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Buller. Förutsättningar för ny verksamhet 

I denna PM redovisas förutsättningar, med avseende på industribuller och 

trafikbuller, för förskola och/eller vårdlokaler i nuvarande byggnad i kvarteret 

Päronet i Ursvik, Sundbyberg. Förutsättningarna bygger på bedömningar från 

tidigare PM, yttrande från verksamhetsutövare i området, nytt besök på platsen, 

ljudmätningar och samtal med verksamhetsutövarna i angränsande industrilokaler 

2015-12-03. 

1. Sammanfattning 

Med föreslagna bullerdämpande åtgärder innehålls aktuella riktvärden för trafik- 

och industribuller för vårdbyggnad, förskola och på tillhörande uteytor. 

2. 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. 

3. Industribuller 

I och i anslutning till de närliggande industribyggnaderna förekommer visst 

buller, industribuller, orsakat av 

 Lastning och lossning av gods 

 Hantering av material utomhus 

 Provkörning av maskiner, främst tryckluftsmaskiner  

 Installationer i och på byggnaderna 

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

dagtid 06-18. De ekvivalenta ljudnivåerna från dessa verksamheter beräknas vara 

lägre än 45 dB(A) vid den planerade förskolan. 

Provkörning av maskiner sker sporadiskt vissa dagar och ger då höga ljudnivåer. 

För att dämpa bullret uppförs en ca 2 m hög bullerskyddsskärm mellan ytan för 

provkörning av maskiner och förskolans uteytor, jfr ritning B01. Med denna 

åtgärd blir den ekvivalenta ljudnivån på aktuella uteytor lägre än 50 dB(A) de 

dagar provkörning etc. förekommer. Övriga dagar är nivån ännu lägre. 
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För industribullret gäller i de flesta fall att exploatören av angränsande fastigheter 

ska bekosta eventuella åtgärder för att begränsa ljudnivåerna till gällande 

riktvärden. Inget speciellt utpräglat lågfrekvent buller förekommer. 

4. Riktvärden för trafikbuller 

För förskolor/skolor finns riktvärden utomhus för trafikbuller endast på 

skolgård/lekytor. Riktvärdet är högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå på minst halva 

skolgården/lekytan. 

För vårdbyggnader finns inga riktvärden utomhus för trafikbuller. 

5. Riktvärden för industribuller 

Nya riktvärden för industribuller har fastställts. I Naturvårdsverkets rapport 6538, 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, anges riktvärden i form av 

ljudnivåer som utgångspunkt för bedömning av immissionsvärden vid bostäder, 

skolor, förskolor och vårdlokaler enligt nedan. Dessa riktvärden överensstämmer 

med Boverkets vägledning. 

Högsta ljudnivå, frifältsvärden  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Helgfria vardagar, klockan 06 - 18 18 - 22 22 - 06 

 Lör- sön- och helgdagar, klockan   00 - 24 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 

vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 50 45 40 

För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då 

lokalerna används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården 

som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 
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