Bilaga 29. Rapport Bullerutredning Lönnemossa By – Klingvägen

Bilaga 29. Överväganden om
bullerskyddsåtgärder
I denna bilaga redovisas överväganden som gjorts gällande vägnära åtgärdsförslag och
övriga bullerskyddsåtgärder, för samtliga byggnader som beräknas få överskridande av
riktvärden från ombyggd sträcka av E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen.

DEL A. FÖRUTSÄTTNINGAR
1 Generella förutsättningar
1.1.

Principer för överväganden

I Trafikverkets handledning Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg
(TDOK 2016:0246)1 anges principer för att göra avsteg från riktvärden. 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 rådande
riktvärden. Avsteg skall göras stegvis och motivering till varje beslutat avsteg ska
dokumenteras.
Avstegen är formulerade som en avstegstrappa:
-

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 uteplats.
Avsteg 4: Avkall görs på att innehålla riktvärden inomhus.

Handledningen anger att åtgärder alltid ska erbjudas för att klara de nivåer som anges
för bostäder (avser sovrum i permanentbostad och fritidsbostad) som högsta acceptabla
nivåer vid planeringsfallen ”nybyggnad/väsentlig utbyggnad”. Detta innebär:
-

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats
40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
50 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid (22–06) och får överskridas med
högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt

Handledningen avser vidare att om detta inte kan uppnås kan förvärv av bostad
övervägas och överskridanden av ljudnivåerna ovan får endast ske om fastighetsägaren

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2016:0246, version 1.0, Trafikverket, 2017-0302
1

tackat nej till förvärv eller erbjuden åtgärd. Om fastighetsägare avböjer erbjudande om
förvärv ska endast begränsade bullerskyddande åtgärder erbjudas.
Enligt E3.10 Miljö, avsnitt 2.3.5 Utredning av bullerskyddsåtgärder ska avsteg 3 även
omfatta skolgårdar och avsteg 4 omfatta hotell, kontor och vårdlokaler.

1.2.

Samhällsekonomisk bedömning

Samhällsekonomiska beräkningar utgör ett stöd för bedömning av om åtgärden är
ekonomiskt motiverad. Om kostnaden för att uppnå angivna riktvärden bedöms vara
orimligt hög i förhållande till nyttan av åtgärden, ska Trafikverket i stället överväga
andra och mer kostnadseffektiva åtgärder.
Väg-BUSE version 2020 1.0 har använts som verktyg för att utvärdera
skärmalternativens samhällsekonomiska lönsamhet. Bullerskyddsåtgärder beräknas ge
nytta från en ekvivalent ljudnivå Leq utomhus vid fasad på 50 dBA och uppåt. Ju högre
ljudnivåer i utgångsläget, desto större nytta ger bullerskyddsåtgärderna. Samtliga
bostadshus med en ljudnivå på Leq 50 dBA eller högre vid första våningen har
inkluderats i BUSE-beräkningen. Genom att väga kostnader mot nyttor för hela
kalkylperioden erhålls en så kallad nettonuvärdeskvot, NNK, vilken påvisar åtgärdens
eventuella samhällsekonomiska lönsamhet.
NNK kan aldrig bli mer negativ än -1, däremot mer positiv än +1. Därför är det viktig att
observera att negativa NNK-värden ändrar bullerskyddsskärmarnas klassificering i
snabbare takt än vad positiva NNK-värden gör och därför kan även ett lågt negativt
NNK-värde klassificera en bullerskyddsskärm som mycket olönsam.
NNK
-1

Kostnad i jämförelse med nytta
Ingen nytta.

NNK

Kostnad i jämförelse med nytta

0

Kostnaden är lika stor som nyttan

+0,03

Nyttan är 3% högre än kostnaden

-0,99

Kostnaden är 100 ggr högre än nyttan

-0,75

Kostnaden är 4 ggr högre än nyttan

+0,1

Nyttan är 10% högre än kostnaden

-0,67

Kostnaden är ca 3 ggr högre än nyttan

+0,5

Nyttan är 50% högre än kostnaden

Kostnaden är 2 ggr högre än nyttan

+1

Nyttan är 2 ggr högre än kostnaden

-0,33

Kostnaden är ca 50% högre än nyttan

+2

Nyttan är 3 ggr högre än kostnaden

-0,09

Kostnaden är ca 10% högre än nyttan

+3

Nyttan är 4 ggr högre än kostnaden

-0,03

Kostnaden är ca 3% högre än nyttan

+99

-0,5

Nyttan är 100 ggr högre än kostnaden

Antalet boende per hushåll har ansatts som riksgenomsnittet hämtat från Statistiska
centralbyrån, 2,7 personer per småhus och 1,9 personer per lägenhet. Antalet lägenheter
i flerfamiljshus har uppskattats som 85 procent av bostadshusets totala area för att
exkludera gemensamma ytor, dividerat med den genomsnittliga arean av en lägenhet 70
kvm2.

1.3.

Bedömning av ekonomisk rimlighet

Samhällsekonomiska beräkningar är en del i bedömningen om åtgärden är ekonomiskt
rimlig enligt miljöbalken. Samhällsekonomiska beräkningar och analyser ska dock inte
vara det enda och avgörande beslutsunderlaget, utan ska hanteras som ett av flera
underlag. Om det är tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt att uppnå alla riktvärden ska
2 SCB, Minst bostadsyta per person i storstäder, ”, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/Minstbostadsyta-per-person-i-storstader/, hämtad 2019-12-12

detta alternativ väljas. Om inte alla riktvärden kan uppnås utvärderas olika alternativ i
enlighet med avstegstrappan. I det fall flera samhällsekonomiskt lönsamma alternativ
finns ska dessa ställas mot varandra. Övervägandet av åtgärderna ska göras utifrån en
helhetsbedömning som omfattar både miljön inomhus och utomhus. I det enskilda fallet
behöver kostnader ställas mot den bullerdämpande effekt som uppnås, det vill säga
tillkommande kostnaden för ett dyrare alternativ jämförs med ytterligare sänkning av
ljudnivån såväl inomhus som utomhus.

1.4.

Vägnära bullerskyddsåtgärder

Bullerskyddsåtgärder har övervägts längs ombyggd vägsträcka för samtliga
bullerberörda fastigheter i form av bullerskyddsskärmar och bullerskyddsvallar.
Bullerskyddsvallar 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 bullerskyddsvallen, vilket inte anses vara rimligt.
Bullerskyddsskärmars effekt påverkas av längden och höjden på skärmen samt hur
vägen ligger i förhållande till de hus som ska skyddas. En tumregel är att en vägnära
bullerskyddsskärm behöver vara minst två gånger så lång som avståndet mellan vägen
och huset, se illustration i Figur 1.

Figur 1. För att få riktigt bra effekt behöver vägnära bullerskyddsskärmar vara minst två gånger så
lång som avståndet mellan vägen och huset.

Terrängen påverkar möjligheten till bra effekt av vägnära bullerskyddsskärm. Förenklat
kan man säga att hus som ligger högt ovanför vägen är svårare att skydda än hus som
ligger lägre än vägen, se illustration i Figur 2.

Figur 2. Även terrängen påverkar möjligheten till bra effekt av vägnära bullerskyddsskärm.

Vägnära bullerskyddsskärmar medför högre ljudnivåer på motsatt sida vägen om de inte
förses med ljudabsorbenter som förhindrar att ljudet reflekteras i skärmen.

Figur 3. Två exempel på vägnära bullerskyddsskärmar med ljudabsorbent.

Möjligheten och rätten att ta mark i anspråk för källnära bullerskyddsåtgärder
begränsas till den infrastruktur som byggs om i den aktuella planen. Därmed
kan inte källnära bullerskyddsåtgärder föreslås i planen som enkom skyddar
störning från annan infrastruktur än den som byggs om.
Följande schablonkostnader har använts för bullerskyddsskärmarna:






Reflekterande/ljudabsorberande, höjd 2 m: 6 000/8 000 kr/m
Reflekterande/ljudabsorberande, höjd 2,5 m: 8 000/10 200 kr/m
Reflekterande/ljudabsorberande, höjd 3 m: 11 000/12 600 kr/m
Reflekterande/ljudabsorberande, höjd 4 m: 16 000/19 000 kr/m
På bro: 4 000 kr/m2

Schablonkostnad för bullerskyddsskärm på bro är uppskattad av Trafikverket
från tidigare utförda projekt.

1.5.
1.5.1

Fastighetsnära åtgärder
Fasadåtgärder

Fasadåtgärder kan exempelvis vara byte av fönster, byte av väggventiler eller invändig
väggåtgärd. Med invändig väggåtgärd avses förstärkning av ytterväggar genom invändigt
montage av dubbelgips på akustikprofil. För att översiktligt kunna beräkna
åtgärdskostnaden för varje fastighet har följande schablonkostnader hämtade från VägBUSE version 2020 1.0 använts. Uppskattningen för fördjupad utredning baseras på
tidigare erfarenhet av sådana utredningar.


Ljuddämpad friskluftsventil: 3 500 kr/st



Fönsterbyte: 13 600 kr/st



Fördjupad utredning: 15 000 kr/hus

För vissa fastigheter har även byte av fönsterdörr föreslagits som åtgärd.
Schablonkostnad för byte av fönsterdörr saknas, varvid schablon för fönsterbyte har
använts.

1.5.2

Lokal åtgärd uteplats

En uteplats kan skyddas antingen genom att den flyttas till ett bättre läge i trädgården
eller genom en lokal bullerskyddsskärm. För befintliga uteplatser intill bostäder bör
riktvärden uppnås på minst en uteplats. För att översiktligt kunna beräkna
åtgärdskostnad för uteplatser har följande schablonkostnad för lokal skärmning av
uteplats enligt Väg-BUSE version 2020 1.0 använts:


Uteplatsåtgärd, lokal bullerskyddsskärm vid uteplats: 100 000 kr

2 Projektspecifika förutsättningar
2.1.

Övrig statlig infrastruktur

Vid utredning av bullerskyddsåtgärder för ombyggd väg ska även övrig statlig
infrastruktur beaktas enligt Trafikverkets handledning. Kostnader för åtgärder ska dock
inte i orimlig omfattning belasta det aktuella projektet. Framförallt är det tågtrafiken på
Bergslagsbanan som medför höga ljudnivåer, men även de statliga vägarna, väg 854 och
väg 69, påverkar ljudnivåerna. Bergslagsbanan löper tvärs igenom utredningsområdet
vilket innebär att en vägnära bullerskyddsskärm har liten eller ingen effekt på ljud från
järnvägen. Övrig statlig infrastruktur påverkar därmed främst behovet av fastighetsnära
åtgärder då källnära åtgärder endast kan föreslås i planen (med stöd av väglagen) för
den ombyggda vägen. Kostnader för fastighetsnära åtgärder beaktat all statlig
infrastruktur skulle medföra en kostnadsökning på 140% vilket projektet har bedömt
vara orimligt hög3. Därmed har hänsynen till ljud från övrig statlig infrastruktur
begränsats i projektet och följande principer ska gälla vid övervägande om
bullerskyddsåtgärder:

1. Vägnära bullerskyddsskärmar föreslås om det går att hitta lösningar som
blir samhällsekonomiskt lönsamma beaktat ljud från E16 och/eller all statlig
infrastruktur.
2. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder föreslås endast om de behövs
beaktat ljud från E16. Det innebär att:

3



För hus där eventuella bullerskyddsskärmar medför att riktvärden
inomhus och på uteplats innehålls beaktat ljud från E16 så föreslås
inga ytterligare åtgärder även om de behövs för att klara riktvärden
beaktat övrig statlig infrastruktur.



