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Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för sträckan Lönnemossa by – Klingvägen av väg E16.
På- och avfart från Färgvägen samt trafikplats Östra Hosjö och Lönnemossa planeras att byggas om.
Dessutom är sträckan mellan Västra Hosjö och Lönnemossa olycksdrabbad, varför
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mitträcke planeras. Under 2020 togs ett beslut om att även
trafiksäkerheten på sträckan Lönnemossa by – Lönnemossa och Västra Hosjö – Klingvägen bör
förbättras. Detta genom att mitträckets utbredning utökas västerut från bron över järnvägen till
trafikplats Västra Hosjö och vidare mellan trafikplats Västra Hosjö och Klingvägen. Dessutom genom
komplettering av viltstängsel mellan Klingvägen och Lönnemossa by. Under 2021 har Trafikverket
beslutat att åtgärder vid trafikplats Västra Hosjö med ramper, gång- och cykelväg samt
cirkulationsplats utgår ur projektet, detta på grund av att finansiering saknas från Falu kommun.
I denna rapport redovisas den bullerutredning som är utförd inom projektet. I bullerutredningen har
dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknats för fyra olika situationer: Nuläge
år 2019, Nollalternativ år 2040, Planalternativ år 2040 och Planalternativ 2040 med föreslagna
bullerskyddsåtgärder. Nollalternativet innebär att den planerade ombyggnationen av vägen inte görs
men att vägtrafiken ökar enligt prognos för år 2040 och Planalternativet innebär att föreslagen
ombyggnation utförs. De bostadshus som i planalternativet beräknas få ljudnivåer över de gällande
riktvärden som anges i Trafikverkets riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg
(TDOK 2014:1021) definieras som bullerberörda i planen. För planalternativet beräknas 120
byggnader vara bullerberörda från den ombyggda vägsträckan. En av dessa byggnader är en skola och
resten är bostäder.
När trafikbuller åtgärdas är det oftast mest effektivt att åtgärda nära ljudkällan. I enlighet med
Trafikverkets arbetssätt och handledning ska bullerskyddsåtgärder utredas för samtliga bullerberörda
byggnader. Vid genomförande av åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I första hand ska vägnära åtgärder övervägas. Om en vägnära
åtgärd inte visar sig vara effektiv eller om den visar sig vara ekonomiskt orimlig föreslås istället
fastighetsnära åtgärder i de fall där det visat sig behövas för att uppfylla gällande riktvärden inomhus
eller på uteplats. Övervägandet av åtgärder ska göras utifrån en helhetsbedömning som omfattar både
miljön inomhus och utomhus.
Trafikverket har även riktvärden för vissa områdestyper, bland annat friluftsområden, parker och
fågelområden. Inga områden som finns inom planen beräknas bli bullerberörda vid ombyggnationen
av E16 och ljudmiljön försämras inte i någon större utsträckning jämfört med nuläge och nollalternativ
för de områdestyper som finns inom planen. Inga bullerskyddsåtgärder för friluftsområden, parker
och fågelområden har därför föreslagits i planen.
Effekt och kostnad för vägnära bullerskyddsskärmar har beräknats vid samtliga bullerberörda
byggnader. Totalt föreslås sju bullerskyddsskärmar längs den ombyggda vägsträckan. I övrigt föreslås
fastighetsnära åtgärder för 27 byggnader och fördjupad utredning för sex byggnader. Med fördjupad
utredning menas i det här fallet mätning av ljudnivåskillnad i befintlig fasad för att avgöra om
skyddsåtgärder behöver vidtas och/eller invändig inventering för att avgöra om väggåtgärder behöver
vidtas. Fördjupad utredning har dock inte kunnat genomföras under framtagande av vägplanen till
följd av Covid-19 (mätning kräver att akustiker vistas inomhus i bostadshusen). Fördjupad utredning
genomförs istället i samband med framtagande av bygghandling. Den åtgärd som kan bli aktuell vid
dessa bostadshus är byte av fönster och fönsterdörrar, invändig väggåtgärd eller ventilbyte.
Den totala kostnaden för de vägnära åtgärderna beräknas uppgå till ca 23,2 Mkr. Den totala kostnaden
för fastighetsnära åtgärder såsom fönsteråtgärder och uteplatsåtgärder beräknas uppgå till ca 2,1 Mkr.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund och uppdrag

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för sträckan Lönnemossa by – Klingvägen av väg E16.
Sträckan är olycksdrabbad och trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras för sträckan Lönnemossa by
– Klingvägen.
Utredningsområdet inkluderar förutom statliga vägar delar av Åströms väg, Hosjö Strand och
Färgvägen vilka är på- och avfarter till E16, se Figur 1. Genom Hosjö och parallellt med E16 går
Centralvägen som är en kommunal väg. Denna utgör ett viktigt stråk för kollektivtrafik och de lokala
industrierna. Längs Centralvägen går flera busslinjer. Längs E16 finns ingen busshållplats inom
vägplanen.

Figur 1. Karta över utredningsområdet mellan Lönnemossa By i öster och Klingvägen i väster.

Under 2020 togs ett beslut om att även trafiksäkerheten på sträckan Lönnemossa by – Lönnemossa
och Västra Hosjö – Klingvägen bör förbättras. Detta genom att mitträckets utbredning utökas västerut
från bron över järnvägen till trafikplats Västra Hosjö och vidare mellan trafikplats Västra Hosjö och
Klingvägen. Dessutom genom komplettering av viltstängsel mellan bron över Kyrkvägen och
Lönnemossa by.
Under 2013 togs en förstudie fram gällande sträckan Lönnemossa – Klingvägen, med förstudien som
underlag beslutade Länsstyrelsen i Dalarnas län 2013-02-18 att projektet inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Under hösten 2020 togs ett samrådsunderlag fram gällande sträckan
Lönnemossa – Lönnemossa by, då denna sträcka inte utretts tidigare. Länsstyrelsen tog ett beslut
2021-03-01 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Detta innebär att vägplanen som var ute på samråd under våren 2019 har utökats västerut mellan
Västra Hosjö – Klingvägen och österut Lönnemossa – Lönnemossa by. Den nya vägplanen omfattar
sträckan Lönnemossa by – Klingvägen.
Under 2021 har Trafikverket beslutat att åtgärder vid trafikplats Västra Hosjö med ramper, gång- och
cykelväg samt cirkulationsplats utgår ur projektet, detta på grund av att finansiering saknas. I och med
att inga åtgärder kommer att göras längs med Steffens väg, finns inte heller något behov av en ny,
längre bro över Steffens väg. Trafikverket har däremot beslutat att gå vidare med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för väg E16. Detta innebär att det fortsatt planeras och projekteras för
mitträcke längs sträckan Lönnemossa – Klingvägen. Trafikplats Östra Hosjö, trafikplats Lönnemossa
samt Färgvägen planeras också att utföras i enlighet med utformningen från samrådshandlingen från
2019.
I denna rapport presenteras den bullerutredning som är utförd inom projektet. Vibrationer har inte
utretts inom projektet. I utredningen har ljudutbredningskartor och beräknade ljudnivåer vid husfasad
för ekvivalent och maximal ljudnivå tagits fram. Detta har gjorts för att bedöma och identifiera vilka
byggnader längs vägsträckningen som påverkas av ljudnivåer över gällande riktvärden enligt
Trafikverkets riktlinjer för buller. Utifrån detta har åtgärdsförslag tagits fram. Åtgärdsförslag som
övervägts har varit både vägnära, såsom bullerskyddsskärmar, och fastighetsnära åtgärder såsom byte
av fönster och lokal skärmning av uteplats. De byggnader som beräknas att riskera ljudnivåer över
gällande riktvärden har inventerats utvändigt på plats. I de fall då åtgärdsförslagen inte kunnat
fastställas genom enbart utvändig inventering kommer en fördjupad utredning att föreslås i senare
skede då mätning kan utföras.

1.2.

Syfte

Rapport Bullerutredning utgör underlag för vägplan Lönnemossa By – Klingvägen. Syftet med denna
utredning är att med hjälp av ljudberäkningar utreda och redovisa ljudnivåer i nuläge, nollalternativ
och för ombyggd väg samt att överväga och föreslå bullerskyddsåtgärder som ska tas med i vägplanen.
Bullerutredningen ska även redovisa effekter och konsekvenser av planförslaget.

