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Sammanfattning
Bullersituationen har beräknats för en 
elektrifiering av Fredriksskansbanan samt 
en ny spåranslutning till Gävle Hamn, 
från godsbangården genom Näringens 
industriområde och fram till Lillåns bangård.

Två alternativ har beräknats; nollalternativet 
år 2020 och framtidsalternativet år 2020. 
Bedömningen av bullersituationen och 
gällande riktvärden i projektet baserar sig 
på Banverkets riktlinje; Dnr.S02-4235/
SA60.”BULLER och VIBRATIONER 
från spårburen linjetrafik - riktlinjer och 
tillämpning” (nedan kallad bullerpolicyn). 
Enligt bullerpolicyn så klassas 
Fredriksskansbanan som ”befintlig miljö” och 
det nya spåret som ”nybyggnad av bana”.

För planeringfallet befintlig miljö i 
bullerpolicyn finns enbart riktvärden gällande 
bostäder. Beräknade ljudnivåer utmed 
Fredriksskansbanan visar att inga av dessa 
riktvärden överskrids, varken i nollalternativet 
eller i framtidsalternativet.

Nysträckningen passerar genom 
industriområdet Näringen. Enbart riktvärden 
för arbetslokaler för tyst miljö är aktuellt 
enligt bullerpolicyn. Beräknade ljudnivåer 

utmed nysträckningen visar att inga riktvärden 
för arbetslokaler för tyst miljö överskrids, 
under förutsättning att alla fasader klarar 
en dämpning om 30 dB(A). I senare skeden 
bör man inventera var det finns arbetslokaler 
för tyst verksamhet, och kontrollera 
ljudnivån inomhus vid tågpassage. Om inte 
riktvärdet klaras bör åtgärder övervägas. 
Inga arbetslokaler för tyst verksamhet ska 
dock behöva utsätts för ljudnivåer över 65 
dB(A) som maximal nivå. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att det är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Vibrationer och stomljud har inte utretts. 
Riktvärden för vibrationer enligt bullerpolicyn 
gäller enbart för bostadshus och vårdlokaler. 
Utmed nysträckningen berörs inga bostadshus. 
Utmed befintlig bana finns bostadshus på 
ett avstånd av ca 35 meter. Omfattningen av 
eventuella vibrationsstörningar får utredas i 
senare skede.
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Tabell 1 Nollalternativet år - 2020

Tabell 2 Framtidsalternativet - år 2020.

Tågtyp Antal tåg 

[st/dygn]

Hastighet 

[km/h]

Maximal

tåglängd [m]

Bana

Godståg 
Diesel

8 30 400 Befintlig

Tågtyp Antal tåg 

[st/dygn]

Hastighet 

[km/h]

Maximal

tåglängd [m]

Bana

Godståg  EL1
10 30 650 Ny (lila, figur 1)

Godståg  EL1
20 30 400 Ny (lila, figur 1)

Godståg  EL1
8 30 100 Ny (lila, figur 1)

Godståg 
Diesel

2 30 100 Ny (lila, figur 1)

Godståg  EL1
2 30 650 Befintlig (gul, figur 1)

Godståg  EL1
4 30 400 Befintlig (gul, figur 1)

Godståg 
Diesel

2 30 100 Befintlig (gul, figur 1)

1. OBSERVERA! I beräkningsmodellen 
NV4935 Buller från spårburen 
trafik, ger eldrivet godståg högre 
ljudnivåer än dieseldrivet godståg. 
Dessa ljuddata kan vara till viss del 
gamla. Kan en tillverkare prestera nya 
ljuddata på tåg som trafikerar dessa 
banor så bör dessa beräknas istället.
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1. Syfte
Syftet med bullerutredningen är att kartlägga 
bullernivåer för en elektrifiering av befintlig 
Fredriksskansbana samt en ny spåranslutning 
till Gävle hamn från godsbangården genom 
Näringens industriområde och fram till Lillåns 
bangård. Bullerutredningen är ett underlag till 
järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

Två alternativ skall beräknas. Ett noll-alternativ 
för år 2020 med utökad tågtrafik på befintlig 
bana, samt en framtidsprognos för år 2020 
med befintlig (elektrifierad) bana och ny 
spåranslutning över näringen.

