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Uppdrag 

Beräkning av externt industribuller från SL:s depå i Rissne, Sundbyberg. 

 

 

Sammanfattning 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller innehålls vid bostäder närmast 

depåområdet med avseende på ekvivalenta ljudnivåer. Vid förekomst av spårskrik på 

depåområdet överskrids Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller med avseende på 

momentana ljudnivåer nattetid. 
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1 Bakgrund 

Beräkning av externt industribuller från SL:s depå i Rissne. Denna rapport redovisar externt 

industribuller från verksamhetens samtliga bullerkällor och jämförs mot gällande riktvärden. 

2 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen: 

 

 Digitalt kartmaterial från beställaren, 2012-05-21 

 Digitalt kartmaterial från Lantmäteriet, 2012-06-05 

 Verksamhetsbeskrivning erhållen av Anders Brolin, områdeschef Rissnedepån 

 Ljudmätningar på Rissnedpån, utförda 2012-05-30 och 2012-06-19 av Per Lindkvist och 

Manne Friman, ÅF - Ljud & Vibrationer 
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3 Bedömningsgrunder 

3.1 Riktvärden för externt industribuller 

Riktvärden för externt industribuller ges i Naturvårdsverkets publikation ”Råd och riktlinjer 

1978:5, Riktlinjer för externt industribuller”. Värdena avser frifältsvärden.  

 

Tabell 3.1 Riktvärden för externt industribuller 

Områdesanvändning 
1)

 Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 

dBA-läge ”FAST” 

Dag kl. 07-18 Kväll kl. 18-22 

samt söndag och 

helgdag kl. 07-18 

Natt kl. 22-07 Momentana ljud 

nattetid kl. 22-07 

Arbetslokaler för ej 

bullrande verksamhet 
60 55 50 - 

Bostäder och 

rekreationsytor i 

bostäders grannskap 

samt utbildningslokaler 

och vårdbyggnader 

50 45 40
2)

 55 

Områden för 

fritidsbebyggelse och 

rörligt friluftsliv där 

naturupplevelsen är en 

viktig faktor.
3)

 

40 35 35 50 

1) Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på 

annat sätt, t ex ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen. 

2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 

3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv 

3.2 Dimensionerande tidsperiod 

För verksamhet som bara bedrivs en del av en tidsperiod är det praxis att bullret bedöms under 

den tid verksamheten pågår. I den här utredningen redovisas ekvivalent ljudnivå från 

verksamheten för den timme på dygnet då mest buller antas förkomma. 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
Depåområdet används för service och städning av tunnelbanetåg. Merparten av verksamheten 

sker i tunnlar under jord samt i servicehall ovan jord. Bostäder är belägna ca 100 m från 

depåområdet. Bullrande verksamhet mot omgivningen utgörs av: 

 Tågrörelser mellan tunnelsystem och servicehall  

 Uppställda tåg utomhus  

 Spårskrik 

 Säkerhetssignal (tuta) vid östlig tunnelmynning (enbart vid händelse av radioskugga) 

Verksamheten är i drift mellan ca kl 17-03. Vid en normaltimme nattetid sker ca 3 tågrörelser i 

låg hastighet mellan tunnelsystem och servicehall. I väntan på transport in i servicehall eller 

vidare transport ner i tunnelsystem är 1-2 tågsätt uppställda utomhus vid normaltimme natt.  

 
Figur 4.1 Områdesbeskrivning – Rissnedepån 

 

Tågrörelser och spårskrik 

Vid en normaltimme nattetid sker ca 3 tågrörelser i låg hastighet mellan tunnelsystem och 

servicehall. Merparten av tågrörelserna utgörs av vagnstyp C20 (nyare vagnstyp), vilka normalt ej 

ger upphov till spårskrik. Dock förekommer spårskrik från samtliga vagnstyper vid transport till 

servicestation för förebyggande underhåll öster om hall vilket sker ca 2 gånger nattetid på spår 

32. Vid mättillfället uppmättes spårskrik, från tunnelbanetåg (C20) på spår 32, till upp mot 98 dBA 

maximal ljudnivå ca 4 m från spår. 