2. Allmänt om buller – termer och definitioner
2.1.

Buller

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på person, plats, situation och varaktighet. Den Europeiska
miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan
negativt”1. Luftburet buller är det buller som sprids från källan till mottagaren via luften.
I Sverige utgör trafiken, främst vägtrafiken, den vanligaste orsaken till bullerstörningar. Vägtrafikljud
uppkommer dels från fordonens motorer och dels från kontakten mellan däck och vägbana.
Motorljudet dominerar vid låga hastigheter och däck–vägbaneljudet vid högre hastigheter. En tydlig
skillnad finns också mellan tunga och lätta fordon då lätta fordon (under 3,5 ton) bullrar generellt
mindre än tunga.

Good practice guide on noise exposure and potential health effects, Technical report No 11/2010,
European Environment Agency EEA, 2010
1
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Bullerstörningar är både subjektiva och objektiva. Den subjektiva störningen kan yttra sig som
huvudvärk, trötthet, magbesvär samt nedstämdhet och påverkas av den exponerade personens egen
attityd till ljudexponeringen. Till detta kommer de objektiva effekterna som innebär ökad risk för
sömnstörning, hörselskador, höjt blodtryck, talmaskering och försämrad inlärning.

2.2.

Ljudtrycksnivå, decibel, frekvens och A-vägning

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz – 20 kHz.
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i decibel (dB). Skalan är logaritmisk. Örats
känslighet varierar med frekvens och ljudnivå. För att kompensera för örats varierande känslighet vid
olika frekvenser korrigeras ofta den totala mätta eller beräknade ljudnivån. I huvudsak innebär det att
låga frekvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för något högre frekvenser, omkring 3 kHz.
Den vanligaste vägningen, A-vägning, är anpassad till örats känslighet vid normala ljudnivåer och
ljudnivån anges i dBA.
Hörtröskeln ligger omkring 0 dBA och motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid cirka 130 dBA motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta. Exempel på
typiska ljudnivåer presenteras i Figur 2.

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer.

En fördubbling/halvering av trafikmängden på en väg/järnväg innebär att den utstrålade ljudeffekten
från ljudkällan ökar/minskar med 3 dB. Motsvarande ökning/minskning fås av ljudnivån i en
mottagarpunkt, men upplevelsen av den ökade ljudnivån är subjektiv och beror på ljudkällans
karaktär.

2.3.

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer

I Sverige används två olika mått för att beskriva trafikbuller, ekvivalent respektive maximal ljudnivå.
Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån över en tidsperiod. I detta PM är angivna ekvivalenta nivåer
A-vägda medelljudnivåer över ett dygn och betecknas Leq eller ekvivalent ljudnivå och anges i dBA.
Maximal ljudnivå är den högsta momentana ljudnivå som uppträder under en händelse, exempelvis en
lastbilspassage. Normalt användes en tidskonstant för att dämpa snabba fluktuationer i ljudtrycket
och förenkla avläsning av resultat vid mätning. Tidskonstanten brukar i de flesta fall anges som Fast
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(lägre dämpning – tidskonstant = 0,125 s) eller Slow (högre dämpning – tidskonstant = 1 s). Maximal
ljudnivå i denna PM är A-vägd med tidskonstant Fast och betecknas Lmax eller maximal ljudnivå.

Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.4.

Frifältsvärde vid fasad

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Alldeles intill
väggen där ljudvågen reflekteras fås en fördubbling av ljudtrycket. Vid redovisning av beräknings- och
mätresultat kompenseras resultaten för fasadreflexen från den egna fasaden och värdet anges istället
som ett frifältsvärde, vilket innebär att den egna byggnadens reflektion av ljudet inte tas med.
Reflektioner från kringliggande byggnader tas dock med i beräkningen.

2.5.

Ljudreduktion i fasad

En fasad består i huvudsak av vägg, fönster och eventuella friskluftsventiler. Alla dessa komponenter
har olika ljudreduktion och tillsammans bygger de upp den totala fasadens möjlighet att reducera det
ljud som når fasaden utifrån. De olika komponenterna kan vara olika bra på att reducera ljud i olika
frekvenser. Ofta är fönster och ventiler de svagaste komponenterna i fasaden med avseende på
ljudreduktion, vilket innebär att det ofta är tillräckligt att byta dessa för att uppnå en bättre total
ljudreduktion. Nedan följer några definitioner gällande en fasads ljudisolering. Nedanstående
definitioner är hämtade ur rapporten Fasadåtgärder som bullerskydd, TDOK 2018:142, bilaga 2.2
Labbmätt
ljudreduktion, R

Detta mått beskriver hur stor förmåga en skiljekonstruktion har att reducera
ljud. Värdet är oberoende av storlek och akustik i mottagarrum. Värdet avser
reduktion i ett tersband (1/3 oktav) mätt i labb och definieras enligt SS-EN ISO
10140-2:2010 som
𝑅 = 𝐿 − 𝐿 + 10 · log

𝑆
𝐴

där
L1 är energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i sändarrummet, i decibel
L2 är energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i mottagarrummet, i decibel
S är arean på den fria öppningen där testobjektet är monterat, i m2
A är ekvivalent ljudabsorptionsarea i mottagarrummet, i m2

2

TDOK 2018:142. Fasadåtgärder som bullerskydd. Projektnummer: 144711100. Daterad: 2015-02-18 reviderad 2020-02-01.
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Fältmätt
ljudreduktion,
R´

Måttet R’ är samma värde som R, enligt ovan, med den skillnaden att R’ avser ett
värde mätt i fält. Ett fältmätt värde är ofta något lägre än ett labmätt då montage
och utförande kan vara mindre idealiskt. Mätförfarandet i fält är också mindre
omfattande. Måttet kan beskrivas mer precist som exempelvis R’45°, mätt med
högtalare med 45° ljudinfall, eller R’tr,s, mätt med verkligt trafikbuller som
ljudkälla. Generellt gäller att alla former av ljudreduktion, R, som redovisas
nedan även gäller för fältmätta värden, R’.

Vägd
ljudreduktion,
Rw

Måttet Rw avser en sammanvägning av R i samtliga tersband, enligt ovan, till ett
ensiffervärde som ska beskriva skiljekonstruktionens totala ljudreduktion för
samtliga frekvenser. Metod för sammanvägning redovisas i SS-EN ISO
717-1:2013.

Ljudnivåskillnad
i hel fasad, Dn,
Dn,e,w, Dn,T,w

För att beskriva sammanlagd ljudnivåskillnad i en fasad används Dn. På samma
sätt som för reduktionstalet R avser Dn ljudnivåskillnaden i ett tersband. Vägt
ensiffervärde skrivs Dn,W.
Dn,e,w betyder att värdet är normaliserat till att gälla i en situation där
mottagarrummet har en absorptionsmängd på 10 m2. Friskluftsventiler
redovisas ofta med detta värde för att beskriva deras ljudisolerande förmåga.
Dn,T,w betyder att värdet är standardiserat till att gälla i en situation där
mottagarrummet har en efterklangstid på 0,5 sekunder. Trafikverket
rekommenderar att projektering utförs utifrån att efterklangstiden i bostadsrum
är 0,5 sekunder.

C

Spektrumanpassningsterm för luftljudsisolering: värde att läggas till vägd
standardiserad luftljudsisolering, Dn,T,w, för att ta hänsyn till A-vägt, jämnt
fördelat ljudspektrum, med frekvensområde 100 Hz – 3 150 Hz, uttryckt i
decibel (dB). Används för spårtrafik i hastigheter upp till 250 km/h och vägtrafik
över 70 km/h för ekvivalent ljudnivå och 90 km/h för maximal ljudnivå.

Ctr

Spektrumanpassningsterm för luftljudsisolering: värde att läggas till vägd
standardiserad luftljudsisolering Dn,T,w för att ta hänsyn till A-vägt spektrum för
stadstrafik med frekvensområde 100 Hz – 3 150 Hz, uttryckt i decibel (dB).
Används för vägtrafik i hastigheter upp till 60 km/h för ekvivalent ljudnivå och
80 km/h för maximal ljudnivå.

Cs

Spektrumanpassningsterm för luftljudsisolering: Används för väg- och spårtrafik
om väg/spårnära bullerskyddsåtgärd ger skärmdämpning som är större än 5 dB.
Korrektionen används för att ta hänsyn till att bullerskyddskärmar, bullervallar
och fasader dämpar höga frekvenser bättre än låga frekvenser.
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3. Förutsättningar och metodik
3.1.