2. Förutsättningar

2.1 Omgivning
Befintlig Fredriksskansbana går från 
godsbangården i en båge söderut och ut till 
Gävle hamn. På dess södra sida passeras ett 
mindre industriområde, bostadsområdet 
Öster som närmast cirka 35 meter från 
spåret (flerfamiljshus + ett dagis) samt 
bostadsområdet Gävle Strand, som närmast 
cirka 100 meter från spåret (flerfamiljshus). 
På dess norra sida passeras Näringens 
industriområde, här ligger också Gävle 
Praktiska Gymnasium (se figur 1 föregående 
uppslag).

Nysträckningen startar från godsbangården 
i en båge norrut och ansluter till 
Fredriksskansbanan vid Lillåns bangård(se 
figur 1 föregående uppslag). Nysträckningen 
passerar genom Näringens industriområde. 
Verksamheterna i området varierar, här finns 
exempelvis kontor, bensinmackar, lagerlokaler 
och skrothantering. Byggnaderna består av 
allt från gedigna tegelhus till mycket enkla 
plåtbaracker.

2.2 Trafikering
Trafiken består av godståg. Inga persontåg 
trafikerar, eller kommer att trafikera, dessa 
banor.

En sammanställning av antalet tågpassager, 
tågens hastighet och längd i nollalternativet 
respektive framtidsalternativet redovisas 
i Tabell 1 och Tabell 2 till vänster.  Angiven 
hastighet avser beräknad hastighet på sträckan. 
Redovisad trafikering ligger till grund för 
utförda bullerberäkningar.
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Lokaltyp eller 
områdestyp

Ekvivalent 
ljudnivå i 

dB(A)

Maximal 
ljudnivå i 

dB(A)

Bostäder  
- Utomhus 
markplan

70 -

Bostäder  
- Inomhus

- 55 (nattetid)

Tabell 3 Riktvärden för buller, planeringsfall 
befintlig miljö

3. Bedömningsgrunder

3.1 Riktvärden för buller och vibrationer
Riksdagen har i proposition 96/97:53 antagit 
riktvärden för buller vid permanenta bostäder 
som gäller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur, däribland 
järnväg. Banverket (nuvarande Trafikverket) 
och Naturvårdsverket har, i samarbete med 
Boverket, specificerat dessa och kompletterat 
med riktvärden för vibrationer samt riktvärden 
för buller gällande fritidsbostäder, vårdlokaler, 
utbildningslokaler, arbetslokaler för tyst 
verksamhet, rekreationsytor i tätort samt 
friluftsområden.

Dessa riktvärden har sammanställts och 
redovisas i BULLER och VIBRATIONER 
från spårburen linjetrafik - Riktlinjer och 
tillämpning, Banverket Dnr.S02-4235/SA60”, 
nedan kallad bullerpolicyn (www.trafikverket.
se). Bullerpolicyn ligger till grund för det här 
projektet. I tabeller nedan återges riktvärdena. 
Dessa avser frifältsvärden, dvs. utan inverkan 
av fasadreflex.

När riktvärdena tillämpas vid bedömning av 
buller och vibrationer från järnvägstrafik vid 
bebyggelse skiljer man på tre planeringsfall; 

”Nybyggnad av bana”, ”Väsentlig ombyggnad 
av bana” samt ”Befintlig bana”. Elektrifiering 
av Fredriksskansbanan bedöms som 

”Befintlig bana” medan nybyggnation av ny 
spåranslutning från godsbangården till Lillåns 
bangård bedöms som ”Nybyggnad av bana”.

