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SAMMANFATTNING

Tyréns AB har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting att göra en
utredning av ljudalstringen och stomljudsnivåer från planerad spårdepå för tvärbanan i Rissne.

Denna rapport redovisar de resultat som fungerar som underlag till detaljplan för den planerade
depån.

De högsta beräknade maximala ljudnivåerna vid närmaste berörda bostäder är 61 dBA, dessa
kan uppträda under hela dygnet. De högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåerna för nattperioden
är 49 dBA.

Riktvärden vid bostäder för buller från spårtrafik är 55 dBA ekvivalent- och 70 dBA maximal
ljudnivå. Riktvärden för industribuller är dock 40 dBA ekvivalent ljudnivå under nattperioden och
55 dBA maximal ljudnivå. Avgränsningen för depån blir därmed viktig för utvärderingen av
resultatet. De mest exponerade bostäderna ligger längs tillfartssträckan mot depån utanför
depåområdet varför riktvärden för trafik ska tillämpas. Härmed krävs inga ytterligare åtgärder
för att kunna klara gällande riktvärden för luftburet buller förutsatt att inga extraordinära ljud
som kurv- eller bromsskrik förekommer.

Viktigt att notera är att denna utredning utgår ifrån att ev. missljud vid kurvor (s.k. spårskrik)
eller bromsskrik från teststräckan inte förekommer, dock är hänsyn taget till det tillskott av
buller som växlar på sträckan tillför med schablonpåslaget 6 dB. Spår- och bromsskrik är svårt
att prediktera, risken är högre vid skarpa kurvor vilka förekommer inom depåområdet. Åtgärder
som smörjning, spårdämpning eller annan underhållsåtgärd kan projekteras i senare skede vid
behov.

Sammanfattade beräkningsresultat stomljud

Kvartersnamn Avstånd till
närmsta växel

[m]

Stomljud vid
växelpassage

[dBA]

Stomljud på
spår utan växel

[dBA]

Riktvärde inklusive en
marginal på 3 – 5 dB,

[dBA]
Solskiftet 7 25 42 32 25 - 27
Solskiftet 1 50 36 26 25 - 27
Räfsan 2 110 32 22 25 - 27
Spaden 1 80 34 24 25 - 27

Resultaten visar att växlarna inom depåområdet måste stomljudsdämpas med upp till 11 dB.
Om man planerar bostäder närmare än 50 metet från spårområdet måste även spåret i övrigt
stomljudsdämpas. Det kan också bli nödvändigt med bättre stomljudsdämpning än 11 dB.

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan vid Solskiftet 7, med en marginal om 3 – 5 dB,
föreslås att spåret stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger 15 – 17  dB
stomljudsdämpning eller bättre.  Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 30 km/h.
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BAKGRUND
Tyréns AB har fått i uppdrag av trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting att göra en
utredning av ljudalstringen från planerad spårdepå för tvärbanan i Rissne. Denna rapport
redovisar de resultat som fungerar som underlag till framtagande av detaljplan för Rissnedepån.

1.1 ALLMÄNT OM BULLER

Buller, oönskat ljud, är ett av våra största folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är
den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver kan buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Buller och dålig
ljudmiljö orsakar störningar av taluppfattbarheten vid samtal och försämrar orienterings-
förmågan, i synnerhet för personer med nedsatt hörsel, vilket i dagsläget är ca 10% av
befolkningen. De krav och riktvärden för trafik- och externt industribuller som tillämpas är idag
främst riktade att minska risken för störd sömn och otillräcklig rekreation i hemmet samt att
främja  inlärning och koncentration i våra skolor, vårdinrättningar och kontorsfastigheter. Vissa
lokala riktlinjer tillämpas också för offentlig miljö och publika ytor.

Störningsmått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter
”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga
örat uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

Ekvivalent och maximal ljudnivå
I Sverige används vanligtvis två mått för att utvärdera och kravställa risk för störning av buller:
ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd LpAFmax ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses
medelljudnivån under en given tidsperiod. Om inget annat anges avses i de flesta fall ett dygn
men krav och riktvärden kan också vara specifika för andra perioder exempelvis natt (22-06)
Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån
under exempelvis en fordonspassage under ett årsmedeldygn eller det allra bullrigaste
industrimomentet under en natt.