 
Figur 4.2 Servicestation för förebyggande underhåll 
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Mellan kl 18-21 sker ca 2 tågrörelser per timme med äldre tunnelbanevagnar (C6/C14), enstaka 

tågrörelser sker nattetid. I kurva vid västlig tunnelmynning förekommer spårskrik. Vid mättillfället 

uppmättes spårskrik från äldre tunnelbanetåg till mellan 96-106 dBA maximal ljudnivå ca 5 m 

från spår. 

 

Stillastående tåg 

Fasta ljudkällor på stillastående igångsatta tågsätt utgörs i huvudsak av kompressorer. Vagnstyp 

C20 har en kompressor per vagn, driftstid ca 15 % av tiden hos ett igångsatt stillastående tågsätt 

(3 vagnar). Vagnstyp C6/C14 har två kompressorer per tågsätt (4 vagnar), driftstid ca 25 % av 

tiden hos ett igångsatt stillastående tågsätt.  

 

Säkerhetssignal - tuta 

Signalering med tuta förekommer normalt inte. Vid transport till tunnelsystem vid östlig 

tunnelmynning kan radioskugga uppstå och signalering sker då med tuta, förekommer dock 

sällan.   

 

Servicehall 

Bullernivåer till omgivningen från verksamhet inifrån depåhallen bedöms som försumbar. 
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5 Beräkningar 

Beräkning av ljudnivåer från depåområdet har utförts enligt beräkningsstandarden Environmental 

noise from industrial plants, General prediction method i programmet SoundPLAN 7.1.  

I programmet görs en beräkningsmodell innehållande topografi, byggnader, markbeskaffenhet 

(akustiskt hård eller mjuk) m.m. samt de aktuella bullerkällorna. Programmet beräknar därefter 

ljudnivåbidraget till olika punkter.  

Beräkningarna avser den mest bullrande timmen kvällstid mellan kl 18-21 och nattetid mellan ca 

kl 22-03.  

5.1 Indata - ljudkällor 

Ljudkällor som antas påverka omgivningen utgörs av tågrörelser, ingångsatta stillastående tåg, 

spårskrik och säkerhetssignalering. Närfältsmätningar har utförts på samtliga identifierade 

ljudkällor. Mätresultatet för de olika ljudkällorna ligger till grund för beräkningarna. Information 

om mätningarna ges i kap 8. Indata för samtliga ljudkällor som använts i beräkningarna redovisas 

i Tabell 5.1 nedan. 

 

Tabell 5.1 Ljudeffektnivå ljudkällor 

Ljudkälla A-vägd 

ljudeffektnivå 

Lw [dBA] 

Drift vid beräkning av maxtimme 

Tågrörelser C20 

– Raksträcka 

– Kurva (västlig tunnelmynning) 

 

64 

72 

3 rörelser, ca 15 km/h.  

Tågrörelser C6/C14 

– Raksträcka 

– Kurva (västlig tunnelmynning, 

inklusive spårskrik) 

 

64 

82 

 

2 rörelser, ca 15 km/h. 

Stillastående tågsätt 

 

– Kompressor (C20) 

– Kompressor (C6/C14) 

 

 

69 

90 

4 tågsätt uppställda på depåområdet,  

(6 vagnar C20, 8 vagnar C6/C14)  

- 15 % av drifttiden 

- 20 % av drifttiden 

Spårskrik 

– C6 (västlig tunnelmynning, 

innerspår) 

– C20 (spår 32, öster om servicehall)  

 

120 (Lmax) 

 

115 (Lmax) 

 

1 passage  

 

1 passage 

Säkerhetssignal (tuta) 138 (Lmax) Förekommer mycket sällan och tas 

inte med i bedömning mot rikvärden. 

Redovisning av ljudnivåer sker i 

informativt syfte. 
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6 Beräkningsresultat 

Beräkningarna redovisas som ekvivalenta ljudnivåer 2 m över mark, för mest bullrande timmen 

kväll mellan 18 -21 och natt mellan 22-03, i ljudutbredningskartor i steg om 5 dBA. 

 

Ljudutbredningskartorna redovisas i bilagor enligt nedan: 

 Ekvivalent ljudnivå från tågrörelser (tunnelbana C6/C14) och kompressorer, maxtimme – 

kväll 2 m över mark, redovisas i bilaga A01. Vid mest bullerutsatta fasad uppgår 

ekvivalent ljudnivå till 45 dBA 

 Ekvivalent ljudnivå från tågrörelser (tunnelbana C20) och kompressorer, maxtimme – 

natt 2 m över mark, redovisas i bilaga A02. Vid mest bullerutsatta fasad uppgår 

ekvivalent ljudnivå till 35 dBA. 