3.2 Buller 
Vid beskrivning och bedömning av tågbuller 
används begreppen ekvivalentnivå och 
maximalnivå. Ekvivalentnivå är ett 
tidsmedelvärde och för tåg vägs oftast ljudet 
samman under ett dygn. Maximalnivå är ett 
mått på den högsta ljudnivån som uppstår. 
Avgörande för den maximala ljudnivån är 
främst typen av tåg och dess hastighet. För den 
ekvivalenta ljudnivån har även antalet tåg och 
deras längd betydelse.

Maximalnivån påverkas därmed inte av att 
flödet ökar, men antalet händelser med höga 
ljudnivåer ökar. 

”Gnissel” från spår och skrammel från vagnar 
är ej medtaget i beräkningen. Det är svårt 
att beräkna ”gnissel” i och med att det är 
spårunderhållet och kvaliteten på spåret som 
i första hand styr nivån av ”gnissel”. Skrammel 
från vagnar kan uppkomma när det är mycket 
kurvor, men är beror också på typ av tåg och 
vagnar.

3.3 Riktvärden för buller, planeringfall 
befintlig miljö (gäller utmed 
Fredriksskansbanan)

Riktvärdena är enbart vägledande och ej 
bindande. Trafikverkets ambitionsnivå är att nå 
riktvärdena, men hänsyn måste även tas till vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
Då ljudnivåerna överskrider riktvärdena 
bör åtgärder som avser att reducera 
sömnstörningar prioriteras.



5

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå i dB(A) Maximal ljudnivå i dB(A)

Bostäder 

Uteplats

Inomhus

60

55

-

70

45 (nattetid)

Undervisningslokaler 
(inomhus)

- 45

Arbetslokaler för tyst 
verksamhet (inomhus)

- 60

Tabell 4 Riktvärden för buller, planeringfall 
nybyggnad av järnväg

Högsta acceptabla värden (planeringsfall 
befintlig miljö)
I bullerpolicyn redovisas även högsta 
acceptabla värden för olika verksamheter. De 
högsta acceptabla värdena är, till skillnad från 
de riktvärden som redovisas ovan, gränsvärden, 
som inte skall överskridas. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att de är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Bostäder 
Inga boende ska behöva utsättas för fler än 
fem störningstillfällen med maximal ljudnivå 
i sovrum överskridande 55 dB(A) under natt 
(22.00–06.00). I utemiljön ska heller inga 
boende behöva utsättas för en ekvivalent 
ljudnivå överskridande 70 dB(A) i markplan.

3.4 Riktvärden för buller, planeringfall 
nybyggnad av järnväg (gäller utmed 
nysträckningen)

Riktvärdena är enbart vägledande och ej 
bindande. Trafikverkets ambitionsnivå är att nå 
riktvärdena, men hänsyn måste även tas till vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
Då ljudnivåerna överskrider riktvärdena 
bör åtgärder som avser att reducera 
sömnstörningar prioriteras.

Högsta acceptabla värden (planeringfall 
nybyggnad av järnväg)
I bullerpolicyn redovisas även högsta 
acceptabla värden för olika verksamheter. De 
högsta acceptabla värdena är, till skillnad från 
de riktvärden som redovisas ovan, gränsvärden 
som inte skall överskridas. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att de är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Bostäder 
Inga boende ska behöva utsättas för en 
maximal ljudnivå i sov- och boningsrum 
överskridande 50 dB(A) under natt 

(22.00–06.00). I utemiljön ska heller inga 
boende behöva utsättas för en ekvivalent 
ljudnivå överskridande 65 dB(A) i markplan.

Undervisningslokaler 
Inga undervisningslokaler ska behöva utsättas 
för ljudnivåer överskridande 50 dB(A) som 
maximalnivå.