1.2 ALLMÄNT OM VIBRATIONER OCH STOMLJUD

Med vibrationer avses vågor alstrade av spårtrafik och som via fasta material, exempelvis räl
och mark, fortplantas till närliggande byggnader där de kan orsaka nedsatt boendekomfort.
Vibrationer kan upplevas oavsett om tågen trafikerar spår i markplan eller i tunnel. Lågfrekventa
vibrationer uppfattas som skakningar och benämns komfortvibrationer medan vibrationer med
högre frekvenser inte känns. Dock omvandlas de högfrekventa, i detta fall cirka 50 – 200 Hz,
vibrationerna till ljud, så kallat stomljud.

När man med mått beskriver komfortstörande vibrationer från spårtrafik avses de momentana
vibrationernas högsta värde med tidsvägningsfilter ”slow” och komfortvägningsfilter.

Om riktvärdet för komfortvibrationer klaras kan risken för vibrationsskador på byggnader oftast
uteslutas. Utomhus anses vibrationer från spårtrafik varken vara störande eller skadliga för
människor som vistas i närheten.

Med stomljud avses vågor alstrade av spårtrafik och som via fasta material sprids till
närliggande byggnader. Inne i byggnaden kan stommarna (väggar och bjälklag) sättas i
svängning och då orsaka ett hörbart mullrande ljud, därav namnet stomljud. Stomljud måste
främst beaktas då tågen trafikerar spår på berg. På de avsnitt där spåren ligger i markplan
dominerar vanligen det luftburna bullret över det stomburna bullret vilket innebär att stomljud
endast i undantagsfall kan uppfattas i närbelägna byggnader. Exempel på detta undantag är
byggnader med mycket god fasadljuddämpning och källarlokaler.
Det är framförallt inomhus nattetid som stomljud och vibrationer brukar upplevas som störande.
De är inte fysiskt skadliga, men kan vara irriterande, obehagliga, tröttande och störa sömnen.
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Figur 1. Vibrationers påverkan på människor och byggnader baserad på referens1. Gränserna ska
tolkas som ungefärliga. Känsligheten för vibrationer varierar från person till person och från
byggnad till byggnad. Allmänt kan sägas att risken för skador på byggnader går långt över
gränsen för när de kan kännas av människor.

2 RIKTVÄRDEN
Riktlinjer i SL-S-419701 – RiBuller är ett dokument med riktlinjer från trafikförvaltningen  vid
Stockholms Läns Landsting som beskriver vilka dokument som styr och beskriver riktvärden för
bullerrelaterade frågor inom Stockholm Län.

Nedanför följer utdrag ur dokumentet (fastställd 2015-07-02) som är relevanta för buller från
verksamhet i spårdepåer.

2.1 RI BULLER

2.1.1 RIKTVÄRDEN FÖR LUFTBURET BULLER FRÅN SPÅRDEPÅER

Naturvårdsverkets vägledning för industribuller (Rapport 6538) anger riktvärden som ska tillämpas
för depåer och uppställningsspår.

2.1.1.1. DEPÅVERKSAMHET EGENKONTROLL – TRAFIKSLAG SPÅR

Trafikförvaltningen bör följa upp hur verksamhet inom depåer påverkar omgivning avseende
buller genom beräkningar och eventuellt kompletterande stickprovsmätningar.

1 Statens Geotekniska Institut. Geodynamik i praktiken. Linköping år 2000.
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2.1.2 DEPÅER OCH UPPSTÄLLNING – VÄGLEDNING

Med depå avses vanligen inhägnat område avsett för uppställning och/eller underhåll av fordon.
Med uppställningsspår avses spår särskilt avsett för längre uppställning av fordon som ej är i
trafik enligt tidtabell. Naturvårdsverkets vägledning för industribuller (Rapport 6538) bör, så
långt tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, innehållas. I de enstaka fall där det inte är
tekniskt möjligt och/eller ekonomiskt rimligt att innehålla dessa riktvärden ska åtgärder för
säkerställande av god inomhusmiljö enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMS
2014:13) vidtas. Åtgärder för att skydda inomhusmiljö ska stämmas av med den kommunala
tillsynsmyndigheten. Detta för att säkerställa att bedömningen är riktig och att inga ytterligare
krav på skyddsåtgärder ställs.