Beräkningsmodell

Beräkningarna har genomförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2.
I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader, vägar
och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket
innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen.
Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden. Beräkningarna utförs med en lätt
positiv medvind från ljudkällan till mottagaren för att ljudnivåerna inte ska underskattas.
I beräkningarna behandlas marken som akustisk mjuk eller hård beroende på vilken områdestyp som
anges i kartunderlaget. Vägar har ansatts som hård mark. Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuell
dämpning på grund av buskar och träd.
För de byggnader där höjdinformation saknas har en schablonhöjd för befintliga byggnader tagits fram
utifrån byggnadstyp enligt fastighetskartan3.
Ljudnivåer vid fasad har beräknats för samtliga våningar för varje byggnad. Mottagarhöjd vid samtliga
bostadshus har satts till 2 meter över golv och våningshöjden till 3 meter för samtliga våningsplan.
Beräkningar av ljudnivåer i markplan har för ljudutbredningskartorna beräknats med 2a ordningens
reflektioner, 2 meter över mark med upplösning 5×5 m.
Vid beräkningarna har en sökradie om 1 600 meter ansatts. Vid beräkning av frifältsvärden vid fasad
för ekvivalent och maximal ljudnivån har 3e ordningens reflektioner ansatts och vid beräkning av
spridningskartor för ekvivalent och maximal ljudnivån har 2a ordningens reflektioner ansatts.

3.1.1.

Buller från vägtrafik

Beräkningarna har genomförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som redovisas i
Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 19964.
Beräkning av buller från vägtrafik utgår enligt den Nordiska beräkningsmodellen från konstant
flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats.
I den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller anges att modellens giltighet är begränsad till
avstånd upp till 300 meter från vägen och att den har en noggrannhet på ca 5 dB på 200 meters
avstånd från källan i ett medvindsförhållande.
Beräkningarna har utgått från normalfallet enligt den nordiska beräkningsmodellen. Ingen korrektion
för mer eller mindre bullrande asfaltstyper har använts.

3 Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län, rapport 2016:03, Centrum för arbets- och
miljömedicin, 2016
4 Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell, rapport 4653, Naturvårdsverket, 1996
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3.1.2.

Buller från spårtrafik

Beräkningarna har genomförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell som redovisas i
Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårburen trafik – Nordisk beräkningsmodell5.
Beräkningsmodellen har en noggrannhet på upp till ±3 dB för avstånd på 300–500 meter.
Beräkningarna har utgått från angiven hastighet i trafikprognosen för sträckan och ingen korrigering
för spårunderhåll har antagits.
För tågbroar utan ballast har en korrektionsterm på +6 dB ansatts vid beräkning av ekvivalenta
ljudnivåer. Växlar har modellerats som en nivåökning med +6 dB längs en tio meter lång sträcka runt
växelns läge (fem meter på vardera sidan) vid beräkning av ekvivalent ljudnivå. Plankorsningar har en
korrektion på +6 dB.
Godståg har antagits vara dimensionerande vid beräkningar av den maximala ljudnivån. Vid
beräkningarna har tågets maxlängd ansatts för att skapa ett värsta scenario.
Tågens hastigheter dimensioneras av det värde som är lägst av tågtypens maxhastighet eller tågens
tillåtna maxhastighet för aktuell sträckning.

3.1.3.

Beräkningsnoggrannhet

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos de Nordiska
beräkningsmodellerna samt noggrannheten i använd indata såsom trafikuppgifter, vägstandard,
höjdkurvor, placeringen av hus och husens höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en
noggrannhet på ±3 dB.

3.2.

Beräkningsfall

Ombyggnationen av E16 klassas som väsentlig ombyggnad av infrastruktur och med den
förutsättningen har denna bullerutredning utförts. Mellan Klingvägen och Lönnemossa By föreslås
separering med mitträcke och hastighetshöjning på delar av sträckan, vilket kan ge en ökad
bullerstörning. Då åtgärderna längs sträckan ligger nära varandra i avstånd finns det skäl att bedöma
hela sträckan som väsentlig ombyggnad. Åtgärder planeras även vid på- och avfart Färgvägen,
trafikplats Östra Hosjö samt trafikplats Lönnemossa. Sammantaget bedöms åtgärderna längs sträckan
motsvara en väsentlig ombyggnad av infrastrukturen.
I utredningen har statlig infrastruktur inkluderats i beräkningarna.
I utredningen redovisas beräkningar och/eller bedömningar av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå
för fyra olika fall:

5



Nuläge – Befintlig infrastruktur med trafiksiffror för år 2019 med befintliga
bullerskyddsskärmar.



Nollalternativ – Befintlig infrastruktur med trafiksiffror enligt prognosår 2040 och med
befintliga bullerskyddsskärmar.



Planalternativ – Trafiksiffror enligt prognosår 2040 när ombyggnationen är utförd



Planalternativ med åtgärdsförslag – Trafiksiffror enligt prognosår 2040 när ombyggnationen
är utförd. Föreslagna vägnära åtgärder är med i denna beräkning.

Buller från spårbunden trafik, nordisk beräkningsmodell, rapport 4935, Naturvårdsverket, 1996
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3.3.

Beräkningsunderlag

Följande underlag har använts för att bygga upp beräkningsmodellen.

3.3.1.

Kart- och terrängmaterial

Kartmaterial i form av laserdata och fastighetskarta från Lantmäteriet erhölls från Trafikverket,
2018-06-27. Uppdaterad fastighetskarta erhölls 2020-09-25. Ny vägutformning för ombyggd
vägsträcka är erhållna inom projektet.

3.3.2.

Trafikunderlag

Trafikunderlag för E16 samt trafikplatser har erhållits från Falu kommun och Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta, 2019-03-21. Spårtrafik har erhållits från Trafikverket. Information om placering
av broar och växlar längs järnvägen har hämtats från nationell järnvägsdatabas (NJDB) vilket är ett
samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen. Korrektioner för dessa har sedan
inkluderats i beräkningarna. Även plankorsningar med väg har lagts till i form av en korrektion i
beräkningarna. Trafikunderlag som använts i beräkningarna presenteras i Bilaga 31.

3.4.

Fältinventering av byggnader

Fältinventering av byggnader utförs för att samla in tillräckligt med information för att kunna avgöra
om riktvärden inomhus och på uteplats kan nås:


Utan fasadåtgärder – d v s befintlig fasad har tillräcklig ljudnivåskillnad



Utan uteplatsåtgärd – d v s minst en befintlig uteplats har ett läge eller en utformning som gör
att riktvärden inte beräknas överskridas



Med fasadåtgärder och vilken typ av åtgärder som då behöver vidtas
(fönsteråtgärder/ventilåtgärder/tilläggsisolering av väggar m.m.).



Med uteplatsåtgärder och vilka åtgärder som då behöver vidtas.

Fältinventeringen utförs inledningsvis okulärt utvändigt. Data har samlats in enligt Trafikverkets
dokument ”Förenklad åtgärdsbedömning6” som är en bilaga till rapporten ”Fasadåtgärder som
bullerskydd (TDOK 2018:142)7”. Beräkningarna som gjorts enligt bilagan bygger på schabloner varför
beräkningsresultatet endast ger en indikation på huruvida åtgärder bör erbjudas eller inte. Se använda
schabloner gällande ljudreduktion för vägg, fönster och ventiler i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 nedan.

6

Förenklad åtgärdsbedömning, Trafikverket, 2015-02-18 reviderad 2018-04-04

7

TDOK 2018:142. Fasadåtgärder som bullerskydd. Projektnummer: 144711100. Daterad: 2015-02-18 reviderad 2020-02-01
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Tabell 1. Väggtyper med definierad ljudreduktion.
Benämning

Exempel

Enkel trävägg

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal, väl underhållen

R’w+C [dB]

R’w+Ctr [dB]

37

33

43

39

stuga, även vissa villor ca 70–80 tal. Oftast en
väggtjocklek på under 200 mm
Medelbra

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal med isolering.

trävägg

Normal 80–90–00-tals villavägg. Tjocklek ca 200–300
mm

Bra trävägg

Bra utförd tilläggsisolerad vägg. Tjocklek över 300 mm

48

43

Lättbetong

Flerfamiljshus och villor ofta 50–60-tal. Oisolerad och

43

39

49

45

54

50

enkelt isolerad
Tegel

Fasadtegel med bakomliggande träregelvägg. Tjocklek
ca 250–350 mm

Tung fasad

Dubbel betongvägg, tjocklek ca 250–300 mm eller
homogen tegelvägg, tjocklek över 400 mm.