Arbetslokaler för tyst verksamhet 
Inga arbetslokaler för tyst verksamhet ska 
behöva utsättas för ljudnivåer överskridande 
65dB(A) som maximalnivå.
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Planeringsfall Vibrationsnivå 1. Avser

Befintlig miljö 1 mm/s Permanent

bostäder

(sovrum nattetid 22-06)

Nybyggnad av 
järnväg

0,4 mm/s Permanentbostäder, 
fritidsbostäder och 

vårdlokaler

(sovrum nattetid 22-06)

Högsta acceptabla 
värde vid 
nybyggnation

0,7 mm/s Sovrum

Tabell 5 Riktvärden för befintlig miljö samt nybyggnad av bana

1. Max RMS-värden, tidsvägning ”slow”    
 och frekvensvägt enligt ISO 8041 inom  
 frekvensområdet 1–80 Hz.

Störning Vägd hastighet

Måttlig störning

(Knappt kännbar för människa)

0,4-1,0 mm/s

Sannolik störning

(Kännbar  för människa)

> 1 mm/s

Tabell 6 Riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader ur Svensk standard 460 48 61
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3.5 Vibrationer
Vibrationsnivån anger hur mycket något 
vibrerar, vid exempelvis en tågpassage. 
Vibrationer anges i mm/s.

Riktvärden avser nivåer som långsiktigt 
bör eftersträvas vid permanentbostäder, 
fritidsbostäder och vårdlokaler. Riktvärdena 
är framtagna för att eliminera risken för 
störningar från järnvägstrafik nattetid. 
Nivåerna avser utrymmen där människor 
stadigvarande vistas, främst utrymmen för 
sömn och vila. Riktvärdena anger nivå för 
övervägande av åtgärd.

I tabell 5 gäller planeringfall befintlig miljö 
för Fredriksskansbanan samt planeringsfall 
nybyggnad av järnväg för nysträckningen. 
Tabell 6 är tagen ur Svensk standard 460 48 
61 och ska enbart ses som en informativ tabell 
där upplevd störning kan utläsas beroende på 
vibrationshastigheten.

Enligt den bedömning som gjorts i samband 
med framtagning av angivna riktvärden anses 
mycket få människor uppleva vibrationer 
under skiktet ”Måttlig störning” som störande. 
Vibrationer i skiktet ”Måttlig störning” ger 
i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet 

”Sannolik störning” är vibrationer kännbara 
och upplevs av många som störande. Enligt vår 

erfarenhet på WSP Akustik bör emellertid en 
väsentlig skillnad göras mellan kontinuerliga 
vibrationer och kortvariga upprepade 
vibrationsstörningar. Vibrationer i kombination 
med luftljud uppfattas som mer störande än 
var för sig.

”Allvarligaste vibrationerna uppträder när 
tunga enhetslastade godståg passerar över lösa 
jordar (lera). Vibrationerna kan spridas över 
stora områden och kan påverka även ansenliga 
byggnader. Kraftiga vibrationer som får hela 
jordmassor att komma i resonans är vanligt 
förekommande i frekvensområdet 3,5–6 Hz. 
Höga svängningar kan kulminera upp till 10 
sekunder och nivåer över känseltröskeln kan 
bestå i 25–35 sekunder. I fasta jordar (t.ex. 
morän) uppträder de dominerande vibrationerna 
vid frekvenser över 15 Hz, oftast vid 25–30 Hz. 
Här är vibrationsnivån lägre och spridningen i 
jorden betydligt mindre, varför problemen också 
är mindre. 

I mycket närbelägna byggnader på berg eller 
fast morän kan vibrationerna uppträda som 
stomljud. Nivåerna är dock små.”



8

Figur 2 Nollalternativ, 
ekvivalent ljudnivå

4. Beskrivning av 
konsekvenser för buller

I alla beräkningar nedan saknas en nybyggd 
kombinerad bullervall/skärm mellan 
Fredrikskansbanan och bostadsområdet 
Gävle Strand. Bullerskyddet ingick ej på de 
underlagskartor från Gävle kommun som 
legat till grund för projektet. Inga riktvärden 
överskrids vid Gävle Strand utan bullerskydd, 
och ljudnivåerna bedöms kunna vara 
ytterligare lägre med bullerskyddet.

