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Buller - Förutsättningar för ny verksamhet 

I denna PM redovisas översiktligt förutsättningar med avseende på externt 

industribuller och trafikbuller för ny verksamhet i nuvarande byggnad i kvarteret 

Päronet i Ursvik, Sundbyberg. Förutsättningarna bygger på bedömningar utgående 

från besök på platsen 2015-04-28. 

Verksamheter som diskuteras är 

 Förskola/skola 

 Vård- och omsorgsboende 

 Kontor 

1. Trafikbuller 

Enligt uppgifter är trafikmängden på Ursviksvägen och Grahamsvägen vid 

Päronet ca 800 fordon/dygn. 

Trafikbullernivåerna vid byggnaden blir högst 55 dB(A). 

Trafikbullret utomhus bedöms inte ha någon avgörande betydelse för diskuterade 

verksamheter. Detta gäller även om trafikmängden skulle öka till 2 000 fordon. 

2. Externt industribuller 

De närliggande industribyggnaderna orsakar visst buller, externt industribuller. 

Noterbara bullerkällor är 

 Lastning och lossning av gods 

 Hantering av material utomhus 

 Installationer i och på byggnaderna 

Lastning och lossning av gods samt hantering av material utomhus bedöms endast 

ske dagtid 06-18. De ekvivalenta ljudnivåerna från dessa verksamheter bedöms 

vara lägre än aktuella riktvärden. Inga riktvärden för maximal ljudnivå dagtid 

finns. 

Ljudet från installationer, främst ventilationsanläggningar i industribyggnaderna 

bedöms vara högre än aktuella riktvärden. 

Inget speciellt utpräglat lågfrekvent buller förekommer. 

För det externa industribullret gäller i de flesta fall att exploatören av angränsande 

fastigheter ska bekosta eventuella åtgärder för att begränsa ljudnivåerna till 

gällande riktvärden. 
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I planskedet räcker det normalt med att exploatören har slutit avtal med ägarna av 

angränsande industrifastigheter, ett avtal som ger exploatören rätt att genomföra 

erforderliga åtgärder. 

3. Riktvärden 

Trafikbuller 

Skolor/förskolor 

För förskolor/skolor finns riktvärden för trafikbuller endast på skolgård/lekytor. 

Riktvärdet är högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå på minst halva 

skolgården/lekytan. 

Kontor 

För kontor finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus. 

Vård- och omsorgsboende 

Följande riktvärden för trafikbuller gäller för bostäder för detaljplaneärenden som 

påbörjats efter 1 januari 2015. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 
Inomhus  30   45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   60 

På uteplats   50   70 2) 

Övriga lägenheter 
Inomhus  30   45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad till minst  

hälften av boningsrummen  55 

På uteplats   50   70 2) 

1)  Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt. 
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 
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Externt industribuller 

Nya riktvärden för externt buller fastställts. Om följande ekvivalenta ljudnivåer 

inte överstigs behöver särskilda åtgärder inte genomföras. Högre nivåer kan 

accepteras vid hälften av boningsrummen i en bostad men då krävs en tyst sida. 

Högsta ljudnivå, frifältsvärden   Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Helgfria vardagar, klockan   06 - 18   18 - 06 

 Lör- sön- och helgdagar, klockan       00 - 24 

Bostäder och skolor  50 45 

Kommentar 

I anvisningarna anges även att trafik inom exempelvis ett industriområde bör 

kunna bedömas som trafikbuller. 
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