Tabell 2. Fönster med definierad ljudreduktion.
Benämning

R’w+C [dB]

R’w+Ctr [dB]

28

23

Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta

32

27

Moderna 1+2 fönster (enkelt ljudfönster)

34

28

22

19

Kopplade fönster med 1+1 glasning
Det finns mätresultat som visat att denna fönstertyp i äldre byggnader i
stadskärnor med fönster i mycket gott skick, har högre ljudreduktion (upp till
R’w+C 30 dB respektive R’w+Ctr 26 dB)

Avser moderna fönster med 4 mm glastjocklek och dubbel tätning. I annat fall
anses det vara 1+1 glasning.
Enkelfönster
Glastjocklek 2 mm

Tabell 3. Två friskluftsventiler med definierad ljudnivåskillnad (fältvärden).
Benämning

Dnew+C [dB]

Dnew+Ctr [dB]

Fönsterventil (spaltventil)

34

33

Väggventil

32

31
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Utifrån inhämtad information gällande ljudreduktion för befintlig väggtyp, fönstertyp och
friskluftsventiler har byggnadernas resulterande ljudnivåskillnad beräknats utifrån förenklad
åtgärdsbedömning med standardrummet beskrivet i TDOK 2018:142, Bilaga 14.
I denna utredning har schabloner med C-korrektion använts vid beräkning av byggnadernas
resulterande ljudnivåskillnad, vilket gäller för spårtrafik med hastigheter upp till 250 km/h och
vägtrafik med hastighet över 70 km/h. Vid befintlig påfart vid trafikplats Västra Hosjö och
Sundbornsvägen (väg 854) är skyltad hastighet lägre än 70 km/h. Trafikmängden vid dessa vägar är
betydligt lägre jämfört med E16 som är den dominerande ljudkällan inom utredningsområdet, varvid
C-korrektionen använts även för byggnader som är belägna i närheten av dessa vägar.
Om beräknade ljudnivåer inomhus överskrider gällande riktvärden utförs nya beräkningar av fasadens
ljudnivåskillnad med åtgärdsförslag så att gällande riktvärden inomhus uppfylls. I planskedet är
utvändig okulär inventering och förenklad åtgärdsbedömning ofta tillräcklig för att avgöra om och
vilken typ av fasadåtgärder som behövs. Fördjupad utredning utförs i följande två fall:
Fall 1: Verifiering av att riktvärden/högsta acceptabla nivå kan nås med åtgärder.
Genomförs för byggnader där utvändig inventering och förenklad åtgärdsbedömning indikerar att
fönster- och ventilåtgärder inte räcker för att nå riktvärden inomhus. Invändig inventering (av
planlösning, rumsvolymer, väggkonstruktion m m) och mer detaljerade beräkningar av olika åtgärder
genomförs. Utredningen ska avgöra om även väggåtgärder behövs och kan utföras, alternativt om
avsteg från riktvärde behöver göras, eller om förvärv behöver övervägas.
Fall 2: Verifiering av att fasadåtgärder verkligen behövs.
Genomförs för byggnader där befintlig fasad (utan åtgärd) beräknas innebära ljudnivåer inomhus upp
till 2 dBA över riktvärdet och där byte av befintliga friskluftsventiler inte bedöms vara en tillräcklig
åtgärd. Mätning av ljudnivåskillnad i befintlig fasad genomförs för de två mest utsatta rummen. Om
ljudnivåskillnaden är tillräckligt hög föreslås inga fasadåtgärder i planen.
Syftet med fördjupad utredning är att inhämta information för att kunna säkerställa att rätt
skyddsåtgärder fastställs i planen.

3.5.

Befintliga vägnära bullerskyddsskärmar

Befintliga bullerskyddsskärmar finns på ett flertal sträckor längs E16 mellan trafikplats Västra Hosjö
och trafikplats Östra Hosjö . Vid den utvändiga inventeringen8 som utförts framkom det att de
befintliga skärmarna längs E16 är i dåligt skick med springor mellan planken och mellanrum mellan
skärmarna och marken, vilket medför läckage av ljud genom och under skärmarna. De befintliga
bullerskyddsskärmarnas effekt är därmed sämre än för de bullerskyddsskärmar som använts i
beräkningarna för nuläge, nollalternativ och planalternativet utan föreslagna åtgärder. Befintliga
bullerskyddsskärmars skick beskrivs ytterligare i Bilaga 30.

3.6.

Möjliga vägnära bullerskyddsåtgärder

Vägnära bullerskyddsåtgärder som utretts inom projektet beskrivs översiktligt nedan.

8

Okulär utvändig inventering utförd av WSP september 2019
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3.6.1.

Bullerskyddsskärm

Genomförda utredningar av vägnära åtgärder i form av bullerskyddsskärmar redovisas i Bilaga 29.
Beräkningar och samhällsekonomiska överväganden har visat att bullerskyddsskärmar är tekniskt
möjliga och ekonomiskt rimliga inom planen på flertalet sträckor, främst där det finns en samlad
bebyggelse. Schablonkostnader, placeringar och egenskaper hos föreslagna och utredda
skärmalternativ beskrivs i Bilaga 29.

3.6.2.

Bullervall

Bullervall har ansetts vara att föredra som åtgärdsalternativ eftersom det finns tillgång till
överskottsmassor i projektet. Bullervallar har dock valts bort då de tar för mycket mark i anspråk och
fastigheterna ligger för nära vägen. Detta skulle innebära att en stor del av de boendes tomter skulle
tas upp av bullervallen, vilket inte anses rimligt. Längst österut i planområdet vid trafikplats
Lönnemossa finns fornlämningar som begränsar markanvändningen varvid bullervall valts bort på
denna sträcka. Bullervall har även övervägts vid Hosjöskolan för att skydda skolgården från buller från
Bergslagsbanan. Beslut har tagits om att inte anlägga bullerskyddsåtgärder med avseende på övrig
statlig infrastruktur inom ramarna för denna vägplan, bullervall vid Hosjöskolan har därför valts bort9.

3.7.

Möjliga fastighetsnära bullerskyddsåtgärder

Fastighetsnära åtgärder som utretts inom projektet presenteras nedan.

3.7.1.

Fasadåtgärd

Beräkningar av ljudnivå inomhus har gjorts utifrån underlag insamlat vid den utvändiga inventeringen
samt beräknade ljudnivåer vid fasad. Fastighetens ljudnivåskillnad har beräknats med schabloner
utifrån metodik beskriven i Förenklad åtgärdsbedömning (TDOK 2018:142). Beräknade ljudnivåer
inomhus samt vilka fastigheter som föreslås erbjudas fasadåtgärder redovisas i Bilaga 28.
Fasadåtgärder har dimensionerats med uppskattad ljudnivåskillnad baserat på standardrummets
dimensioner (5×4×2,5 m). I vissa fall är det stor skillnad på faktiskt rum och standardrum, exempelvis
för flerbostadshusen Lilla Näs 3:42 och Lilla Näs 3:43 där bullerutsatt sida har flertalet rum med
fasader bestående av enbart fönster och fönsterdörr. I dessa fall har det faktiska rummets dimensioner
använts för att bedöma behovet av fasadåtgärder.

3.7.2.

Åtgärd av uteplats

Bullerskydd av uteplats avser lokalt skydd av en befintlig uteplats eller uppförande av en ny uteplats i
bullerskyddat läge på tomten. Bullerskyddet avser en yta som rymmer matplats för de antal boende
som har tillgång till uteplatsen. Ny uteplats avser uppförande av enkelt trädäck, yta med betongplattor,
bullerskyddat läge på tomten eller liknande.
Med uteplats avses en privat eller gemensamt iordningställd yta som till exempel altan, terrass eller
liknande som ligger i direkt anslutning till bostaden. För befintliga uteplatser intill bostäder bör
riktvärden uppnås på minst en uteplats. I denna utredning ges förslag till uteplatsåtgärd i de fall där
riktvärde beräknas överskridas vid befintlig uteplats.

9

Trafikverket, via E-mail, 2020-01-13
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3.7.3.

Fastighetsnära bullerskyddsskärm

Åtgärder som vallar och skärmar ger oftast bäst effekt när de anläggs nära bullerkällan. Källnära
åtgärder är dock inte alltid lämpliga, exempelvis i närheten av korsningar och cirkulationsplatser där
trafiksäkerheten kan försämras.
Vid en fastighet föreslås erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsskärm vid fastighetsgräns eftersom
en vägnära skärm inte kan placeras i området. Åtgärden kräver ett frivilligt avtal med fastighetsägaren.