Alla bullerutbredningskartorna nedan 
redovisar ljudnivån 2 meter över marknivån.

4.1 Nollalternativet – år 2020
Nollalternativet innebär att ingen ny järnväg 
byggs utan det befintliga systemet behålls med 
samma trafikflöde. För trafikering, se kapitel 
ovan.

Ekvivalenta ljudnivåer

I befintlig miljö anger riktvärdet att inga 
bostäder bör ha en ekvivalent ljudnivå över 
70 dB(A) utomhus. De bostadshus som ligger 
närmast järnvägen har en ekvivalent ljudnivå 
på 50 dB(A). 

För befintlig miljö finns inga riktvärden för 
skola eller lokaler för tyst verksamhet.
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Figur 3 Nollalternativ, 
maximal ljudnivå

Maximala ljudnivåer

I befintlig miljö anger riktvärdet att inga 
bostäder bör ha en maximal ljudnivå över 
55 dB(A) inomhus (avser utrymme för sömn 
och vila). Schablonmässigt beräknar man 
fasadreduktionen (hur mycket en husfasad 
dämpar bullret utifrån och in) till 30 dB(A). 
För att överskrida riktvärdet bör ljudnivån 
utomhus därmed överstiga 85 dB(A).  De 
bostadshus som ligger närmast har en maximal 
ljudnivå under 80 dB(A).  

För befintlig miljö finns inga riktvärden för 
skola eller lokaler för tyst verksamhet.

Slutsats 
Ljudnivåerna stiger någon/några decibel 
med höjden på huset (flerfamiljshus), men 
för nollalternativet bedöms alla riktvärdena 
innehållas enligt bullerpolicyn.



10

Figur 4 Framtidsalternativet, 
ekvivalent ljudnivå 
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Ekvivalenta ljudnivåer 2m frifältsvärden, Öster (söder om befintligt spår) och Gävle 
praktiska gymnasium (norr om befintligt spår). 

Maximala ljudnivåer 2m frifältsvärden, Öster (söder om befintligt spår) och Gävle 
praktiska gymnasium (norr om befintligt spår). 
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Figur 5 Ljudnivåer vid fasad, 
vid bostadsområdet Öster och 
Gävle praktiska gymnasium, 
ekvivalent nivå

4.2 Framtidsalternativet - år 2020
Framtidsalternativet innebär elektrifiering av 
befintlig bana, Fredriksskansbanan samt ny 
spåranslutning från godsbangården till Lillåns 
bangård, genom Näringens industriområde. För 
trafikering, se kap ovan.

Ekvivalenta ljudnivåer

Fredriksskansbanan 
Utmed Fredriksskansbanan gäller riktvärden 
enligt planeringsfallet befintlig miljö.

Riktvärdet anger att inga bostäder bör ha en 
ekvivalent ljudnivå över 70 dB(A) utomhus. 
De bostadshus som ligger närmast har en 
ekvivalent ljudnivå under 50 dB(A).

För befintlig miljö finns inga riktvärden för 
skola eller lokaler för arbetslokaler för tyst 
verksamhet, exempelvis kontor.

Nysträckningen 
För nysträckningen gäller riktvärden enligt 
planeringsfallet nybyggnad av bana. Utmed 
nysträckningen finns enbart verksamheter 
(industri, kontor, lagerlokaler etc.).

För nybyggnad av bana finns inga riktvärden 
gällande ekvivalenta ljudnivåer i arbetslokaler.
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Ekvivalenta ljudnivåer 2m frifältsvärden, Öster (söder om befintligt spår) och Gävle 
praktiska gymnasium (norr om befintligt spår). 

Maximala ljudnivåer 2m frifältsvärden, Öster (söder om befintligt spår) och Gävle 
praktiska gymnasium (norr om befintligt spår). 