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

Beslut från Trafikverket, 2019-12-18



2.2.

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

Åtgärder i befintlig miljö

Parallellt med denna vägplan genomförs Trafikverkets bullerskyddåtgärder i befintlig
miljö. Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte
varit föremål för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i
åtgärdsprogrammet. Urval av fastigheter för åtgärder sker mot åtgärdsnivåer, som ligger
ca 10 dBA över gällande riktvärden, och utifrån dagens trafik. Utredning och förslag på
åtgärder sker inom Nationellt Program Buller på Trafikverket Investering. Den
övergripande tidplanen är att urval av fastigheter för vidare utredning ska vara färdigt
under 2020 för vägar och 2021 för järnvägar. Åtgärdsutredning för hela landet ska vara
färdiga under 2024 och åtgärder vidtagna 2026. För Bergslagsbanan har urval av
fastigheter tagits fram för vidare utredning av åtgärder under 2021 av Nationellt
Program Buller. Detta berör främst de fastigheter som ligger i direkt anslutning till
Bergslagsbanan.

2.3.

Befintliga vägnära bullerskyddsskärmar

Vägnära bullerskyddsskärmar finns på delar av sträckan mellan trafikplats Västra Hosjö
och Östra Hosjö. Befintliga bullerskyddsskärmar är uppförda på 1990-talet och har
brister avseende så väl höjd som skick. Status på befintliga bullerskyddsskärmar har
inventerats i fält och redovisas i bilaga 30. Bullerskyddsskärmarna är gamla och slitna
med glipor mellan planken samt att de inte ansluter mot marken. Vid
nulägesberäkningar har därför bullerskyddsskärmarnas effekt överskattats jämfört med
verklig effekt för de befintliga bullerskyddsskärmarna. Det är beräkningstekniskt svårt
att ge en rättvisande bild av nuvarande bullerdämpning från befintliga
bullerskyddsskärmar. Det är även svårt att genom mätning bestämma dämpningen hos
en skärm på ett representativt sätt. Trafikverket har därför gjort följande antaganden
kring befintliga bullerskyddsskärmar i projektet (ej bullerskyddsskärm Hosjöskolan):

-

Ljudnivåer i nuläge beräknas utifrån att befintliga bullerskyddsskärmar
har avsedd bullerdämpande effekt. Värden kommenteras i text med att
detta sannolikt är en överskattning av den verkliga dämpningen med i
storleksordning 4–7 dBA. I tabeller och i ljudutbredningskarta
redovisas beräknade, sannolikt överskattade, värden.

-

Ljudnivåer i Nollalternativet beräknas utifrån att befintliga
bullerskyddsskärmar ej längre finns då bullerskyddsskärmarnas ålder
vid prognosåret (år 2040) överstiger bedömd livslängd på 30 år.

Befintlig bullerskyddsskärm vid Hosjöskolan är dock en senare konstruktion uppförd
2011/2012. Skärmen är också i bättre skick jämfört med övriga bullerskyddsskärmar och
dess placering och höjd bedöms som rimlig. Ombyggnaden av E16 medför inte höjda
ljudnivåer, däremot innebär trafikökningen fram till 2040 en höjning av ljudnivåerna.
Trafikverket har därför gjort följande antaganden kring bullerskyddsskärmen vid
Hosjöskolan:

-

Inga åtgärder föreslås för befintlig bullerskyddsskärm vid Hosjöskolan.
När skärmen har nått sin livslängd, runt år 2040, ska den bytas ut mot
en bullerskyddsskärm som klarar då gällande krav.

-

Brister hos befintlig bullerskyddsskärm ska ses över och åtgärdas inom
ordinarie underhåll

Västra delen av befintlig bullerskyddsskärm i Västra Hosjö Norr behöver rivas pga
ombyggnad av trafikplats. Även om befintlig bullerskyddsskärm bedöms ha begränsad
effekt, så motiverar det inte att bullerskyddsskärmen kan rivas vid ombyggnaden utan
att ersättas. Vid överväganden om åtgärder ska man utgå från att en bullerskyddsskärm
med motsvarande höjd och längd som befintlig behöver uppföras. Endast merkostnader
för ev förlängning/höjning ska beaktas vid övervägande om samhällsekonomisk
lönsamhet.

2.4.

Nya vägnära åtgärder

Initialt utreddes vilka källnära åtgärder som krävs för att uppfylla samtliga riktvärden
beaktat all statlig infrastruktur. Källnära åtgärder vid annan infrastruktur än E16 kan
dock inte föreslås och fastställas i denna plan. Överväganden om källnära åtgärder
innefattar därför endast alternativa vägnära åtgärder längs E16 och effekter av dessa
beaktat ljud endast från E16. Effekter av skärmalternativen har studerats för de
bullerberörda bostadshusen samt för övriga hus i respektive område som beräknas få
nivåer över Leq 50 dBA.
Alla bullerskyddsskärmar som utretts har beräknats med en 4 dB ljudabsorbent på
insidan av skärmen mot ljudkällan, vilket motsvarar en normalt ljudabsorberande
bullerskyddsskärm.
Skärmhöjd relativt omgivande terräng presenteras för varje åtgärdsförslag förutom när
E16 går på bank. I områden där E16 går på bank (Kapellvägen, Hosjö Kapell och
Norra/Södra Klingvägen) presenteras skärmhöjden relativt vägbanan för varje
åtgärdsförslag. Den verkliga höjden kan då vara högre om skärmen måste placeras på
bankens sluttning. I projektet begränsas skärmhöjden till att vara som högst 4 meter.
Utgångspunkten i testning av bullerskyddsskärmar har varit med höjderna 2 m och 4 m.
Därefter har bullerskyddsskärmarnas höjder, längder och till viss del ljudabsorption
optimerats utifrån behov grundat på resultaten av den samhällsekonomiska
lönsamheten och antal avsteg som hade behövt göras.
Befintliga bullerskyddsskärmar finns vid Östra och Västra Hosjö som vid delar av
vägsträckan har en höjd lägre än 2 meter. Beräkningar visar att bullerskyddsskärmar
med höjd lägre än 2 meter har en låg bullerdämpande effekt. När nya
bullerskyddsskärmar testats på områden med befintliga bullerskyddsskärmar har
skärmhöjderna därför ökats till 2 meter om befintlig höjd är lägre. Befintliga
skärmhöjder som överstiger 2 meter har behållits, detta för att undvika en negativ nytta
vid beräkning av Väg-BUSE.
För bullerskyddsskärmar på bro finns begränsningar på hur mycket extra belastning
bron kan tåla utan att kantbalkar behöver bytas ut. Beräkningar för detta har
genomförts inom projektet. Utifrån detta har följande antaganden gjorts:

-

Höjd på bullerskyddsskärm över bro har begränsats till 1,7 m vilket
innebär att en bullerskyddsskärm kan uppföras på befintlig bro utan
kantbalksbyte.

-

Bro över Skolvägen klarar inte ytterligare belastning utan ett
kantbalksbyte vilket innebär att bullerskyddsskärm inte föreslås på
denna bro.

-

Bro över Steffens väg har kantbalkar som klarar av belastningen från en
bullerskyddsskärm med högsta höjd 2 m. Skärmens höjd begränsas
därför till 2 m för att undvika ett kantbalksbyte.

Föreslagna bullerskyddsskärmar är placerade med hänsyn till förutsättningarna på
platsen, avståndet till vägkant skiljer sig därför mellan åtgärderna.
Bullerskyddsskärmarnas placering begränsas av trafiksäkerhet vid korsningar samt påoch avfarter. För att ej skymma sikten för trafikanten vid dessa platser har hänsyn tagits
till siktlinjer vid placering av bullerskyddsskärmarna. I de fall vägen går på bank har
bullerskyddsskärmarna placerats minst 1,75 meter från vägens beläggningskant med
hänsyn till snöupplag, säkerhetsavstånd samt diken.
I de fall då bostadshus har fler än en uteplats som beräknas få överskridanden, har
åtgärder föreslagits för att uppfylla riktvärden för en uteplats. På Bergslagsbanan
passerar inte fler än fem tåg per timme i genomsnitt under dag- och kvällstid, vilket
innebär att åtgärd övervägs först när Lmax från järnväg överskrider 80 dBA eftersom 70
dBA får överskridas med högst 10 dB. För vägtrafik övervägs åtgärd när Lmax överskrider
70 dBA eftersom fler än fem överskridanden per timme sker.

DEL B. Områdesvisa överväganden
Utredning av bullerskyddsåtgärder har utförts områdesvis. Dessa områden är:
Lönnemossa, Kapellvägen, Hosjö Kapell, Trafikplats Östra Hosjö, Östra Hosjö, Västra
Hosjö norr, Västra Hosjö söder, Hosjö strand, Steffens väg samt Södra och Norra
Klingvägen, se Figur 4. Ljudutbredningskartor redovisas områdesvis för de alternativ
som beräknas vara mest samhällsekonomiskt lönsamma.

Figur 4. Indelning av områden där vägnära bullerskyddsåtgärder utretts.

3 Lönnemossa
3.1.

Områdesbeskrivning

Området Lönnemossa ligger längst österut inom vägplanen, se Figur 5. Området har gles
bebyggelse och bostadshusen på norra sidan av E16 ligger på en höjd. Fornlämningar
finns också i området. Här bedöms tio bostadshus som bullerberörda. Samtliga
bostadshus har överskridanden av ekvivalenta ljudnivåer utomhus varav två bostadshus
har överskridanden inomhus.

Figur 5. Bild över område Lönnemossas geografiska läge, markerat i rött.

Figur 6. Områdesbild över Lönnemossa. Bullerberörda bostadshus i steg A markerade i rött.
Broar markerade med grön färg. Ombyggd väg ligger inom gulstreckat område.

3.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i området.

3.3.

Utredda skärmalternativ

Flera skärmalternativ har utretts på båda sidor om E16. Skärmalternativ A1 -A6
presenteras nedan.