3.8.

Samhällsekonomiska beräkningar

För att utredningen ska innefatta beslutsunderlag avseende teknisk möjlighet och ekonomisk rimlighet
för de alternativa vägnära och fastighetsnära åtgärderna med avseende på ekvivalent ljudnivå görs en
samhällsekonomisk utvärdering av bulleråtgärderna. Detta görs med hjälp av väg-BUSE version
2020-1.0, Trafikverkets verktyg för att bedöma samhällsekonomisk lönsamhet av
bullerskyddsåtgärder där kostnad för åtgärden vägs mot nyttan. Bedömning av teknisk möjlighet har
gjorts genom att väga åtgärdernas bullerreducerande effekt mot geoteknisk förutsättning, kulturmiljö,
landskapsbild, naturvärden, värdet att bibehålla jordbruksmark och enskilda intressen.
Genom att väga kostnader mot nyttor för hela kalkylperioden erhålls en så kallad nettonuvärdeskvot,
NNK, vilken påvisar åtgärdens eventuella samhällsekonomiska lönsamhet. Utförlig beskrivning
gällande samhällsekonomiska beräkningar beskrivs i Bilaga 29.
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4. Bedömningsgrunder
4.1.

Väsentlig ombyggnation av infrastruktur

För planalternativet gäller de riktvärden som finns presenterade i TDOK 2014:1021 (version 3, år
2021), se Tabell 4. I tabellen anges de värden som Trafikverket anser vara en god eller i vissa fall
åtminstone en godtagbar miljö. Värdena utgör stöd vid bedömningar av utredningar och
genomförande av skyddsåtgärder mot höga ljud- och vibrationsnivåer.
I TDOK 2014:1021 anges även att: ”De riktvärden som beskrivs i tabellen ska normalt uppnås när ett
investeringsprojekt klassats som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Projektets
budget ska innehålla de kostnader för bullerskyddsåtgärder och/eller vibrationsåtgärder som är
motiverade och rimliga för att uppnå detta. Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga
riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart orimliga ska alternativa åtgärder
övervägas.”
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Tabell 4: Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. Inom utredningsområdet i
detta projekt finns endast bostäder och skolor. Stomljud och vibrationer har inte utretts inom projektet.
Lokaltyp eller

Ekvivalent

Ekvivalent

Maximal

Ekvivalent

Maximal

Maximal

Maximal

områdestyp

ljudnivå,

ljudnivå,

ljudnivå,

ljudnivå,

ljudnivå,

Stomljud

vibrations-

Leq24h,

Leq24h

Lmax

Leq24h

Lmax

-nivå,

nivå, mm/s

utomhus

utomhus på

utomhus på

inomhus

inomhus

uteplats/

uteplats/

skolgård

skolgård

55 dBA

70 dBA5

Bostäder1,2

55 dBA3
60

inomhus

30 dBA

45 dBA6

dBA4
30 dBA

45 dBA6

30 dBA

45 dBA12

Hotell13,14

30 dBA

45 dBA

Kontor13,15

35 dBA

50 dBA

55 dBA3

undervisningslokaler10

60

Bostadsområden

45 dBA

32

vägd RMS
inomhus

0,4 mm/s8

dBA7,13

Vårdlokaler9
Skolor och

LmaxF

55 dBA

70 dBA11

0,4 mm/s8

dBA4

med låg
bakgrundsnivå13
Parker och andra

45–55 dBA

rekreationsytor i
tätorter
Friluftsområden

40 dBA

Betydelsefulla

50 dBA

fågelområden

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Dessa riktvärden för luftburet buller anges även i prop. 1997/97:53
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än eller lika med 250 km/h
5 Avser trafikårsmedeldag/kväll (06–22). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas högst fem
gånger per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dag- eller kvällstid.
6 Avser trafikårsmedelnatt (22–06). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem gånger
per natt. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överskridas regelbundet nattetid.
7 Avser trafikårsmedelnatt (22–06) i järnvägstunnel. Riktvärdet innebär att ljudnivån 32 dBA får överskridas
högst fem gånger per natt. Medelvärde enligt mätmetod NTACOU098.
8 Avser trafikårsmedelnatt (22–06) för de spår/ vägbanor som berörs av markarbeten. Riktvärdet innebär att
vibrationsnivån 0,4 mm/s får överskridas högst fem gånger per natt.
9 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad.
10 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila.
11 Avser trafikårsmedeldag (06–18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas högst fem gånger
per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dagtid.
12 Avser trafikårsmedeldag (06–18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem gånger
per timme. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överstigas regelbundet dagtid.
13 Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.
14 Avser gästrum för sömn och vila.
15 Avser rum för enskilt arbete.
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4.2.

Högsta acceptabla nivåer för väsentlig ombyggnad

I Trafikverkets handledning Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK
2016:0246)10 anges att vid planeringsfallen ”nybyggnad/väsentlig utbyggnad” ska alltid åtgärder
erbjudas om nedanstående högsta acceptabla bullernivåer beräknas överskridas:
-

-

Bostäder och vårdlokaler: Ljudnivån Lmax 50 dBA får inte överskridas oftare än
fem gånger per natt inomhus i sovrum respektive utrymmen för sömn och vila.
Avser trafikårsmedelnatt (22 – 06).
Bostäder: Ekvivalenta ljudnivåer enligt Tabell 5; 40 dBA inomhus och 65 dBA på
uteplats.
Skolor: Ekvivalenta ljudnivåer enligt Tabell 5; 40 dBA inomhus och 60 dBA på
del av skolgård. Bostäder och vårdlokaler 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats

Handledningen avser vidare att om detta inte kan uppnås kan förvärv av bostad övervägas och
överskridanden av ljudnivåerna ovan får endast ske om fastighetsägaren tackat nej till förvärv eller
erbjuden åtgärd. Om fastighetsägare avböjer erbjudande om förvärv ska endast begränsade
bullerskyddande åtgärder erbjudas.

4.3.

Åtgärdsnivåer vid befintlig infrastruktur

Trafikverket utför åtgärder i befintlig miljö om värdena i Tabell 5 beräknas överskridas.
Åtgärdsnivåerna finns presenterade i Trafikverkets dokument TDOK 2014:102111
Tabell 5: Trafikverkets åtgärdsnivåer längs befintlig infrastruktur.

Lokaltyp eller
områdestyp

Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h utomhus på
uteplats/skolgård

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h,
inomhus

Maximal
ljudnivå,
Lmax,
inomhus

Maximal
vibrationshastighet,
vägd RMS

Bostäder 1

65 dBA

40 dBA

55 dBA2

0,7 mm/s 3

Skolor (för- och
grundskola)

60 dBA6

40 dBA 4

55 dBA 4, 5

1 Avser bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt om riktvärdet beräknas överskridas på bostadens alla befintliga
uteplatser.
2 Avser trafikårsmedelnatt (22–06). Åtgärd vidtas om riktvärdet Lmax 55 dBA beräknas överskridas oftare än fem gånger per
natt. För järnväg vidtas åtgärd även när Lmax 50 dBA beräknas överskridas fler än fem gånger per natt och om minst en
av dessa störningshändelser överskrider Lmax 55 dBA.
3 Avser trafikårsmedelnatt (22–06). Åtgärd vidtas om 0,7 mm/s beräknas överskridas oftare än fem gånger per natt.
För järnväg vidtas åtgärd om 0,4 mm/s beräknas överskridas fler än fem gånger per natt och om minst en av dessa
störningshändelser överskrider 0,7 mm/s.
4 Avser undervisningsrum samt rum för sömn och vila.
5 Avser trafikårsmedeldag (06–18). Om riktvärdet beräknas överskridas bör det inte överskridas oftare än fem gånger per
timme. För vägtrafikbuller gäller åtgärdsnivån endast i rum för sömn och vila.

10 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2016:0246, version 2, Trafikverket, giltig från och med 2021-0101
11 TDOK 2014:1021. Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg. Version 3, giltig från och med 2021-01-01
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4.4.

Avsteg

I Trafikverkets handledning Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK 2016:0246)
anges principer för att göra avsteg från riktvärdena. Alternativa åtgärder ska enligt avstegen övervägas
om det i enskilda fall inte bedöms tekniskt möjligt och/eller ekonomiskt orimligt att vidta
skyddsåtgärder så att samtliga riktvärden uppnås. Alternativa åtgärder som föreslås kan vara en
kombination av åtgärder som reducerar bullernivåerna även om ljudnivån inte minskar ända ner till
gällande riktvärden. Avsteg skall göras stegvis och motivering till varje beslutat avsteg ska
dokumenteras.
Avstegen är formulerade som en avstegstrappa:
-

4.5.