 

Figur 6 Framtidsalternativet, 
maximal ljudnivå 

Figur 7 Ljudnivåer vid fasad, 
vid bostadsområdet Öster och 
Gävle praktiska gymnasium, 
maximal nivå
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Maximala ljudnivåer
Fredriksskansbanan 
För Fredriksskansbanan gäller riktvärden 
enligt planeringsfallet befintlig miljö.

I befintlig miljö anger riktvärdet att inga 
bostäder bör ha en maximal ljudnivå över 
55 dB(A) inomhus (avser utrymme för sömn 
och vila). Schablonmässigt beräknar man 
fasadreduktionen (hur mycket en husfasad 
dämpar bullret utifrån och in) till 30 dB(A). 
För att överskrida riktvärdet bör ljudnivån 
utomhus därmed överstiga 85 dB(A). De 
bostadshus som ligger närmast har en maximal 
ljudnivå strax över 75 dB(A).

För befintlig miljö finns inga riktvärden för 
skola eller arbetslokaler.

Nysträckningen 
För nysträckningen gäller riktvärden enligt 
planeringsfallet nybyggnad av bana.  Utmed 
nysträckningen finns enbart verksamheter 
(industri, kontor, lagerlokaler etc.).

I planeringfallet nybyggnad av järnväg ska 
inga arbetslokaler för tyst verksamhet ha 
en maximal ljudnivå inomhus överstigande 
60 dB(A). Schablonmässigt beräknar man 
fasadreduktionen (hur mycket en hus fasad 
dämpar bullret utifrån och in) till 30 dB(A). 
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För att överskrida riktvärdet bör ljudnivån 
utomhus därmed överstiga 90 dB(A). De 
verksamhetslokaler som ligger närmast har en 
maximal ljudnivå över 85 dB(A)

Den schablonmässiga fasadreduktionen 
om 30 dB(A) förutsätter en fasad med 
normal fasadisolering. När det gäller 
verksamhetslokalerna kan man inte anta att 
alla fasader klarar en fasadreducering med 30 
dB(A). I senare skeden bör man inventera var 
det finns arbetslokaler för tyst verksamhet och 
kontrollera ljudnivån inomhus vid tågpassage. 
Om inte riktvärdet klaras bör åtgärder 
övervägas. 

Enligt högsta acceptabla värden i bullerpolicyn 
ska dock inga arbetslokaler för tyst verksamhet 
behöva utsättas för ljudnivåer över 65 
dB(A) maximal ljudnivå. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att det är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Slutsats 
Ljudnivåerna stiger någon/några decibel 
med höjden på huset (flerfamiljshus), 
men för framtidsalternativet bedöms alla 
riktvärden enligt bullerpolicyn innehållas, 
under förutsättning att alla fasader klarar en 
dämpning om 30 dB(A). 

I senare skeden bör man inventera var det 
finns arbetslokaler för tyst verksamhet 
utmed nysträckningen, och kontrollera 
ljudnivån inomhus vid tågpassage. Om inte 
riktvärdet klaras bör åtgärder övervägas. Inga 
arbetslokaler för tyst verksamhet ska dock 
behöva utsätts för ljudnivåer över 65 dB(A) 
som maximal ljudnivå. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att det är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

5. Beskrivning av 
konsekvenser för 
vibrationer

Vibrationer i mark och stomljud i byggnader 
är ej utredda i detta skede. De riktvärden 
som finns för vibrationsstörningar gäller 
permanentbostäder, fritidshus och 
vårdlokaler. I det här projektet är det enbart 
permanentbostäder som berörs. Bostäderna är 
belägna utmed Fredriksskansbanan och skall 
då bedömas enligt planeringsfallet befintlig 
miljö. 

Det finns i nuläget inga klagomål från 
de boende registrerade hos Trafikverket 
och när byggnationen av nysträckningen 
kommer till stånd kommer antalet tåg på 
Fredriksskansbanan att minska. Omfattningen 
av eventuella vibrationsstörningar får 
undersökas i senare skede.
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