A1

A2

A3

A4

A5

A6
Alternativ A1
En 142 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan längs E16.
Bullerskyddsskärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,85.
Alternativ A2
En 114 m lång och 2 m hög (1,7 m på bro) bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan
längs E16. Skärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,77.
Alternativ A3
En 134 m lång och 2 meter hög bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan längs E16.
Skärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,43.
Alternativ A4
En 142 m lång och 2 meter hög bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan längs E16.
Skärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,77.
Alternativ A5
En 142 m lång och 2 meter hög bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan längs E16.
Skärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,66.
Alternativ A6
En 142 m lång och 2 meter hög bullerskyddsskärm har utretts vid norra sidan längs E16.
Skärmen bedöms vara mycket olönsam med en NNK på -0,77.
Vägnära åtgärd

A1: 2 m hög och 134 m lång
bullerskyddsskärm.

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

-0,85 / -

Total
kostnad
1,1 Mkr

A2: 2 m hög (1,7 m på bro) och
114 m lång bullerskyddsskärm.

-0,77 / -

0,9 Mkr

A3: 2 m hög och 134 m lång
bullerskyddsskärm.

-0,43 / -

1,1 Mkr

A4: 2 m hög och 200 m lång
bullerskyddsskärm.

-0,77 / -

1,6 Mkr

A5: 2 m hög och 106 m lång
skärm

-0,66 / -

0,9 Mkr

-0,77 / -

0,8 Mkr

A6: 2 m hög och 65 m lång
skärm

3.4.

Överväganden

För att få god effekt med bullerskyddsskärmar längs E16 för detta område behöver
bullerskyddsskärmarna vara längre och högre, vilket kommer bli mycket kostsamt.
Området har gles bebyggelse och därför är den samhällsekonomiska nyttan här mycket
liten.

3.5.

Föreslagna vägnära åtgärd

Det föreslås inga vägnära åtgärder i detta område.

3.6.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Tre uteplats- och fasadåtgärder för fem bostadshus föreslås. Berörda fastigheter
redovisas i bilaga 28.
En bullerberörd fastighet ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden inomhus.
Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i byggskedet,
detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på grund av
smittspridning av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

3.7.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasad. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 1 för två bostadshus och avsteg 2 för
åtta bostadshus endast beaktat ljud från ombyggd väg. Riktvärden för ljudnivåer
inomhus beräknas innehållas med föreslagna fasadåtgärder.

Endast beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 för ett bostadshus och
avsteg 2 för nio bostadshus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus beräknas innehållas med
föreslagna fasadåtgärder. För redovisning av vilka fastigheter det berör, se bilaga 28.

4 Kapellvägen
4.1.

Områdesbeskrivning

Området Kapellvägen ligger väster om E16 som går på bank och har järnvägen i norr.
Kapellvägens geografiska läge presenteras i Figur 7. Terrängen har varierande höjd, där
bostadshus i söder ligger över vägen. Vägnära åtgärder kommer alltså ha en lägre effekt i
söder. På grund av järnvägens nära läge till bostadsområdet domineras
bullersituationen för majoriteten av bostadshusen av spårtrafik med undantag för
bostadshusen längst söderut. I detta område har 34 bostadshus definierats som
bullerberörda, se rödmarkerade byggnader i Figur 8.

Figur 7. Bild över Kapellvägens geografiska läge, området markerat i rött.

Figur 8. Områdesbild över Kapellvägen, bullerberörda bostadshus i steg A markerade i rött, steg B
markerade i gult, Bergslagsbanan markerad med lila färg, broar markerade med grön färg,
ombyggd väg inom gulstreckat område.

4.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i detta område.

4.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla alla riktvärden beaktat ljud från all statlig infrastruktur för samtliga
bostadshus och uteplatser i området, krävs en 458 m lång bullerskyddsskärm längs E16
med höjden 5–6 m samt en 252 m lång och 4–10 m hög bullerskyddsskärm längs
bergslagsbanan. Sådana bullerskyddsskärmar bedöms vara ekonomiskt orimliga och
tekniskt utmanande att uppföra

4.4.

Utredda skärmalternativ

Ett flertal vägnära alternativ har utretts. Skärmalternativen nedan, A1–A4, är de
bullerskyddsskärmar som beräkningsmässigt gav bäst effekt och samhällsekonomisk
lönsamhet. E16 går på bank här och därmed är bullerskyddsskärmarnas höjder relativt
vägbanan.

A1

A2

A3

A4

Alternativ A1
Initialt utreddes en 457 m lång bullerskyddsskärm längs E16 med skärmhöjd 2 m
relativt vägbanan (1,7 m hög på bro). Skärmen bedöms vara lönsam med en NNK på
0,42.
Alternativ A2 och A3
Två kortare skärmalternativ längs E16 har utretts, en 261 m lång bullerskyddsskärm
(A2) och en 318 m lång bullerskyddsskärm (A3), båda med skärmhöjd 2 m relativt
vägbanan (1,7 m på bro). Både A2 och A3 bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma
med ett NNK-värde på 0,92 respektive 0,73.
Alternativ A4
A4 är en kombination av de kortare skärmalternativen. En 282 m lång
bullerskyddsskärm längs E16 med en skärmhöjd på 2 m relativt vägbanan (1,7 m på
bro). Bullerskyddskärmen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam med en NNK på
0,90.
Vägnära åtgärd

A1: 2 m hög (1,7 m på bro) och
457 lång bullerskyddsskärm.

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

0,42 / 0,58

Total
kostnad
3,5 Mkr

A2: 2 m hög (1,7 m på bro) och
261 lång bullerskyddsskärm.

0,92 / 1,33

2 Mkr

A3: 2 m hög (1,7 m på bro) och
318 lång bullerskyddsskärm.

0,73 / 1,03

2,5 Mkr

A4: 2 m hög (1,7 m på bro) och
282 lång bullerskyddsskärm.

0,84 / 0,62

2,2 Mkr

4.5.

Överväganden

Det är den täta bebyggelsen i mitten av området som gör en bullerskyddsskärm lönsam.
I ändarna på skärmen är det glesare mellan husen och kostnaden per hus ökar kraftigt ju
längre skärmen görs.
Med den längsta skärmen är det bara två hus längst i sydost som beräknas få
överskridanden av riktvärden beaktat ljud från E16.
Om skärmen kortas av 100 m i norr så att den går fram till bron över järnvägen ökar
ljudnivån med 1–3 dB vid närmaste husen och riktvärde utomhus vid fasad överskrids
vid två hus. En kostnadsökning på 660 000 kr för att klara riktvärden vid de husen
också beräknas inte vara samhällsekonomiskt lönsamt (330 000 kr/hus).
Om skärmen kortas av 74 m i söder så ökar ljudnivån med 1 dB vid närmaste husen och
riktvärde utomhus vid fasad överskrids vid ytterligare ett hus. En kostnadsökning på
590 000 kr för att minska ljudnivån med 1 dB beräknas inte vara samhällsekonomiskt
lönsamt.
För Kapellvägen föreslås därför inte den bullerskyddsskärm som beräknas få bäst effekt
och samtidigt är samhällsekonomiskt lönsam, utan en bullerskyddsskärm som är något
nerkortad både i söder och norr.

4.6.

Föreslagen vägnära åtgärd

En 282 m lång och 2 m hög (1,7 m på bro) bullerskyddsskärm föreslås uppföras längs
med E16, 1,75 m ifrån vägens beläggningskant. Bullerdämpningen anses vara god med
2–7 dBA sänkning av ekvivalenta ljudnivåer för bostadshusen närmast vägen vid första
våningen. Med åtgärd beräknas ljudnivåerna till 49–59 dBA vid bostadshusens första
våning jämfört med 50–63 dBA utan åtgärd endast beaktat ljud från ombyggd väg. Åtta
bostadshus beräknas få överskridanden utomhus vid fasad, varav ett bostadshus även
beräknas få överskridanden vid uteplats.
Ljudutbredningen utan och med föreslagen vägnära åtgärd visas i Figur 9 nedan.

Figur 9. Ljudutbredning över Kapellvägen. Den övre bilden visar utan ljudutbredningen utan
vägnära åtgärd och den nedre bilden visar ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

4.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Åtgärder för fasad och uteplats föreslås för fastigheten Sandviken 71:1.

4.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 1 för fem bostadshus och avsteg 2 för
sex bostadshus. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 för fem
bostadshus, avsteg 2 för sex bostadshus, avsteg 3 för två bostadshus och avsteg 4 för 18
bostadshus. För redovisning av vilka fastigheter det berör, se bilaga 28.

5 Hosjö Kapell
5.1.

Områdesbeskrivning

Området Hosjö kapell är beläget öster om E16 i höjd med Kapellvägen, se Figur 10.

Figur 10. Bild över Hosjö Kapells geografiska läge, markerat i rött.

Bergslagsbanan belägen norr om området är tillsammans med E16 dominerande
ljudkällor. E16 går på bank och är belägen ovanför de närmaste bostäderna. I detta
område definieras fyra bostadshus s0m bullerberörda, se Figur 11.

Figur 11. Områdesbild över Hosjö Kapell, ombyggd väg inom gulstreckat område, fyra
bullerberörda bostadshus i steg A, väster om ombyggd väg markerade i rött, Bergslagsbanan
markerad med lila färg norr om området.

5.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i detta område.

5.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla alla riktvärden beaktat all statlig infrastruktur för samtliga bostadshus
och uteplatser i området krävs det en 365 m lång och 4 m hög bullerskyddsskärm samt
en 261 m lång och 6 m hög bullerskyddsskärm längs Bergslagsbanan. Det bedöms som
ekonomiskt orimligt och tekniskt utmanande att uppföra dessa bullerskyddsskärmar.

5.4.

Utredda skärmalternativ

Två skärmalternativ har utretts längs E16, A1 och A2.

A1

A2

Alternativ A1
Initialt testades en 350 m lång bullerskyddsskärm med skärmhöjd på 2 m relativt
vägbana (1,7 m på bro) längs E16. Skärmen bedöms vara mycket samhällsekonomiskt
olönsam med ett NNK-värde på -0,51.
Alternativ A2
En 158 m lång bullerskyddsskärm med effektiv skärmhöjd på 2 m (1,7 m på bro) längs
E16 har utretts. Skärmen bedöms vara svagt samhällsekonomisk lönsam med en NNK
på 0,12.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total kostnad

A1: 2 m hög (1,7 m på bro) och
350 lång bullerskyddsskärm.

-0,51 / -

2,7 Mkr

A2: 2 m hög (1,7 m på bro) och
158 lång bullerskyddsskärm.

-0,05 / -0,21

1,2 Mkr

5.5.