Riktvärden uppnås: Utför åtgärder så att samtliga riktvärden innehålls.
Avsteg 1: Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad på övre våningsplan.
Avsteg 2: Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus vid fasad vid markplan.
Avsteg 3: Avkall görs på att innehålla riktvärden utomhus på uteplats12.
Avsteg 4: Avkall görs på att innehålla riktvärden inomhus.

Generella principer för överväganden om skyddsåtgärder

Vid genomförande av åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer under gällande riktvärde
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Om skärmåtgärd inte visat sig vara effektiv
eller om den visats vara olönsam föreslås istället fastighetsnära åtgärder.
När trafikbuller ska åtgärdas är det oftast mest effektivt att åtgärda nära ljudkällan. I detta fall då en
ombyggnad av väg planeras skulle därför en lämplig åtgärd kunna vara vägnära bullerskyddsskärmar
eller bullerskyddsvallar. I bedömningen kring åtgärder behöver följande parametrar vägas in:


Teknisk rimlighet – här bedöms om rätt förutsättningar finns i området för att uppföra
skärmar och/eller vallar.



Samhällsekonomisk lönsamhet – här vägs byggnads- och underhållskostnader mot den
beräknade samhällsekonomiska nyttan.



Landskapsbild – skärmar och vallar bör passa in i omgivande landskap. Höga skärmar ger
generellt större påverkan på omgivningen och kan inverka negativt på boendemiljön,
landskapsbilden och kulturmiljön.



Markanspråk – hur stor är nyttan av bullerskyddsåtgärder i förhållande till markanspråket?

I enlighet med Trafikverkets dokument TDOK 2016:0246 ska vägnära åtgärder i form av skärmar och
vallar utredas i ett första steg. Vanligtvis är bullerskyddsskärm närmast väg den mest effektiva
åtgärden. Denna åtgärd är sällan samhällsekonomiskt lönsam om bostäderna är spridda längs
sträckan.

12 Avsteg 3 tillämpas även på skolgårdar.

21

4.6.

Projektspecifika principer för överväganden om skyddsåtgärder

Projektledningen har i samråd med beställaren beslutat att det är orimligt att projekt E16 Lönnemossa
by – Klingvägen ska ta fullt ansvar för bullerskyddsåtgärder för all statlig infrastruktur. Följande
principer ska gälla vid överväganden om bullerskyddsåtgärder:
Vägnära bullerskyddsskärmar föreslås om det går att hitta lösningar som blir samhällsekonomiskt
lönsamma beaktat buller från E16 och/eller all statlig infrastruktur.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder föreslås endast om de behövs beaktat buller från E16. Det innebär
att:


För hus där eventuella skärmar medför att riktvärden inomhus och på uteplats innehålls,
beaktat buller från E16, föreslås inga ytterligare åtgärder även om de behövs för att klara
riktvärden beaktat övrig statlig infra.



För de hus där fastighetsnära bullerskyddsåtgärder behövs, beaktat buller från E16, beaktas
även övrig statlig infra vid projektering av åtgärder.



För de hus där det inte behövs fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, beaktat buller från E16,
föreslås inga fastighetsnära åtgärder även om det skulle behövas för att klara riktvärden
beaktat övrig statlig infrastruktur.

Kostnadsökningen för de fastighetsnära åtgärderna som hade krävts för att åtgärda ljudnivåer beaktat
all statlig infrastruktur har bedömts orimliga. Vägnära bulleråtgärder bedöms också bli olönsamma
ifall projektet tar fullt ansvar för all statlig infrastruktur.
Bullerskyddsåtgärder för Bergslagsbanan utreds för närvarande inom det nationella
åtgärdsprogrammet för buller i befintlig infrastruktur hos Trafikverket där fältinventeringar och
utförande av åtgärder kommer att behandlas.
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5. Avgränsning av bullerberörda
För att avgöra om byggnader och områden är bullerberörda har riktvärden enligt Kapitel 4 ovan,
tillämpats.
För de byggnader och områden som identifierats som bullerberörda görs beräkning av ekvivalent och
maximal ljudnivå. Avgränsning av bullerberörda har gjorts utifrån beräkningar för planförslaget med
ombyggd väg, E16 delsträckan Lönnemossa by – Klingvägen utan föreslagna bullerskyddsåtgärder.
Beräkningarna genomförs för samtliga fasader och våningsplan.
Följande steg används för att avgränsa bullerberörda byggnader, uteplatser och områden och ta fram
åtgärdsbehov.

5.1.
5.1.1.

Byggnader
Metod

Byggnader som beräknas få ljudnivåer över gällande riktvärden som presenteras i Tabell 4 identifieras
enligt steg A–B nedan.
Steg A
Steg A syftar till att avgränsa bullerberörda byggnader utifrån endast ny/ombyggd sträcka, dvs. utan
annan infrastruktur som påverkar ljudmiljön i området. Beräkningar av ekvivalent och maximal
ljudnivå genomförs med prognostiserad trafikering på planerad infrastruktur utan planerade vägnära
bullerskyddsåtgärder. Byggnader som beräknas få ljudnivåer över riktvärden identifieras som
bullerberörda.
Steg B
I steg B utförs en kontroll av utfallet av bullerberörda fastigheter. De fastigheter som inte avgränsats
som bullerberörda men som bedöms som rimliga att de ändå bör inkluderas läggs till.

5.1.2.

Utfall

Med avgränsning enligt gällande metodik beräknas totalt 111 byggnader vara bullerberörda enligt
steg A. Dessutom har ytterligare nio fastigheter inkluderats enligt steg B och bedömts som
bullerberörda. Vilka fastigheter som är bullerberörda framgår i bilaga 28. Beräknade ljudnivåer från
avgränsningsberäkningen motsvarar ljudnivåerna från ombyggd vägsträcka (E16) som presenteras i
Bilaga 28. För fastigheterna närmast plangränserna (Korsnäs i väst och Lönnemossa i öst) är de
beräknade ljudnivåerna i Bilaga 28 något högre jämfört med avgränsningsberäkningen, eftersom
resultaten i Bilaga 28 redovisas för genomgående trafik som fortsätter bortom plangränserna.
Av de bullerberörda byggnaderna är samtliga bostäder förutom en byggnad som är en skola. Bostäder
som vid den utvändiga inventeringen konstaterats vara obebodda erbjuds inte åtgärder.

5.2.
5.2.1.

Områden
Metod

De områdestyperna som ingår i riktlinjerna enligt Tabell 4 och som utan skyddsåtgärder beräknas få
ljudnivåer som överskrider gällande riktvärden i planalternativet inkluderas i bullerutredningen. Vid
avgränsning av bullerberörda områden genomförs beräkningarna av ljudnivåer för scenariot med
trafikering på endast ny- eller ombyggda sträckor. De områden där ljudnivåerna beräknas överskrida
gällande riktvärden betraktas som bullerberörda områden.
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5.2.2.

Utfall

Inom planområdet finns flertalet lekparker och friluftsområden, inklusive ett fågelområde vid
Karlslunds tjärn, söder om trafikplats Lönnemossa. Enligt definitionen av parker och
rekreationsområden (lekplatser) och friluftsområden i TDOK 2016:0246 (version 2, år 2021) så ska en
låg bullernivå utgöra en särskild kvalitet. För friluftsområden ska även bakgrundsnivån av buller vara
låg och inga störande aktiviteter förekomma.
Inget närliggande område faller in under definitionen för friluftsområde som omfattas av gällande
riktvärden. Inga av de lekplatser och friluftsområden som Falu kommun pekat ut som friluftsområden
har i nuläget en låg bakgrundsnivå och omfattas därför inte av riktvärden för parker och
rekreationsområden samt friluftsområden i TDOK 2014:1021. Fågelområdet vid Karlslunds tjärn
klassas enligt Trafikverket inte som ett betydelsefullt fågelområde enligt den definition som
presenteras i de gällande riktvärdena i TDOK 2014:1021 eller ett skyddat område enligt artportalen13.

