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SAMMANFATTNING
LN Akustikmiljö, en del av PE, har utfört bullerkartläggning från industribulleremission för Kv.
Vikingen 15. Utredningen avser komplettera tidigare utförd bullerkartläggning.
En rundvandring tillsammans med inmätning av emissionsbuller från potentiellt störande källor
har gjorts. Beräkning av bullerkällorna samt simulering av lastbilar på tomgång har utförts för
Willys och Postnords fastigheter som är nära angränsande till Kv. Vikingen. Beräkningar har
utförts i CadnaA.
Resultatet från beräkningar visar att flerbostadshusen i kvarteret ej utsätts för
industribullernivåer som överskrider Tabell 1 i Boverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Boverket rapport
2015:21).
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1. BAKGRUND
LN Akustikmiljö, har utfört bullerkartläggning från industribulleremission för Kv. Vikingen 15.
Utredningen avser komplettera tidigare utförd bullerkartläggning.

UNDERLAG & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Platsbesök gjordes vid planerade området där potentiellt störande bullerkällor identifierades
och vid behov mättes med närfältsmätning och bestämning av ljudeffekt. Två högintressanta
verksamheter hittades, Willys matbutik samt Postnords terminal. Dessa verksamheter innebär
lastbilar som eventuellt kan stå på tomgång. Information har inhämtats från Willys samt
Postnord för att kunna uppskatta antalet lastbilar som kan vara på verksamhetsområdet
samtidigt samt vid vilka tider på dygnet.
Konstanta bullerkällor såsom fläktar har mätts upp på plats och inlagts i tidigare bullermodell
som använts för trafikbullerutredning för Kv. Vikingen. Buller från Lastbilar har modellerats
likaså där Postnord uppskattats maximalt ha 2 lastbilar på tomgång simultant nattetid, kvällssamt dagtid och att Willys har 1 lastbil på tomgång vid lastkaj, dag- och kvällstid.

AVGRÄNSNING
Lastbilar har modellerats med ingångsvärde att de är på tomgång 15 minuter varje
heltimmesperiod. Nattetid har lastbilarna modellerats vara på tomgång hela natten för att
bedöma ett worst case scenario.
Maximalnivåer har inte utvärderats från leveranser från Willys då krav på maxnivåer enbart finns
på nattetid och leveranser sker ej nattetid till butiken. Maximalnivåer från Postnord har ej heller
utvärderats baserat på platsbesöket då det ej kunde noteras några hörbara impulsljud från
pågående lastning. Bakgrundsnivå vid platsbesöket var 50 dB(A) varför maximalvärden över 55
dB(A) skulle varit klart hörbara.

2. RIKTLINJER
Nedan har riktlinjer för dag, kväll och nattekvivalent bullernivå urklippts från Boverkets
riktvärden för buller utomhus (Boverket rapport 2015:21). Hänvisning till dessa riktvärden
återges även i Naturvårdsverkets rapport 6538, april 2015. Riktvärdena bör gälla vid planläggning
och prövning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat
verksamhetsbuller. Det är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen
och det kan i enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges i tabell 1 och 2.
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3. RESULTAT
Avsnittet behandlar de slutsatser som har kunnat dras från resultatet av modelleringen samt
övriga notiser och råd.

RESULTAT FRÅN MODELLERINGEN
Modelleringen har gjorts på följande höjder över marken i meter: (2,5; 5,8; 9,1; 12,4; 15,7; 19).
Modelleringen visar att inget bostadshus utsätts för industribuller överskridande mer än 44
dB(A) ekvivalent per timme över dygnets alla timmar. Planeringen av bostadsområdet gör även
att de bostäder närmst Willys och Postnord fungerar som bullerskärmar mot övriga byggnader
som således får betydligt lägre bullernivåer.
Tabellerat värde enligt Boverket tabell 1, zon A uppfylls på samtliga bostäder.
I bilagor finns bullerkartor för de olika höjderna som utvärderats tillsammans med
immissionsbuller på fasaderna.

ÖVRIGT
Ljudnivåerna från industribullret ligger lägre eller i paritet med de beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer från trafikbullret och förväntas inte under dagtid vara särskilt noterbara bland
boenden. Övriga lågfrekventa störkällor har inte noterats i närområdet som annars kan vara av
intresse för utformning av fasadisolering för yttre buller.
Råd för fortsatt planering av bostäderna är att undvika placera sovrum mot gata eller industri
för att möjliggöra högsta möjliga komfort i sovrum från externt buller. Observera att detta
enbart är ett råd.
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