Överväganden

Det är på grund av de tre husen som ligger närmast vägen i norra änden av
bullerskyddsskärmen som samhällsekonomisk nytta fås. Trots att bullerskyddsskärmen i
Alternativ A2 innebär smått negativ NNK har den en god bullerdämpande effekt för
dessa bostadshus och föreslås därför ändå. En förlängning på ca 160 m i söder
(Alternativ A1) för att även skydda det fjärde bullerberörda huset i området beräknas
kosta 1 300 000 kr. En längre bullerskyddsskärm är inte samhällsekonomiskt lönsam
och merkostnaden för förlängningen bedöms vara ekonomiskt orimlig.

5.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En 158m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm (1,7 m hög på bro) föreslås upprättas
längs E16. Bullerskyddsskärmen har en god effekt med möjlighet att sänka ekvivalenta
ljudnivåer med 3–10 dBA för de tre bostadshusen närmast E16 vid första våningen. Med
åtgärd beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna bli 53–59 dBA jämfört med 54–69 dBA
utan bullerskyddsåtgärder endast beaktat ljud från ombyggd väg. Två av fyra
bullerberörda bostadshus beräknas få överskridanden av ekvivalenta ljudnivåer, samt
två uteplatser endast beaktat ljud från ombyggd väg. Ljudutbredningen utan och med
föreslagen vägnära åtgärd visas i Figur 12 nedan.

Figur 12. Ljudutbredning över Hosjö Kapell. Den övre bilden visar ljudutbredningen utan vägnära
åtgärd och den nedre bilden visar ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

5.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Två uteplatser beräknas få överskridande och föreslås uteplatsåtgärd. Vilken fastighet
det berör redovisas i bilaga 28.

5.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.

Avsteg 1 görs på två bostadshus och avsteg 2 görs på två bostadshus endast beaktat ljud
från ombyggd väg. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 på ett
bostadshus och avsteg 4 för på tre bostadshus. För redovisning av vilka fastigheter det
berör, se bilaga 28.

6 Trafikplats Östra Hosjö
6.1.

Områdesbeskrivning

Området Trafikplats Östra Hosjö ligger nordost om E16, längs med på- och avfarter vid
trafikplats Östra Hosjö, se Figur 13 och Figur 14.

Figur 13. Bild över Trafikplats Östra Hosjös geografiska läge markerat i rött.

Området Trafikplats Östra Hosjö ligger nordost om E16, längs med på- och avfarter vid
trafikplats Östra Hosjö, se Figur 14. Här finns åtta bostadshus som definieras som
bullerberörda. Det är primärt ljud från ombyggd väg som dominerar i detta område. E16
är belägen högre upp än på- och avfarten och har en större trafikmängd, och därför är en
bullerskyddsskärm längs E16 mer effektivt. Däremot begränsas skärmens placering och
utformning av krav på trafiksäkerhet, då sikten ej får skymmas vid en påfart.

Figur 14. Områdesbild över Trafikplats Östra Hosjö. De åtta bullerberörda bostadshusen finns i
nordost där bullerberörda i Steg A är markerade med rött och bullerberörda i Steg B med gult.
Ombyggd vägsträcka finns inom gulstreckat område. Broar är markerade med grönt.

6.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i detta område.

6.3.

För att klara alla riktvärden

En 280 m lång bullerskyddsskärm med höjder på 4–7,5 m behövs för att klara alla
riktvärden beaktat ljud från all statlig infrastruktur. Detta bedöms både som ekonomiskt
orimligt och tekniskt utmanande att uppföra.

6.4.

Utredda skärmalternativ

Två skärmalternativ har utretts längs E16, A1 och A2 nedan.

A1

A2

Alternativ A1
Initialt testades en 240 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm (1,7 m på bro) längs

vägkanten norr om E16. Skärmen bedöms som mycket samhällsekonomiskt olönsam
med en NNK på -0,71.
Alternativ A2
En förkortad variant på tidigare skärmalternativ testades, en 132 m lång och 2 m hög
(1,7 m på bro) bullerskyddsskärm. Även detta alternativ bedöms som mycket
samhällsekonomiskt olönsamt med en NNK på -0,61
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

A1: 2 m hög (1,7 m på bro) och
240 lång bullerskyddsskärm.

-0,71 / -0,58

A2: 2 m hög (1,7 m på bro) och
132 lång bullerskyddsskärm.

-0,67 / -

6.5.

Total kostnad
1,9 Mkr

1 Mkr

Överväganden

För att få god effekt krävs bullerskyddsskärmar längs både E16 och längs av- och
påfarten, vilket blir mycket kostsamt. Bullerskyddsskärmars placering och utformning
begränsas även av krav på trafiksäkerhet. För detta område går det därför inte att
utforma någon vägnära bullerskyddsåtgärd som ger samhällsekonomisk lönsamhet.

6.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

Ingen vägnära åtgärd föreslås för detta område.

6.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Fem uteplatser beräknas få överskridanden och föreslås få uteplatsåtgärder. För ett
bostadshus föreslås fördjupad utredning. Berörda bostadshus redovisas i bilaga 28.
En av de bullerberörda fastigheterna ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden
inomhus. Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i
byggskedet, detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på
grund av smittspridning av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

6.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för ljudnivå inomhus samt för uteplatser med de föreslagna
åtgärderna.

Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 2 för sex bostadshus. Beaktat ljud från
all statlig infrastruktur görs avsteg 2 för fem bostadshus avsteg 4 för två bostadshus. För
redovisning av vilka fastigheter det berör, se bilaga 28.

7 Östra Hosjö
7.1.

Områdesbeskrivning

Området Östra Hosjö ligger norr om E16 väster om Trafikplats Östra Hosjö, se Figur 15.

Figur 15. Området Östra Hosjös geografiska läge är markerat i rött.

Bergslagsbanan ligger en bit bort, söder om området. Det är primärt ljud från ombyggd
väg som dominerar i detta område. Här finns 10 bullerberörda bostadshus där nio
bostadshus är bullerberörda i steg A och ett bostadshus är bullerberört i steg B, se Figur
16. De avlånga bullerberörda byggnaderna inom området är flerfamiljshus med som
högst tre våningar och belägna på en höjd ovanför ombyggd väg. Det blir därför svårt att
innehålla riktvärden för alla våningar med vägnära åtgärder.

Figur 16. Områdesbild över Östra Hosjö, bullerberörda bostadshus i Steg A markerade i rött,
steg B markerade i gult, broar markerade med grön färg, ombyggd väg inom gulstreckat område.
Befintlig bullerskyddsskärm är markerad med brun färg.

7.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Befintlig bullerskyddsskärm finns i området idag och har en varierande höjd på 1–4 m.
Dess placering är markerad med brun linje i Figur 16 ovan. Bullerskyddsskärmen är
gammal och i dåligt skick och antas därför inte finnas kvar i driftskedet.

7.3.

För att klara alla riktvärden

För att klara alla riktvärden för bullerberörda bostadshus i Östra Hosjö hade det krävts
en 483 m lång bullerskyddsskärm med varierande höjder på 4–9 m beaktat ljud från all
statlig infrastruktur. En sådan bullerskyddsskärm bedöms som både ekonomiskt orimlig
och tekniskt utmanande att uppföra.

7.4.

Utredda skärmalternativ

Två skärmalternativ har utretts för detta område, A1 och A2.

A1/A2

Alternativ A1
Ett alternativ med en 430 lång bullerskyddsskärm med varierande höjd på 2–3 m har
utretts. Skärmen har samma placering som befintligt plank har idag. Den är
reflekterande fram till Hosjöskolan och därefter har den beräknats med ljudabsorbent.
Skärmen bedöms ha en mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet med ett NNK-värde
på 2,26.
Alternativ A2
En 430 m lång och 4 m hög bullerskyddsskärm med samma placering som i alternativ
A1 har utretts. Skärmen är reflekterande fram till Hosjöskolan och därefter har den
beräknats med ljudabsorbent. Skärmalternativet bedöms vara mycket
samhällsekonomiskt lönsamt med en NNK på 1,86.
Alternativ A3
En 430 m lång och 3–4 m hög bullerskyddsskärm har utretts. Den har samma placering
och är reflekterande och absorberande på samma avsnitt som alternativ A2. Alternativet
har till skillnad från alternativ A2 sänkts till 3 m vid krönet bakom flerfamiljshuset Lilla
Näs 3:42, strax efter utfarten från trafikplats Östra Hosjö. Skärmalternativet bedöms
vara mycket samhällsekonomiskt lönsamt med en NNK på 2,62.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total kostnad

A1: 2–3 m hög och 430 m lång
bullerskyddsskärm.

2,26 / 2,6

4,6 Mkr

A2: 4 m hög och 430 m lång
bullerskyddsskärm.

2,23 / 1,96

7,5 Mkr

A3: 3–4 m hög och 430 m lång
skärm

2,62/2,44

7,1 Mkr

7.5.

Överväganden

Det är flerfamiljshusen som ger skärmarna en mycket hög samhällsekonomisk
lönsamhet. Alternativ A1 ger med sitt höga NNK-värde tre gånger så stor nytta som
kostnad. Alternativ A2 ger däremot ett bättre skydd för området, speciellt för
flerfamiljshusens högre våningar och har fortfarande en dubbelt så stor nytta som
kostnad. Alternativ A3 ger högst samhällsekonomiskt lönsamhet och har ett likvärdigt
skydd som alternativ A2. Det blir inga fler överskridanden av ljudnivåer med A3 jämfört
med A2. Landskapsbildningen blir också bättre med sänkt skärm på krönet, därför
föreslås alternativ A3.

7.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En delvis ljudabsorberande, 430 m lång och 3–4 m hög bullerskyddsskärm föreslås för
detta område. Den ljuddämpande effekten bedöms vara god med 1–13 dBA sänkning av
ekvivalenta ljudnivåer vid första våningen för bostadshusen närmast vägen. Med åtgärd

beräknas den ekvivalenta ljudnivån i området vara 49–65 dBA jämfört med 53–66 dBA
utan åtgärd. Sex bostadshus beräknas fortfarande få överskridanden av ekvivalenta
ljudnivåer, utomhus vid fasad. Ljudutbredningen utan och med föreslagen vägnära
åtgärd visas i Figur 18 nedan.

Figur 18.
Ljudutbredning
över Östra Hosjö.
Den övre bilden
visar utan
ljudutbredningen
utan vägnära
åtgärd och nedre
bild visar

Figur 17. Ljudutbredning över Östra Hosjö. Den övre bilden visar
ljudutbredningen utan vägnära åtgärd och den nedre bilden visar
ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

7.7.