6. Beräknade ljudnivåer
6.1.

Nuläge

Totalt 86 av de byggnader som beräknas vara bullerberörda i planalternativet beräknas få ekvivalenta
ljudnivåer vid fasad över 55 dBA vid nuläge med avseende på ljud från ombyggd väg, som högst 68
dBA vid en av byggnaderna (67 dBA vid markplan). Trafikverkets åtgärdsnivåer längs befintlig
infrastruktur, se Tabell 5, beräknas överskridas inomhus för en byggnad beaktat ljud från ombyggd
väg och för fem byggnader beaktat ljud från all statlig infrastruktur, för de byggnader som beräknas
vara bullerberörda av ombyggnationen av E16 vid nuläget.
Ljudnivåer över gällande riktvärden inomhus beräknas för 20 respektive sex av byggnaderna för
ekvivalent och maximal ljudnivå beaktat ljud från ombyggd väg. Beräknade ljudnivåer vid befintliga
uteplatser visar att gällande riktvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå överskrids för 16
respektive fem uteplatser. Beräknad ljudutbredning 2 meter över mark redovisas i Bilaga 4–6 för
dygnsekvivalent ljudnivå och i Bilaga 7–9 för maximal ljudnivå för nuläget.

6.2.

Nollalternativ

Totalt 96 av de byggnader som beräknas vara bullerberörda i planalternativet beräknas få ekvivalenta
ljudnivåer vid fasad över 55 dBA vid nollalternativet med avseende på ljud från ombyggd väg, som
högst 69 dBA vid en av byggnaderna (68 dBA vid markplan). Trafikverkets åtgärdsnivåer längs
befintlig infrastruktur, se Tabell 5, beräknas överskridas inomhus för två byggnader beaktat ljud från
ombyggd väg och för sex byggnader beaktat ljud från all statlig infrastruktur, för de byggnader som
beräknas vara bullerberörda av ombyggnationen av E16 vid nollalternativet.
Ljudnivåer över gällande riktvärden inomhus beräknas överskridas för 25 respektive sju av
byggnaderna för ekvivalent och maximal ljudnivå. Beräknade ljudnivåer vid befintliga uteplatser visar
att gällande riktvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå beräknas överskridas för 21 respektive fem
uteplatser. Beräknad ljudutbredning 2 meter över mark redovisas i Bilaga 10–12 för dygnsekvivalent
ljudnivå och i Bilaga 13–15 maximal ljudnivå för nollalternativet.

13 Trafikverket, e-mail 2019-09-12
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Jämfört med nuläget ökar de ekvivalenta ljudnivåerna vid de flesta byggnaderna med ca 1 dBA vilket
beror på att trafikmängden samt andel tung trafik ökar fram till prognosår 2040 jämfört med nuläget
år 2019.

6.3.

Planalternativ

Totalt 111 byggnader beräknas få ekvivalenta ljudnivåer vid fasad över 55 dBA vid planalternativet med
avseende på ljud från ombyggd väg, som högst 69 dBA vid två av byggnaderna (68 dBA vid markplan
vid en byggnad). Ljudnivåer över gällande riktvärden inomhus beräknas för 28 respektive åtta av
byggnaderna för ekvivalent och maximal ljudnivå. Beräknade ljudnivåer vid befintliga uteplatser visar
att gällande riktvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå beräknas överskridas för 24 respektive åtta
uteplatser.
Trafikverkets högsta acceptabla ljudnivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad, se avsnitt 4.2,
beräknas överskridas inomhus vid två byggnader beaktat ljud från ombyggd väg och vid 19 byggnader
beaktat ljud från all statlig infrastruktur, för de byggnader som beräknas vara bullerberörda av
ombyggnationen av E16 vid planalternativet.
Beräknad ljudutbredning 2 meter över mark redovisas i Bilaga 16–18 för dygnsekvivalent ljudnivå för
planalternativet, Bilaga 19–21 för maximal ljudnivå för planalternativet, Bilaga 22–24 för
dygnsekvivalent ljudnivå för planalternativet med föreslagna vägnära åtgärder och Bilaga 25–27 för
maximal ljudnivå med föreslagna vägnära åtgärder.

6.4.

Planalternativ med föreslagna bullerskyddsåtgärder

Med föreslagna vägnära- och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder beräknas totalt 76 byggnader erhålla
ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA med avseende på ljud från ombyggd väg, som högst 67 dBA vid en
byggnad (64 dBA vid markplan vid en byggnad). Beaktat ljud från ombyggd väg beräknas riktvärden
inomhus och vid uteplatser innehållas för ekvivalent och maximal ljudnivå för samtliga bullerberörda
byggnader med föreslagna bullerskyddsåtgärder. Ljudnivåer över gällande riktvärden inomhus beaktat
ljud från all statlig infrastruktur beräknas överskridas för 36 byggnader, för de byggnader som
beräknas vara bullerberörda av ombyggnationen av E16 vid planalternativet med föreslagna
bullerskyddsåtgärder.
Trafikverkets högsta acceptabla ljudnivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad, se avsnitt 4.2,
beräknas innehållas för samtliga byggnader inomhus beaktat ljud från ombyggd väg. Beaktat ljud från
all statlig infrastruktur beräknas de högsta acceptabla ljudnivåerna överskridas vid 16 byggnader som
beräknas vara bullerberörda av ombyggnationen av E16 vid planalternativet med föreslagna
bullerskyddsåtgärder.

6.5.

Konsekvenser av Planförslaget

I Tabell 6 nedan redovisas hur många byggnader som utsätts för ljudnivåer över gällande riktvärden i
samtliga beräkningsfall med avseende på buller från ombyggd vägsträcka (E16) och all statlig
infrastruktur. Överskridande utomhus vid fasad avser överskridande vid våning med högst beräknad
ljudnivå.

25

Tabell 6. Jämförelse av bullerberörda byggnader i nuläge, nollalternativ och planalternativet med och utan
föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder med avseende på buller från ombyggd vägsträcka (E16) och all statlig
infrastruktur.

Beräkningsfall

Ekvivalent ljudnivå Leq24h

Maximal ljudnivå
Lmax

>55 dBA
utomhus
vid fasad

>55 dBA
utomhus
vid
uteplats

>30 dBA
inomhus

>70 dBA
utomhus
vid
uteplats

>45 dBA
inomhus

Nuläge

86

109

16

36

20

28

5

60*

6

39

Nollalternativ

96

115

21

41

25

33

5

60*

7

41

Planalternativ

111

117

24

44

28

38

8

61*

8

43

106

0

18

0

10

0

53*

0

36

Planalternativ med
föreslagna
bullerskyddsåtgärder

76

Grå celler markerar ljudnivå från all statlig infrastruktur
* För vissa uteplatser som beräknas få maximala ljudnivåer över 70 dBA från all statlig infrastruktur beror överskridandet på
ljud från järnvägstrafik. Eftersom färre än 5 tågpassager sker per timme så innehålls riktvärdet om beräknad maximal ljudnivå
inte överstiger 80 dBA. För mer detaljerad information gällande beräknade ljudnivåer, se Bilaga 28.

Vid planalternativet vid ombyggnationen av E16 så höjs skyltad hastighet från 80 till 100 km/h på
delar av sträckan. Vägutformningen ändras främst vid ombyggnationen av på- och avfarter vid
Färgvägen. Införandet av mitträcke medför att körfälten flyttas längre ut mot vägkanterna vilket bidrar
till att ljudnivåerna ökar något jämfört med nuläges- och nollalternativet vilket bidrar till att fler
byggnader beräknas bli bullerberörda jämfört med nollalternativet.
Konsekvensen av planförslaget bedöms bli positiv för de flesta bostadshusen eftersom föreslagna
vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder bidrar till en bättre ljudmiljö utomhus, riktvärden för
inomhusmiljö samt uteplats innehålls men riktvärdet 55 dBA vid fasad beräknas överskridas. Flera
områden som inte har bullerskyddsskärmar i nuläget föreslås få bullerskyddsskärmar i samband med
ombyggnationen av E16; Hosjö Kapell och Kapellvägen (bostadsområden på båda sidor om E16 söder
om Kyrkvägen), Hosjö Strand (bostadsområde norr om E16 vid trafikplats Västra Hosjö) och Södra
Klingvägen (bostadsområde söder om E16 öster om Klingvägen). Befintliga bullerskyddsskärmar
mellan trafikplats Östra Hosjö och Västra Hosjö som är i dåligt skick byts ut från reflekterande till
absorberande och högre skärmar vilket bidrar till en bättre ljudmiljö jämfört med nuläget.
För planalternativet med föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar beräknas antalet byggnader som får
överskridande av ekvivalent ljudnivå 55 dBA utomhus vid fasad minska med ca 30 procent jämfört
med planalternativet utan åtgärder. Jämfört med nuläges- och nollalternativet beräknas antalet
byggnader som får överskridande utomhus vid fasad minska med ca tio respektive 20 procent med
föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar.
Med föreslagna fastighetsnära åtgärder innehåller samtliga byggnader gällande riktvärden för
inomhusmiljö och uteplatser beaktat ljud från ombyggd väg E16 i enlighet Trafikverkets gällande
riktvärden.