 Maximal ljudnivå från spårskrik i kurva vid västlig tunnelmynning (tunnelbanaC6/C14),   

2 m och 5 m över mark redovisas i bilaga A03-A04. Vid mest bullerutsatta fasad uppgår 

maximal ljudnivå till 60-65 dBA. 

 Maximal ljudnivå från spårskrik på spår 32 öst om servicehall (tunnelbana C20), 2 m och 

5 m över mark redovisas i bilaga A05-A06. Vid mest bullerutsatta fasad uppgår maximal 

ljudnivå till 50-55 dBA.  

 Maximal ljudnivå från säkerhetssignal (tuta) på spår 32 vid östlig tunnelmynning 2 m 

över mark (tunnelbana C20), redovisas i bilaga A07. Vid mest bullerutsatta fasad uppgår 

maximal ljudnivå till 80 dBA. 

 

7 Kommentarer 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (ekvivalent ljudnivå) innehålls vid 

befintliga bostäder närmast depåområdet.  

 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (momentan ljudnivå nattetid) överskrids 

vid bostäder närmast depåområdet vid förekomst av spårskrik för följande händelser: 

- Tågrörelse med vagnstyp C6/C14 i kurva vid västlig tunnelmynning (inträffar ca 1-2 

gånger per natt) 

- Tågrörelse på spår 32 öster om servicehall (inträffar ca 2 gånger per natt) 

Ljudenergin i spårskrik kan variera avsevärt med avseende på meteorologiska parametrar, skicket 

på räl och hjul m.m. De ljudnivåer från spårskrik som redovisas i utredning grundar sig på de 

förhållanden som ägde rum vid de två mättillfällena.   

 

Säkerhetssignalering (tuta) orsakar höga momentana ljudnivåer vid närliggande bostäder som 

överskrider Naturvårdverkets riktvärde 55 dBA maximal ljudnivå. Signalering sker endast i fall av 

radioskugga vid transport till tunnelsystem vid östlig tunnelmynning vilket förekommer mycket 

sällan nattetid och tas inte med i bedömning mot rikvärden.   
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8 Mätningar 

Mätning 1 

Uppmätta ljudkällor: 

- Tågrörelser (C20 & C6/C20)  

- Kompressor på stillastående tåg (C20) 

- Kompressor på stillastående tåg (C6/C14) 

Utförande:  

- Mätning av tågrörelse/spårskrik (C20) öster om servicehall (spår 32) utfördes på 

4 m respektive 16 m 

- Mätning av tågrörelse/spårskrik (C20 & C6/C14) i kurva vid västlig 

tunnelmynning utfördes på 5 m respektive 14 m 

- Mätning av tågrörelse/spårskrik (C20 & C6/C14) i kurva vid västlig 

tunnelmynning utfördes på 5 m respektive 14 m 

- Mätning av säkerhetssignal (tuta) utfördes på 5 m respektive 14 m avstånd 

- Mätning av kompressorer utfördes på 1 m respektive 5 m avstånd 

Resultat: Uppmätta ljudeffektnivåer som använts vid beräkningarna presenteras i kap 6.1 

Indata – ljudkällor 

Mätpersonal:  Per Lindkvist och Manne Friman, ÅF - Ljud & Vibrationer  

Mätdatum: 2012-05-30 och 2012-06-19 

Mättid: Kl. 21-01 

Mätinstrument: 

Benämning Fabrikat Typ Internbeteckning 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 215 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 84 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 169 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU  78 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 168 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU  94 

Tersbandsanalysator Norsonic 118 AL 161 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 87 

Instrumentet är kalibrerat med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår 

kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025. Datum för senaste kalibrering finns angiven i 

vår kalibreringslogg. 
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Mätning 2 – Immissionsmätning  

En översiktlig immissionsmätning för verifiering av beräkningsmodell har utförts. Mätning 

utfördes i fem mätpunkter, se figur 8.1 nedan. Mätresultaten överensstämmer med 

beräkningsresultaten. 

 
Figur 8.1. Mätpunkter vid immissionsmätning 

Resultat från mätningen presenteras i tabell nedan. 