Föreslagna fastighetsåtgärder

Ett flerfamiljshus föreslås fasadåtgärder för att uppnå riktvärden inomhus. Eftersom 14
balkonger beräknas få överskridanden föreslås det en gemensam uteplats, som
flerfamiljshusen kan nyttja tillsammans. För redovisning av vilka fastigheter det berör,
se bilaga 28.
Två flerfamiljshus ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden inomhus. Med nuvarande
yttervägg och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i byggskedet, detta då en
sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på grund av smittspridning av
Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

7.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 2 för fem bostadshus. Beaktat ljud
från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 för sex bostadshus och avsteg 4 för ett
bostadshus. För redovisning av vilka fastigheter det berör, se bilaga 28.

8 Västra Hosjö, norr
8.1.

Områdesbeskrivning

Området Västra Hosjö norr ligger väster om Östra Hosjö och norr om E16 se Figur 19.

Figur 19. Geografiska läget för området Västra Hosjö, norr är markerat i rött.

Ljud från ombyggd väg kommer att bli den dominerande bullerkällan. Här finns 13
bostadshus som definieras som bullerberörda, se Figur 20. Dessa bostadshus ligger på
en höjd ovanför E16. Terrängen kommer att förändras i samband med ombyggnationen
av E16.

Figur 20. Områdesbild över Västra Hosjö. Bullerberörda bostadshus i steg A markerad med röd
färg. Ombyggd väg inom gulstreckat område. Broar i grön färg. Befintligt plank i brun färg.

8.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Befintliga bullerskyddsskärmar med varierande höjder på 1–4 m finns i området idag.
Bullerskyddsskärmarna är gamla och i dåligt skick.

8.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla alla riktvärden beaktat ljud från all statlig infrastruktur hade det krävts
en 478 m lång bullerskyddsskärm med varierande höjder på 2–6 m. En sådan
bullerskyddsskärm bedöms som ekonomiskt orimlig och tekniskt utmanade att uppföra.

8.4.

Utredda skärmalternativ

Flertalet skärmalternativ har utretts för detta område. De skärmalternativ som gav bäst
effekt och samhällsekonomisk lönsamhet presenteras nedan.

A1

A2

A3
Alternativ A1
En 460 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm har utretts. Skärmen har samma
placering som befintlig bullerskyddsskärm i öst och följer sedan terrängens nya
utformning fram till på- och avfart vid trafikplats Västra Hosjö. Skärmen bedöms som
mycket samhällsekonomiskt olönsam med en NNK på 0,92.
Alternativ A2
I detta skärmalternativ ingår två bullerskyddsskärmar, en 119 m lång och 2 m hög
bullerskyddsskärm för bostadshusen i väster och en 270 m lång och 2 m hög
bullerskyddsskärm för bostadshusen i öster. Skärmalternativet bedöms som mycket
samhällsekonomiskt lönsamt med en NNK på 1,33

Alternativ A3
Skärmalternativ A3består av en 270 m lång och 3 m hög bullerskyddsskärm för
bostadshusen österut. Skärmalternativet bedöms som mycket samhällsekonomiskt
lönsamt med en NNK på 0,97.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total
kostnad

2 m hög och 460 m lång
bullerskyddsskärm.

0,15 / -

4,5 Mkr

Två bullerskyddsskärmar: 119 m
lång och 2 m hög samt 270 m lång
och 2 m hög.

1,33 / -

3,9 Mkr

1,44 / 1,82

2,8 Mkr

270 m lång och 3 m hög
bullerskyddskärm.

8.5.

Överväganden

Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en ny bullerskyddsskärm i större
utsträckning, likt alternativ A1. Skärmalternativet som är uppdelat i två delar ger en
bättre samhällsekonomisk nytta, speciellt för bostadshusen österut.
Kostnaden för de lägre skärmalternativen A1 och A2 är lägre än för A3 men kommer att
öka behovet av fastighetsnära åtgärder. I detta avseende bedöms därför skillnaden i
total kostnad mellan alternativen bli marginell och därför föreslås det högre
skärmalternativet A3.
Idag finns det en befintlig skärm, västerut, på släntkrön som har utretts att bytas ut och
placeras i nytt läge (skärmalternativ A2). Eftersom ombyggnationen av trafikplats Västra
Hosjö har utgått kommer vidare utredning av bullerskyddsskärm för bostadshusen
västerut att utredas vidare.

8.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

Skärmalternativet A3 föreslås för detta område. Ljuddämpningen anses vara god med
5–8 dBA dämpning av ekvivalenta ljudnivåer för bostadshusen närmast vägen vid första
våningen. Med åtgärd beräknas den ekvivalenta ljudnivån vara 48–61 dBA vid
bostadshusens första våning jämfört med 52–65 dBA utan åtgärd, endast beaktat ljud
från ombyggd väg. Tio bostadshus och fem uteplatser beräknas fortfarande få
överskridanden av ekvivalenta ljudnivåer utomhus. Ljudutbredningen utan och med
föreslagen vägnära åtgärd visas i Figur 22 nedan.

Figur 22.

Figur 21. Ljudutbredning över Västra Hosjö, norr. Den övre bilden visar utan
ljudutbredningen utan vägnära åtgärd och nedre bild visar ljudutbredning med
föreslagen åtgärd. Befintlig plank västerut markerad i brun färg

8.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

En uteplats beräknas få överskridanden och föreslås få uteplatsåtgärder. Berörda
fastigheter redovisas i bilaga 28.
Två av de bullerberörda fastigheterna ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden
inomhus. Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i
byggskedet, detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på
grund av smittspridning av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

8.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 1 för fem bostadshus och avsteg 2 för
tvåbostadshus. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 för tre bostadshus,
avsteg 2 för fyra bostadshus. För redovisning av berörda fastigheter , se bilaga 28.

9 Västra Hosjö söder
9.1.

Områdesbeskrivning

Området Västra Hosjö söder ligger söder om E16 och Västra Hosjö norr, se Figur 23.

Figur 23. Geografiskt läge av området Västra Hosjö söder markerat i rött.

Här finns elva bullerberörda bostadshus, se Figur 24. Likt Västra Hosjö norr är ljud från
väg den dominerande bullerkällan. Med ombyggnationen av E16 kommer terrängen att
förändras. Skärmalternativen som presenteras nedan är placerade 0,75 m ifrån
släntkrön i terrängens nya utformning.

Figur 24. Områdesbild över Västra Hosjö, söder. Bullerberörda bostadshus är markerade med röd
färg, broar i grön färg, ombyggd väg inom gulstreckat område och befintliga bullerskyddsskärmar i
brun färg.

9.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

En 370 lång bullerskyddsskärm med varierande höjd på 2–3 m finns i området idag.
Bullerskyddsskärmen är gammal och i dåligt skick och antas därför inte stå kvar i
planförslaget.

9.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla riktvärden beaktat ljud från all statlig infrastruktur behövs en 454 m
lång bullerskyddsskärm med varierande höjder på 4–6,5 m. En sådan
bullerskyddsskärm bedöms som ekonomiskt orimlig och tekniskt utmanande att
uppföra.

9.4.

Utredda skärmalternativ

Alternativ A1
En 422 m lång och 4 m hög bullerskyddsskärm har utretts. Bullerskyddsskärmen går

längs med E16 och är placerad 0,75 m från det nya släntkrönet. Alternativet beräknas ha
en NNK på 0,0.
Alternativ A2
Ett nytt skärmalternativ togs fram med samma placering och längd som för alternativ
A1. Denna bullerskyddsskärm är 2 m hög på 108 m av dess längd och i övrigt 3 m hög.
Denna bullerskyddsskärm bedöms vara svagt samhällsekonomiskt lönsam med en NNK
på 0,42
Alternativ A3
En 417 m lång och 3 m hög skärm har utretts och har samma placering som befintliga
bullerskyddsskärmar till skillnad från alternativen A1 och A2. Placering och skärmens
höjd över terräng kommer ifrån underlag från Falu kommun. Denna bullerskyddsskärm
bedöms vara svagt samhällsekonomiskt lönsam med en NNK på 0,19.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total
kostnad

A1: 4 m hög och 422 m lång
bullerskyddsskärm.

0,0 / -

8,0 Mkr

A2: 2–3 m hög och 422 lång
bullerskyddsskärm.

0,42 / 0,33

4,8 Mkr

0,19/0,11

5,3 Mkr

A3: 3 m lång skärm och 417 m
lång bullerskyddsskärm

9.5.

Överväganden

Merkostnaden för en 4 m hög bullerskyddsskärm (A1) bedöms vara ekonomiskt orimlig
för det bullerskydd den utgör. Alternativet ligger på gränsen till att vara
samhällsekonomiskt olönsamt.
Skärmalternativ A2 bedöms som svagt samhällsekonomiskt lönsamt. Skärmalternativ
A1 och A2 är dock utformade och beräknade med hänsyn till påfarten som planerades att
byggas norr om Åströms väg. Efter beslut från Trafikverket att denna påfart inte
kommer att byggas är A3 ett bättre alternativ på grund av dess placering. Det bedöms
som orimligt att uppföra skärmar som är utformade för en framtida bullersituation som
inte längre är aktuell. Skärmalternativ A3 är dock placerat där befintliga
bullerskyddsskärmar står idag och utformad för prognosticerad bullersituation år 2040
och föreslås därför.

9.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En 417 m lång och 3 m hög bullerskyddsskärm föreslås att uppföras längs södra sidan
om E16, på samma placering som befintliga bullerskyddsskärmar. Den bullerdämpande
effekten bedöms vara mycket god med en sänkning på 9–12 dBA av ekvivalenta
ljudnivåer för bostadshusen närmast vägen vid första våningen. Med åtgärd beräknas

ljudnivåerna i området vara 48-56 dBA jämfört med 51–67 dBA utan några åtgärder vid
första våningen, endast beaktat ljud från ombyggd väg. Alla bullerberörda bostadshus
beräknas fortfarande få överskridanden utomhus vid fasad varav två bostadshus
beräknas få överskridanden inomhus. Ljudutbredningen utan och med föreslagen
vägnära åtgärd visas i Figur 25 nedan.

Figur 25. Ljudutbredning över Västra Hosjö söder. Den övre bilden visar utan ljudutbredningen
utan vägnära åtgärd och nedre bild visar ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

9.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

För ett bostadshus föreslås fasadåtgärder och en uteplats föreslås få uteplatsåtgärd.
Berörda fastigheter redovisas i bilaga 28.
En av de bullerberörda fastigheterna ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden
inomhus. Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i
byggskedet. Detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på
grund av smittspridning av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

9.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg

innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 1 för åtta bostadshus och avsteg 2 för
två bostadshus. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 1 för nio
bostadshus, avsteg 2 för två bostadshus. För redovisning av vilka fastigheter det berör,
se bilaga 28.

10
10.1.

Hosjö Strand
Områdesbeskrivning

Hosjö strand definierar området längst väster om planområdet, nordväst om på- och
avfarter vid trafikplats Västra Hosjö. Områdets geografiska läge i planområdet visas i
Figur 26.

Figur 26. Området Hosjö Strand markerat i röd färg.

