -1

<= -2


	Buller_DP_Segerdal_200217-bilagor
	Buller_DP_Segerdal_200217_Bilagor