26

7. Skyddsåtgärder
7.1.

Överväganden om skyddsåtgärder

Vägnära åtgärder i form av bullerskyddsskärmar har utretts för samtliga bullerberörda byggnader där
ljudnivåer överskrider gällande riktvärden utomhus vid fasad. Samhällsekonomiska beräkningar enligt
Väg-BUSE version 2020-1.0 har gjorts för att bedöma om skärmförslagen är samhällsekonomiskt
lönsamma. Bullervallar har ej utretts på grund av platsbrist. Samtliga utredda och föreslagna
bullerskyddsåtgärder går att utläsa i Bilaga 29 – Överväganden om bullerskyddsåtgärder.

7.2.

Föreslagna skyddsåtgärder

I Bilaga 28 framgår föreslagna bullerskyddsåtgärder för alla byggnader som identifierats som
bullerberörda i en tabell.

7.2.1.

Vägnära bullerskyddsåtgärder

Vägnära åtgärder som föreslås består av bullerskyddsskärmar. Vid framtagande av vägnära åtgärder
har bullerskyddsskärmar med varierande längd och höjd testas för att optimera effekten av åtgärden,
se Bilaga 29.
Mellan Km 0+660 och Km 0+730 finns idag en befintlig bullerskyddsskärm som är placerad på
släntkrön där E16 går i skärning. Tidigare under projektet när nya ramper vid trafikplats Västra Hosjö
planerades utreddes även denna skärm för att bytas ut och placeras i ett nytt läge. Med anledningen av
att ombyggnationen av trafikplats Västra Hojsö utgått så har nya skärmalternativ vid den befintliga
skärmen ännu inte utretts. Vidare utredning kring skärmen kommer att ske i ett senare skede.
Föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder presenteras i Figur 4 och i Tabell 7 nedan.

Figur 4. Föreslagna bullerskyddsskärmar längs med ombyggd vägsträcka markerade i grönt. Befintliga
bullerskyddsskärmar vid Hosjöskolan och bullerskyddsskärm norr om E16 öster om Tpl Västra Hosjö markerade i
blått.
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Tabell 7. Föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder

Bullerskyddsåtgärd

Bullerskyddsskärm

Område

Sträcka

Längd

Klingvägen,

Km 0-428 –

söder om E16

Km 0-183

Höjd över Terräng/väg

[m]

[m]

245

2,5–3 m över vägkant.

Kostnad
[Mkr]
2,8

Skärmen placeras ca 1,7 m från
vägkant.

Bullerskyddsskärm

Hosjö Strand,

Km 0+427 –

norr om E16

Km 0+600

173

2 m över vägkant (1,7 m på

1,2

bro). Skärmen placeras 2–2,5
m från vägkant samt vid
kantbalk på bro.

Bullerskyddsskärm

Västra Hosjö,

Km 0+665

söder om E16

– Km 1+074

417

3 m över omgivande terräng

5,3

(som högst 4 m över närmaste
vägkant). Skärmen placeras i
befintligt läge ca 3–8 m från
vägkant.

Bullerskyddsskärm

Västra Hosjö,

Km 0+827

norr om E16

–

270

(som högst 5 m över närmaste

3 m över omgivande terräng

Km 1+070

vägkant). Skärmen placeras

3,4

på släntkrön i befintligt läge ca
8–9 m från vägkant.
Bullerskyddsskärm

Östra Hosjö,

Km 1+091 –

norr om E16

Km 1+470

430

3–4 m över omgivande terräng

7,1

(som högst 5,8 m över
närmaste vägkant). Skärmen
placeras i befintligt läge på
släntkrön ca 5–12 m från
vägkant.

Bullerskyddsskärm

Kapellvägen

Km 1+726 –

282

Km 2+004

2 m över vägkant (1,7 m på

2,2

bro). Skärmen placeras ca 1,7
m från vägkant samt i kantbalk
på bro.

Bullerskyddsskärm

Hosjö Kapell

Km 1+765 –
Km 1+926

165

2 m över vägkant (1,7 m på

1,2

bro). Skärmen placeras ca 1,7
m från vägkant samt i kantbalk
på bro.
Totalt: 23,2 Mkr
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7.2.2.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder

I de fall där vägnära bullerskyddsåtgärder valts bort har istället fastighetsnära åtgärder i form av
fönster-, ventil- och uteplatsåtgärder föreslagits för att uppfylla gällande riktvärden inomhus och vid
uteplats. I de fall där bullerskyddskärmarna beräknas dämpa ljudnivåerna med mer än 6 dBA har
korrektion för skärmdämpning (Cs) undersökts för att inte underdimensionera behovet av
fasadåtgärder. Beräkningsresultaten visade att korrektionen för skärmdämpning inte påverkar
behovet av åtgärdsförslag.
Fastighetsnära åtgärder är aktuellt för 27 byggnader och sex byggnader är även aktuella för fördjupad
utredning för att avgöra om åtgärder på fönster, ventiler och/eller invändig väggåtgärd behövs för att
uppfylla gällande riktvärden inomhus. I Tabell 8 och Tabell 9 nedan sammanfattas antalet av varje
åtgärdstyp och eventuella åtgärder efter fördjupad utredning. Uppskattade kostnader för samtliga,
fastighetsnära och vägnära åtgärder presenteras i Tabell 10.
Tabell 8. Sammanställning av antal fasad- och uteplatsåtgärder.

Fönsteråtgärd

Fönsterdörråtgärd

Ventilåtgärd

Uteplatsåtgärd

Fastighetsnära
bullerskyddsskärm

21

2

37

14

1

Tabell 9. Sammanställning av eventuella åtgärder som kan bli aktuella efter fördjupad utredning

Fördjupad
utredning. Eventuell
fönsteråtgärd

Fördjupad utredning.
Eventuell
fönsterdörråtgärd

Fördjupad
utredning.
Eventuell invändig
väggåtgärd

Fördjupad utredning.
Eventuell ventilåtgärd

63

7

1

8

Tabell 10. Sammanfattning av uppskattad kostnad för samtliga bullerskyddsåtgärder.

Ca kostnad för bullerskyddsåtgärder (Mkr)
Vägnära

Fasad

Uteplats

Fastighetsnära bullerskyddsskärm

23,2

0,4

1,4

0,3

29

8. Bilagor
Bilaga nr.

Namn

01

Bullerberörda byggnader, km 0-460 – 1+100

02

Bullerberörda byggnader, km 1+100 – 2+100

03

Bullerberörda byggnader, km 2+300 – 3+260

04

Nuläge, ekv, km 0-460 – 1+100

05

Nuläge, ekv, km 1+100 – 2+100

06

Nuläge, ekv, km 2+300 – 3+260

07

Nuläge, max, km 0-460 – 1+100

08

Nuläge, max, km 1+100 – 2+100

09

Nuläge, max, km 2+300 – 3+260

10

Nollalternativ, ekv, km 0-460 – 1+100

11

Nollalternativ, ekv, km 1+100 – 2+100

12

Nollalternativ, ekv, km 2+300 – 3+260

13

Nollalternativ, max, km 0-460 – 1+100

14

Nollalternativ, max, km 1+100 – 2+100

15

Nollalternativ, max, km 2+300 – 3+260

16

Planalternativ, ekv, km 0-460 – 1+100

17

Planalternativ, ekv, km 1+100 – 2+100

18

Planalternativ, ekv, km 2+300 – 3+260

19

Planalternativ, max, km 0-460 – 1+100

20

Planalternativ, max, km 1+100 – 2+100

21

Planalternativ, max, km 2+300 – 3+260

22

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, ekv, km 0-460 – 1+100

23

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, ekv, km 1+100 – 2+100

24

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, ekv, km 2+300 – 3+260

25

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, max, km 0-460 – 1+100

26

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, max, km 1+100 – 2+100

27

Planalternativ med vägnära bullerskyddsåtgärder, max, km 2+300 – 3+260

28

Beräknade ljudnivåer vid fasad – Nuläge, Nollalternativ, Planalternativ

29

Överväganden om bullerskyddsåtgärder

30

Befintliga bullerskyddsskärmar

31

Trafikunderlag väg- och spårtrafik

30
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