Här finns tre bullerberörda bostadshus, se Figur 27. Vägtrafik är den dominerande
bullerkällan då järnvägen är placerad längre söderut på området. Kantbalkar på bron
över Steffens väg har bedömts vara i gott skick varvid inget byte av kantbalk behöver
utföras för att uppföra bullerskyddsskärm med höjd 2 meter på bron4.
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Figur 27. Områdesbild över Hosjö Strand. Bullerberörda bostadshus markerade i röd färg,
ombyggd väg inom gulstreckat område, broar i grön färg.

10.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i området.

10.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla riktvärden beaktat all statlig infrastruktur behövs en 251 m lång och
4–5 m hög bullerskyddsskärm längs E16, samt en 108 m lång och 2,5 m hög
bullerskyddsskärm längs på-och avfarten vid Trafikplats västra Hosjö. Ett sådan
skärmalternativ bedöms som ekonomiskt orimligt för fem bostadshus.

10.4.

Utredda bullerskyddsåtgärder

Flertalet skärmalternativ har studerats. Nedan presenteras de skärmalternativ som gav
bäst effekt och samhällsekonomisk lönsamhet.

A1/A2

A3

A4

Alternativ A1
En 191 m lång och 2 m hög ljudabsorberande bullerskyddsskärm har utretts längs E16.
Skärmalternativet bedöms vara mycket samhällsekonomiskt lönsam med ett NNK-värde
på 0,73.

Alternativ A2
En 191 m lång och 2,5 m hög ljudabsorberande bullerskyddsskärm har utretts längs E16.
Skärmalternativet bedöms vara mycket samhällsekonomiskt lönsam med en NNK på 0,5
Alternativ A3
En 194 m lång och 2 m hög, delvis ljudabsorberande bullerskyddsskärm, har utretts
längs E16. Skärmalternativet bedöms vara mycket samhällsekonomiskt lönsam med ett
NNK-värde på 0,88
Alternativ A4
En 173 m lång och 2 m hög (1,7 m på bro), delvis ljudabsorberande bullerskyddsskärm,
har utretts längs E16. Skärmalternativet bedöms vara mycket samhällsekonomiskt
lönsamt med en NNK på 1,16.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total
kostnad

A1: 2 m hög och 191 m lång
bullerskyddsskärm.

0,73 / 0,61

1,5 Mkr

A2: 2,5 m hög och 191 lång
bullerskyddsskärm.

0,5 / 0,43

1,8 Mkr

0,88 / 0,84

1,4 Mkr

1,16 / 1

1,2 Mkr

A3: 2 m hög och 194 lång
bullerskyddsskärm.
A4: 2 m hög och 173 m lång
bullerskyddsskärm.

10.5.

Överväganden

Det är svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för bullerskydd vid trafikplatser
generellt, och här i synnerhet eftersom vi har en på- och avfart i kombination med en
cirkulationsplats. För att klara alla riktvärden krävs bullerskyddsskärm längs både E16
och av- och påfarten samt vid cirkulationsplatsen. Bullerskyddsskärmar vid
cirkulationsplatsen bedöms inte vara tekniskt möjliga att uppföra pga trafiksäkerhet.
Bullerskyddsskärm längs på- och avfarten ger för liten effekt för att bli
samhällsekonomiskt lönsam. Bullerskyddsskärm längs E16 mellan på- och avfart kan
inte heller uppföras pga trafiksäkerhet. De två bullerberörda husen vid
cirkulationsplatsen kan därmed inte skyddas med vägnära åtgärder.
För de två flerfamiljshusen väster om cirkulationsplatsen ger en bullerskyddsskärm
längs E16 god effekt och beräknas vara samhällsekonomiskt lönsam. På samma fastighet
planeras nya flerfamiljshus att uppföras och även de kommer att få god nytta av den
vägnära bullerskyddsskärm som föreslås. En förlängning av skärmen med 20 m invikt
mot fastigheten skulle ge ytterligare skydd för ett av de planerade flerfamiljshusen. Att i
vägplanen ta höjd för bostadshus som ännu inte finns bedöms dock som varken rimligt

eller motiverat. Om kommunen eller fastighetsägaren vill bekosta en sådan förlängning
kan den genomföras i ett senare skede genom frivillig markåtkomst.

10.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En 174 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm föreslås att uppföras vid Hosjö strand.
Den bullerdämpande effekten bedöms vara mycket god med en sänkning på 2–7 dBA av
ekvivalenta ljudnivåer för bostadshusen närmast vägen vid första våningen. Med åtgärd
beräknas ljudnivåerna i området vara 53–59 dBA jämfört med 55–66 dBA utan
åtgärder, endast beaktat ljud från ombyggd väg. Alla bullerberörda bostadshus beräknas
fortfarande få överskridanden utomhus vid fasad varav ett bostadshus beräknas få
överskridanden inomhus. Ljudutbredningen utan och med föreslagen vägnära åtgärd
visas i Figur 28 nedan.

Figur 28. Ljudutbredning över Hosjö Strand. Den övre bilden visar utan ljudutbredningen utan
vägnära åtgärd och nedre bild visar ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

10.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Inga fastighetsnära åtgärder föreslås för detta område.

10.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.
Avsteg 1 görs för tre bostadshus beaktat både ljud från ombyggd väg och all statlig
infrastruktur. För redovisning av berörda fastigheter, se bilaga 28.

11
11.1.

Steffens väg
Områdesbeskrivning

Steffens väg definierar området längst väster om planområdet, sydväst om på- och
avfarter vid trafikplats Västra Hosjö. Områdets geografiska läge i planområdet visas i
Figur 29.

Figur 29. Området Steffens väg är markerat i rött.

Vid Steffens väg finns två bullerberörda bostadshus varav ett är berört enligt steg B, se
Figur 30. Bostadshusen i området är belägna på en höjd ovanför E16 och det kommer
därför vara svårt att uppfylla riktvärden med en vägnära åtgärd. Dominerande
bullerkälla för dessa bostadshus är E16 men även Steffens väg och Bergslagsbanan
bidrar till bullersituationen på området.

Figur 30. Områdesbild på Steffens väg. Bullerberörda i steg A är markerade i röd färg,
bullerberörda bostadshus i steg B med blå färg, ombyggd väg inom gulstreckat område och broar
i grön färg.

11.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i området.

11.3.

För att klara alla riktvärden

För att uppfylla riktvärden beaktat ljud från all statlig infrastruktur behövs en 191 m lång
bullerskyddsskärm med en höjd på 6–8 m. En sådan bullerskyddsskärm bedöms som
ekonomiskt orimligt och tekniskt utmanande att uppföra.

11.4.

Utredda skärmalternativ

Tre skärmalternativ har testats med varierande höjder på 2–4 meter.

A1

A2

A3

Alternativ A1
En 84 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm har utretts. Skärmen bedöms vara mycket
samhällsekonomiskt olönsam med en NNK på -0,69.
Alternativ A2
En 47 m lång bullerskyddsskärm med varierande höjd 2–4 m, för att anpassas efter
terrängens utformning, har utretts. Skärmen bedöms vara samhällsekonomiskt olönsam
med en NKK på -0,24.

Alternativ A3
En 39 m lång och 4 m hög bullerskyddsskärm har utretts. Skärmen bedöms vara
samhällsekonomiskt olönsam med en NNK på -0,09.

Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total
kostnad

A1: 2 m hög och 84 m lång
bullerskyddsskärm.

-0,69 / -

0,72 Mkr

A2: 2,5 m hög och 47 m lång
bullerskyddsskärm.

-0,24 / -

0,65 Mkr

A3: 2 m hög och 39 lång
bullerskyddsskärm.

-0,09 / -

0,58 Mkr

11.5.

Överväganden

Bostadshusen ligger betydligt högre än E16 och mellan E16 och husen finns Steffens väg.
Det gör det svårt att få god effekt av vägnära åtgärd. Tre alternativa
bullerskyddsskärmar i fastighetsgräns har därför utretts. Den längre skärmen som
skyddar båda husen blir mycket olönsam. Även det kortaste skärmalternativet, 39 m
lång och 4 m hög bullerskyddsskärm blir samhällsekonomiskt olönsam. Den medför
heller inte något minskat behov av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, och bedöms
även passa in mycket dåligt i terrängen (kort och hög bullerskyddsskärm högt över
vägen) samtidigt som den tar bort utsikten från bostadshuset ner mot vattnet.
Skärmalternativ föreslås därför inte.

11.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

Ingen vägnära åtgärd föreslås för detta område.

11.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärd

En av de bullerberörda fastigheterna, Stora Näs 1:56, ligger på gränsen till att uppfylla
riktvärden inomhus. Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning
utförs i byggskedet, detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet
på grund av smittspridning av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, föreslås åtgärderna som redovisas i bilaga 28.

11.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området.

Avsteg 2 görs för ett bostadshus, både beaktat ljud från ombyggd väg och all statlig
infrastruktur. Redovisning av vilken fastigheten det berör, se bilaga 28.

12
12.1.

Hosjöskolan
Områdesbeskrivning

Hosjöskolan är belägen precis söder om E16, öster om skolvägen och har järnvägen
söder om sig.

Figur 31. Området Södra Klingvägens geografiska läge, markerat i rött.

Det finns fyra byggnader inom skolområdet. Studielokalerna finns i byggnaden
markerad i röd färg, se Figur 32, resterande byggnader på skolgården är idrottshallar
och matsalar.

Figur 32. Områdesbild över Hosjöskolan, bullerberörd byggnad i steg A markerad i rött,
Bergslagsbanan (sydost) markerad med lila färg, broar markerade med grön färg, befintliga
skärmar markerade med blå linje och ombyggd väg inom gulstreckat område.
.

12.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Idag finns det en 67 m lång skärm med varierande höjd på 3,5–4,5 m på skolområdets
nordvästra hörn, direkt söder om E16. Skärmen som är uppförd 2011 är i bättre skick än
andra befintliga bullerskyddsskärmar inom vägplanen men brister i att sluta tätt mot
mark.

12.3.

För att klara alla riktvärden

En 553 m lång skärm med varierande höjd på 3,5–6 m som omringar skolan i
kombination med en 50 meter lång och 2 m hög skärm längs järnvägen hade behövts för
att klara alla riktvärden för skollokaler och skolgård. Bullerskyddsskärmarna bedöms
som både ekonomiskt orimliga och tekniskt utmanande att uppföra.

12.4.

Utredda skärmalternativ

A1

A2

Alternativ A1
En 67 m lång skärm med en konstant höjd på 4,5 m har testats på samma placering som
befintlig bullerskyddskärm.
Alternativ A2
En 79 m lång skärm med varierande höjder 3,5–4,5 har testats på samma placering som
befintlig bullerskyddskärm.

12.5.