Mätpunkt Ljudkälla Lmax, [dBA] 

M1 Spårskrik/gnissel 63-72 

M2 Spårskrik/gnissel 96-106 

M3 Spårskrik/gnissel 54-60 

M4 Spårskrik/gnissel 55-63 

M5 Spårskrik/gnissel 60-66 

Mätpersonal:  Manne Friman, ÅF - Ljud & Vibrationer  

Meteorologi: Klart väder, ca 19 °C, vindhastighet ca 6 m/s västlig vindriktning enligt SMHI. 

Vindhastigheten uppskattas under mättillfälle vara ca 3-4 m/s östlig vindriktning.
 

Mätdatum: 2012-06-19 

Mättid: Kl. 18-20 
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Mätinstrument: 

Benämning Fabrikat Typ Internbeteckning 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 169 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU  78 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 202 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 54 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 215 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 84 

Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL 216 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 84 

Tersbandsanalysator Norsonic 118 AL 165 

Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær 4231 KU 89 

Instrumentet är kalibrerat med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår 

kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 025. Datum för senaste kalibrering finns angiven i 

vår kalibreringslogg. 

 



Per Lindkvist Åsa Lindkvist

2012-06-21 573799 A01

Rissnedepån
Maxtimme - kväll
Inklusive spårskrik (tågtyp C6/C14)

Ekvivalent ljudnivå från industri i dBA
2 m över mark 

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Ekvivalent ljudnivå   
Leq, i dBA inklusive fasadreflex     
    
60 <  
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50
40 < <= 45

 <= 40

Symboler
Befintliga bostäder

Tågrörelser

Byggnader

Kompressorer

Uppställda tåg

Servicehall

Väg (Rissneleden)

1:2000
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2012-06-21 573799 A02

Rissnedepån  
Maxtimme - natt

Ekvivalent ljudnivå från industri i dBA
2 m över mark 

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Ekvivalent ljudnivå   
Leq, i dBA inklusive fasadreflex     
    
60 <  
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50
40 < <= 45

 <= 40

Symboler
Befintliga bostäder

Tågrörelser

Byggnader

Kompressorer

Uppställda tåg

Servicehall

Väg (Rissneleden)

1:2000
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2012-06-21 573799 A03

Rissnedepån
Maxtimme natt
Spårskrik (tågtyp C6/C14)    

Maximal ljudnivå från industri i dBA
2 m över mark    

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Maximal ljudnivå   
Lmax, i dBA inklusive fasadreflex    
    
75 <  
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostäder

Spårskrik

Byggnad

Depåhall

Väg (Rissneleden) 1:2000
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2012-06-21 573799 A04

Rissnedepån
Maxtimme natt
Spårskrik (tågtyp C6/C14)    

Maximal ljudnivå från industri i dBA
5 m över mark    

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Maximal ljudnivå   
Lmax, i dBA inklusive fasadreflex    
    
75 <  
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostäder

Spårskrik

Byggnad

Depåhall

Väg (Rissneleden) 1:2000



Per Lindkvist Åsa Lindkvist

2012-06-21 573799 A05

Rissnedepån
Maxtimme natt
Spårskrik (tågtyp C20)   

Maximal ljudnivå från industri i dBA
2 m över mark    

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Maximal ljudnivå   
Lmax, i dBA inklusive fasadreflex    
    
75 <  
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostäder

Spårskrik

Byggnad

Depåhall

Väg (Rissneleden) 1:2000
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2012-06-21 573799 A06

Rissnedepån
Maxtimme natt
Spårskrik (tågtyp C20)   

Maximal ljudnivå från industri i dBA
5 m över mark    

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Maximal ljudnivå   
Lmax, i dBA inklusive fasadreflex    
    
75 <  
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostäder

Spårskrik

Byggnad

Depåhall

Väg (Rissneleden) 1:2000
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2012-06-21 573799 A07

Rissnedepån
Maxtimme natt 
Säkerhetssignalering (tuta)

Maximal ljudnivå från industri i dBA
2 m över mark    

Skala 1:2000
00 1020 40 60

m

Maximal ljudnivå   
Lmax, i dBA inklusive fasadreflex    
    
75 <  
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostäder

Tuta

Byggnad

Depåhall

Väg (Rissneleden) 1:2000