Överväganden

För Hosjöskolan är målet att inte försämra bullersituationen i planförslaget på
skolgården jämfört med hur bullersituationen ser ut i nuläget. Eftersom järnvägen är
den dominerade ljudkällan läggs fokus på att förbättra ljudnivåerna vid skolgården där
befintlig bullerskyddsskärm finns idag.
Två alternativ har utretts med både förlängning och höjning av befintlig
bullerskyddsskärm. Alternativ A1 har samma längd och placering som befintlig
bullerskyddsskärm har men med en konstant höjd på 4,5 m jämfört med befintlig
bullerskyddsskärm som har varierande höjder på 3,5–4,5 m. Alternativ A2 har samma
placering och höjder som befintlig bullerskyddskärm men har en förlängning med
12 meter in mot skolan. Alternativ A1 beräknas ha bäst effekt för att inte försämra
bullersituationen för skolgården i skolans nordvästra hörn.
Bullersskyddsskärmar har en livslängd på ca 30 år enligt Väg-BUSE. Befintlig
bullerskyddsskärm uppfördes 2011 och kommer därför behöva bytas ut kring
prognosåret 2040. I nuläget kommer projektet inte att medföra förhöjda ljudnivåer vid
nordvästra skolgården, utan trafikökningen fram till år 2040 kommer att vara orsaken
till en försämrad bullersituation. Därför föreslås att bristerna i befintlig
bullersskyddsskärm åtgärdas och att bullersskyddsskärm A1 byggs vid reinvestering.

12.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

I nuläget föreslås att åtgärda befintlig bullerskyddskärm så att den sluter tätt mot
marken. Vid reinvestering föreslås att Alternativ A1 byggs. Alternativ A1 beräknas
dämpa ljudnivåer från E16 till en ljudnivå likt nuläget, se Figur 33 och Figur 34 nedan.

Figur 33. Skolgård vid Hosjöskolan, ekvivalent ljudnivå. Befintlig skärm, nuläge till vänster.
Trafikbuller från all statlig infrastruktur beaktat. Figur till höger visar ekvivalent ljudnivå i
driftskede där bullerskyddsskärm har konstant höjd 4,5 meter.

Figur 34. Skolgård vid Hosjöskolan, maximal ljudnivå. Befintlig skärm, nuläge till vänster.
Trafikbuller från all statlig infrastruktur beaktat. Figur till höger visar maximal ljudnivå i driftskede
där bullerskyddsskärm har konstant höjd 4,5 meter.

12.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Hosjöskolan ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden inomhus. Med nuvarande fasad
och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i byggskedet, detta då en sådan
utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på grund av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, föreslås åtgärderna som redovisas i bilaga 28.

13
13.1.

Södra Klingvägen
Områdesbeskrivning

Området Södra Klingvägen ligger längst västerut om planområdet. E16 går på bank norr
om området och bergslagsbanan ligger nära i söder. Områdets geografiska läge visas i
Figur 35 nedan.

Figur 35. Området Södra Klingvägens geografiska läge, markerat i rött.

I området Södra Klingvägen har 13 bostadshus definierats som bullerberörda. På grund
av järnvägens nära läge till bostadsområdet kommer ljud från spårtrafik vara
dominerande för majoriteten av bostadshusen. En överblick av bullersituationen visas i
Figur 36.

Figur 36. Områdesbild över Södra Klingvägen, bullerberörda bostadshus i steg A markerade i rött,
bullerberörda i steg B markerade i gult, Bergslagsbanan (sydost) markerad med lila färg, broar
markerade med grön färg, ombyggd väg inom gulstreckat område.

13.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Några befintliga bullerskyddsskärmar finns inte i området.

13.3.

För att klara alla riktvärden

För att klara alla riktvärden för bostadshus och uteplatser, beaktat all statlig
infrastruktur, hade högre bullerskyddsskärmar än vad som utretts behövt uppföras både
längs bergslagsbanan och E16. Källnära åtgärder har endast utretts för ombyggd väg
eftersom det är ekonomiskt orimligt att bekosta projektet för bullerskyddsåtgärder för
övrig statlig infrastruktur. En högre bullerskyddsskärm längs E16 hade medfört att
skärmen blivit samhällsekonomiskt olönsam.

13.4.

Utredda skärmalternativ

Två skärmalternativ, A1 och A2 har utretts för Södra Klingvägen. Skärmalternativen har
utretts med ljudabsorbenter på båda sidor för att undvika reflektioner för både ljud från
väg och järnväg. Eftersom E16 går på bank vid detta område beskrivs skärmhöjderna
relativ vägbana. För att göra plats för diken har skärmalternativen placerats 1,75 meter
ifrån vägens beläggningskant.

A1

A2

Alternativ A1
En 146 m lång och 2,5 m hög bullerskyddsskärm längs E16 har utretts. Skärmen har
ljudabsorbenter på båda sidor på hela skärmen. Skärmen bedöms ha en hög
samhällsekonomisk lönsamhet med ett NNK-värde på 1,17.
Alternativ A2
En 243 m lång och 2,5–3 m hög bullerskyddsskärm längs E16 har utretts. På 145 m av
skärmen finns ljudabsorbenter på båda sidor medan 98 m av skärmen är reflekterande.
Skärmen är reflekterande för att möjliggöra sikt för en kulturmiljö, söder om E16.
Sträckan som är reflekterande har endast industribyggnader i närheten och därför
drabbas inte bostadshus av en större risk för högre ljudnivåer pga reflektioner. Skärmen
bedöms vara samhällsekonomisk lönsam med ett NNK-värde på 0,74.
Vägnära åtgärd

A1: 2,5 m hög och 146 m lång
bullerskyddsskärm.

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

1,17 / 0,62

Total
kostnad
1,8 Mkr

A2: 2,5–3 m hög och 245 lång
bullerskyddsskärm.

13.5.

0,74 / 0,16

2,8 Mkr

Överväganden

Båda de utredda bullerskyddsskärmarna har ett positivt NNK-värde och är
samhällsekonomiskt lönsamma. Alternativ A1 har en hög samhällsekonomisk lönsamhet
men skyddar färre bostadshus, mestadels pga att den är kortare. Alternativ A2 är en
längre och högre variant som ger färre överskridanden och en bättre ljudmiljö samtidigt
som den fortfarande bedöms som samhällsekonomiskt lönsam. Därför föreslås
Alternativ A2.

13.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En 243 m lång och 2,5–3 m hög bullerskyddsskärm med ljudabsorbenter på båda sidor
av skärmen, 145 m av sträckan, föreslås uppföras längs södra sidan om E16 och 1,75 m
ifrån vägens beläggningskant. Den ljuddämpande effekten bedöms vara mycket god med
en sänkning på 2–10 dBA av ekvivalenta ljudnivåer för bostadshusen närmast vägen vid
första våningen. Med åtgärd beräknas ljudnivåerna i området vara 48–64 dBA jämfört
med 48–67 dBA utan några åtgärder, endast beaktat ljud från ombyggd väg. Åtta
bullerberörda bostadshus beräknas fortfarande få överskridanden utomhus vid fasad
varav tre bostadshus beräknas få överskridanden inomhus. Ljudutbredningen utan och
med föreslagen vägnära åtgärd visas i

Figur 37 nedan.

Figur 37. Ljudutbredning över Södra Klingvägen. Den övre bilden visar utan ljudutbredningen utan
vägnära åtgärd och nedre bild visar ljudutbredning med föreslagen åtgärd.

13.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Det föreslås fasadåtgärder för fyra bostadshus. Berörda fastigheter redovisas i bilaga 28.
En av de bullerberörda fastigheterna ligger på gränsen till att uppfylla riktvärden
inomhus. Med nuvarande fasad och fönster föreslås att fördjupad utredning utförs i
byggskedet. Detta då en sådan utredning är svår att genomföra i vägplaneskedet på
grund av Covid-19.
Om fördjupad utredning påvisar att fasadåtgärder behövs för att uppfylla riktvärden
inomhus, redovisas föreslagna åtgärder i bilaga 28.

13.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området med
föreslagna åtgärder.

Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 1 för tre bostadshus och avsteg 2 för
fyra bostadshus. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 3 för ett
bostadshus och avsteg 4 på tio bostadshus.

14
14.1.

Lokal skärm, Södra Klingvägen
Områdesbeskrivning

Fastigheten Korsnäs 1:16 som kan erbjudas en lokal skärm ligger längst västerut,
närmast rondellen, i området Södra Klingvägen som beskrivits i tidigare avsnitt.
Fastigheten ligger för nära rondellen och kan därför inte skyddas från ljud med hjälp av
föreslagen bullerskyddsskärm för Södra Klingvägen eftersom bullerskyddskärm i nära
anslutning till rondell kan blockera sikt och påverka trafiksäkerheten. Därför föreslås
erbjudan om lokal skärm för Korsnäs 1:16

14.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddskärmar för Korsnäs 1:16

14.3.

För att klara riktvärden

För att klara alla riktvärden för fastigheten hade en bullerskyddsskärm högre än 4 m
behövts och anses inte vara ekonomiskt eller tekniskt rimligt att uppföra. En hög
fastighetsnära skärm kan även bidra till en negativ påverkan på boendemiljön.

14.4.

Utredda skärmalternativ

Två lokala skärmalternativ, A1 och A2 har utretts för Korsnäs 1:16. Skärmalternativen
har utretts som reflekterande skärmar och är placerade på fastighetens tomtgräns.
Vägnära åtgärd

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

Total
kostnad

A1: 2 m hög och 38 m lång
bullerskyddsskärm.

2,54/1,91

0,2 Mkr

A2: 2,5 m hög och 38 m lång
bullerskyddsskärm.

2,13/1,77

0,3 Mkr

14.5.

Överväganden

Båda de utredda bullerskyddsskärmarna har ett positivt NNK-värde och är mycket
samhällsekonomiskt lönsamma. Skillnaden i ljudnivå mellan de två alternativen är liten,
1–2 dB vid fasad och behovet av fasadnära åtgärder för alternativen blir likvärdigt.
Alternativ A1 beräknas få ett högre NNK-värde än A2 då investeringskostnaden för
bullerskyddskärmen är lägre än för alternativ A2. En alltför hög skärm kan också ha en
negativ påverkan på ljusinsläpp och utsikt för de boende. Därför föreslås Alternativ A1.

14.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

En 38 m lång och 2 m hög reflekterande bullerskyddsskärm föreslås erbjudas till
Korsnäs 1:19. Den bullerdämpande effekten bedöms vara god med en sänkning på 6 dBA
av ekvivalenta ljudnivåer vid första våningen. Med åtgärd beräknas ljudnivåerna för
fastigheten vara 60 dBA jämfört med 66 dBA utan några åtgärder, endast beaktat ljud
från ombyggd väg. Ljudutbredningen utan och med föreslagen lokal åtgärd visas i Figur
38 nedan.

Figur 38. Ljudutbredning över Korsnäs 1:16 i Södra Klingvägen. Den övre bilden visar
ljudutbredningen utan vägnära åtgärd och den nedre bilden visar ljudutbredningen med
föreslagen lokal åtgärd.

14.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Det föreslås fasadåtgärder för Korsnäs 1:16. Åtgärderna redovisas i bilaga 28.

14.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området.
Avsteg 2 görs för Korsnäs 1:16 beaktat både ljud från ombyggd väg och all statlig
infrastruktur.

15
15.1.

Norra Klingvägen
Områdesbeskrivning

Norra Klingvägen ligger längst västerut i planområdet och norr om området Södra
Klingvägen, se Figur 39. E16 går på bank i söder och ljud från E16 är dominerande.

Figur 39. Området Norra Klingvägens geografiska läge, markerat i rött.

I Norra Klingvägen bedöms sex bostadshus vara bullerberörda. Ljud från E16 kommer
att bli den dominerade bullerkällan. Bostadshusen ligger ca 100 m från E16 och bakom
ett par industribyggnader som har en skärmande effekt. Men bostadshusen ligger med
eller direkt ovanför rondellen vilket är utanför planområdet, se Figur 40. Vägnära
åtgärder längs E16 i planområdet kommer därför ha en liten effekt eftersom ljud från
genomgående trafik utanför planområdet fortfarande kommer att kunna spridas
oskärmat.

Figur 40. Områdesbild över Norra Klingvägen, bullerberörda bostadshus i steg A markerade i rött,
industribyggnader och övriga byggnader markerade i mörkgrå färg, ombyggd väg inom gulstreckat
område.

15.2.

Befintliga bullerskyddsskärmar

Det finns inga befintliga bullerskyddsskärmar i detta område.

15.3.

För att klara alla riktvärden

För att klara alla riktvärden hade bullerskyddsskärm behövt uppföras utanför
planområdet och ytterligare mark hade behövt tas i anspråk.

15.4.

Utredda skärmalternativ

Två skärmalternativ, A1 och A2 har utretts för Södra Klingvägen. Eftersom E16 går på
bank vid detta område beskrivs skärmhöjderna relativt vägbana.

A1/A2

Alternativ A1
En 119 m lång och 2 m hög bullerskyddsskärm har utretts längs E16. Skärmen bedöms
vara mycket samhällsekonomiskt olönsam med ett NNK-värde på -0,44.
Alternativ A2
En 119 m lång och 4 m hög bullerskyddsskärm har utretts med samma placering som
Alternativ A1. Skärmen bedöms vara mycket samhällsekonomiskt olönsam med ett
NNK-värde på -0,66.
Vägnära åtgärd

A1: 2 m hög och 119 m lång
bullerskyddsskärm.

NNK: E16 / All statlig infrastruktur

-0,44 / -

Total
kostnad
1,0 Mkr

A2: 4 m hög och 119 m lång
bullerskyddsskärm.

15.5.

-0,66 / -

2,3 Mkr

Överväganden

Båda skärmalternativen är mycket samhällsekonomiska olönsamma. Ljud från
genomgående trafik utanför planområdet kan fortfarande spridas oskärmat och därför
beräknas utredda skärmalternativ få dålig effekt. Bullerskyddsskärmar föreslås därför
inte.

15.6.

Föreslagna vägnära åtgärder

Det föreslås inga vägnära åtgärder för detta område.

15.7.

Föreslagna fastighetsnära åtgärder

Det föreslås fasadåtgärder för fyra fastigheter och uteplatsåtgärder för två fastigheter.
Vilka fastigheter det berör redovisas i bilaga 28.

15.8.

Avsteg

Bostadshus beräknas få överskridanden av riktvärde utomhus vid fasad. Avsteg 1 (övre
plan) eller avsteg 2 (markplan) görs beroende på vilket våningsplan som har ett
överskridande av riktvärde utomhus vid fasaden. Endast beaktat ljud från ombyggd väg
innehålls riktvärde för uteplats och ljudnivå inomhus för bullerberörda i området.
Endast beaktat ljud från ombyggd väg görs avsteg 2 för sex bostadshus och avsteg 2 för
tre bostadshus. Beaktat ljud från all statlig infrastruktur görs avsteg 2 för fem
bostadshus och avsteg 4 för ett bostadshus.
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Befintliga bullerskyddskärmar
Bullerskyddsskärmar finns idag vid Hosjöskolan samt vid områdena Östra Hosjö, Västra
Hosjö norr och Västra Hosjö söder. Vid den utvändiga inventeringen som utfördes
under hösten 2019 inventerades befintliga bullerskyddsskärmar inom planområdet, där
det visade sig att skärmarna var i dåligt skick. Skärmarna består av en lätt och tunn
träpanel som inte sluter tätt mot marken på flertalet ställen längs sträckan. Träpanelen
har med sin lätta vikt beskrivits som väldigt enkel att välta. Det har även observerats
springor mellan planken, se bilder på skärmarnas skick tagna i samband med
inventeringen 2019 i Figur 1.
De befintliga bullerskyddsskärmarna är uppförda år 1994 förutom bullerskyddsskärmen
vid Hosjöskolan (uppförd 2011). Bullerskyddsskärmars effekt försämras över tid, både
material och grundläggning påverkar bullerskyddskärmens livslängd. I Väg-BUSE,
Trafikverkets verktyg för att bedöma samhällsekonomisk lönsamhet hos
bullerskyddsåtgärder definieras bullerskyddsskärmars livslängd som 30 år. De befintliga
bullerskyddsskärmarna är alltså redan idag i slutet på sin livslängd och antas därför inte
att stå kvar vid planskede. På grund av skärmarnas höga ålder och projektets avsikt att
ersätta dem kommer det inte att utföras någon mätning för att utreda de befintliga
skärmarnas bullerdämpande effekt.
Det är inte möjligt att veta hur mycket nämnda brister försämrar den bullerdämpande
effekten utan att göra en mätning. Det kan däremot uppskattas att bullerskyddsskärmar
gjorda av trä och som har haft minimalt underhållsarbete, har en försämrad
bullerdämpande effekt på 4–7 dB1 efter de fem första åren.

Figur 1. Befintliga bullerskyddsskärmarnas skick. Bild till vänster visar hur skärmen inte sluter
tätt mot mark, bild i mitten visar på springor i skärmen och bild till höger visar hur skärm vid
Västra Hosjö norr stöds med stenar för att inte välta.

1

P A Morgan, 2010. The acoustic durability of timber noise barriers on England’s strategic road
network. Transport Research Laboratory. PPR490.
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Bilaga 31. Trafikunderlag till beräkningar av ljudnivåer från trafik
1. Nuläge, väg
Trafikflöden har hämtats från stickprovsmätningar genomförda av Trafikverket och Falu kommun. De
senaste mätningarna på E16 är samtliga från år 2019. Ansatt ÅDT, andel tung trafik samt skyltad
hastighet för nuläge redovisas i Tabell 1 och Figur 1.
Tabell 1. Trafikunderlag för vägtrafik, nuläge 2019
Väg

ÅDT

Andel tung trafik
[%]

Hastighet
[km/h]

A: E16

12 300

9

80

B: E16

9 800

10

80

C: E16

9 200

11

80

D: E16

4 700

15

80/100

E: Trafikplats
Västra Hosjö

1 800

10

80

G: Trafikplats
Västra Hosjö

1 400

8

40

I: Trafikplats
Östra Hosjö

630

8

80

J: Trafikplats
Östra Hosjö

450

9

80

K: Trafikplats
Östra Hosjö

1 080

9

80

L: Trafikplats
Lönnemossa

2 500

14

80

M: Trafikplats
Lönnemossa

2 650

8

80

N: Väg 69

5 150

8

80

P:
Sundbornsvägen

2 400

8

50

Figur 1. Vägtrafikflöden för nuläge, år 2019.
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2. Nollalternativ, väg
Ansatt ÅDT, andel tung trafik samt skyltad hastighet för nollalternativ (prognosår 2040) redovisas i
Tabell 2 samt Figur 2.
Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, nollalternativ (prognosår 2040)
Väg

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

[%]

[km/h]

A: E16

13 800

10

80

B: E16

11 300

12

80

C: E16

10 400

13

80

D: E16

4 900

16

80/100

E: Trafikplats
Västra Hosjö

2 000

10

80

G: Trafikplats
Västra Hosjö

2 100

8

40

I: Trafikplats
Östra Hosjö

725

9

80

J: Trafikplats
Östra Hosjö

525

10

80

K: Trafikplats
Östra Hosjö

1 250

10

80

L: Trafikplats
Lönnemossa

2 700

15

80

M: Trafikplats
Lönnemossa

3 100

8

80

N: Väg 69

5 800

9

80

P:
Sundbornsvägen

2 800

8

50

Figur 2. Vägtrafikflöden för nollalternativ, prognosår 2040.
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3. Planalternativ, väg
Ansatt ÅDT, andel tung trafik samt skyltad hastighet för planalternativ (prognosår 2040) redovisas i
Tabell 3 samt Figur 3.
Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, planalternativ (prognosår 2040)
ÅDT

Andel tung trafik
[%]

Hastighet
[km/h]

A: E16

13 800

10

80

B: E16

11 300

12

80

C: E16

10 400

13

80/100

D: E16

4 900

16

100

E: Trafikplats Västra Hosjö

2 000

10

80

G: Trafikplats Västra Hosjö

2 100

8

40

I: Trafikplats Östra Hosjö

725

9

80

J: Trafikplats Östra Hosjö

525

10

80

K: Trafikplats Östra Hosjö

1 250

10

80

L: Trafikplats Lönnemossa

2 700

16

80

M: Trafikplats
Lönnemossa

3 100

8

80

N: Väg 69

5 800

8

80

P: Sundbornsvägen

2 800

8

50

Figur 3. Trafikflöden för planalternativ, prognosår 2040.
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4. Nuläge, spårtrafik
Trafikflöden, längd på tåg samt hastigheter för nuläget redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Trafikinformation för spårtrafik (ÅDT), nuläge
Antal
Medellängd
[tåg/dygn]
[m]
Gods el
20
565
X52–53

24

Maxlängd
[m]
630

Hastighet
[km/h]
60–100

110

65–120

58

5. Nollalternativ och planalternativ, tågtrafik
Trafikflöden, längd på tåg samt hastigheter för nollalternativ och planalaternativ redovisas i Tabell 5.
Tabell 5. Trafikinformation för spårtrafik (ÅDT), nollalternativ och planalaternativ (prognosår 2040)
Antal
Medellängd
Maxlängd
Hastighet
[tåg/dygn]
[m]
[m]
[km/h]
Gods el
20
565
750
60–100
X52–53

27

50

100

65–120