2.1.3 DRIFT - DEPÅER OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER – SPÅR

För att minimera buller från depå/uppställning ska onödig tomgångskörning
undvikas. För att innehålla riktvärden enligt kapitel 4.2 (i RiBuller, här kap 2.2) ska verksamheten
bedrivas så att
buller till närboende minimeras med avseende på:

� Skrikljud i kurvor
� Tutningar (vid varning/hälsning inom området) – bör undvikas
� Placering av fordon
� Fordonskontroll (inkl. ev. tutning)
� Kontroll av funktion/rutiner för att säkerställa att portar hålls stängda
� Transporter/leveranser inom området

Ovanstående innefattar exempelvis rutiner för hur tutningar får göras, när under dygnet
fordonskontroll och verkstadsverksamhet genomförs.

2.1.4 TRANSPORTSPÅR TILL DEPÅ

Transportspår mellan ordinarie trafikspår och depå, utanför depågräns, bör bedömas enligt
samma riktvärden som trafikbuller.

2.1.5 SKRIKLJUD/GNISSEL – SPÅR

2.1.5.1. HJULSKRIK

Trafikförvaltningen använder benämningen hjulskrik för det som ibland i vardagligt tal benämns
spårskrik eller spårgnissel.

2.1.5.2. TONALT HJULSKRIK - LÖPYTA– DEFINITION OCH ÅTGÄRDER

Hjulskrik, eller gnissel, definieras av Trafikförvaltningen som högfrekvent tonalt rullkontaktljud
mellan hjul och räl, som uppkommer pga. av glidning i kontaktytan. Ljudnivåerna från hjulskrik
kan vara mycket höga och är i princip inte hastighetsberoende. Uppkomsten av hjulskrik är i hög
grad beroende på kurvradie men även väderförhållanden. Även fordonstypen påverkar förekomst
av hjulskrik beroende på styvhet i boggi och förekomst och underhåll av hjuldämpare mm. Mot
bakgrund av ovanstående är det vid anläggande av nya trafikspår och ny depå viktigt att
dimensionera kurvradie för minimerande av hjulskrik i kurvor. Vid beräkning av spårtrafikbuller
ingår inte hjulskrik i modellerna. Där hjulskrik kan väntas måste därför effekter av hjulskrik
läggas in manuellt i utredningen.

2.1.5.3. HJULSKRIK – FLÄNSKONTAKT – DEFINITION OCH ÅTGÄRDER

Bredbandigt ljud som generas när hjulets fläns går i kontakt med rälen. Flänskontaktskrik är i
normala kurvradier möjligt att reducera och ofta eliminera genom smörjning av räl/fläns.
Smörjutrustning är ibland stationär, dvs. placerad utmed banan vid kurvor med liten radie
alternativt ombord på ett eller flera fordon. På vissa platser sker även manuell smörjning. Vid
kurvor där flänskontakt uppstår bör smörjning i någon av ovanstående former installeras.
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2.1.5.4. BROMSAR – DEFINITION OCH ÅTGÄRDER

Bromsskrik, eller bromsgnissel, definieras av Trafikförvaltningen som högfrekvent tonalt ljud
som uppkommer i samband med bromsning. Ljudets karaktär är ofta likt hjulskrik, men
genereringsmekanismen är en annan. Bromsskrik är svårt att åtgärda, då de i hög grad är
beroende av materialval i bromsbelägg/bromsblock. Att förändra dessa är komplicerat eftersom
bromsen är en säkerhetskritisk komponent. Materialförändringar måste därför verifieras under
lång tid, med olika väderförhållanden, för att säkerställa att inga säkerhetsrisker uppstår. I
många fall saknas dessutom alternativa material med fullgoda egenskaper.”

2.2 NATURVÅRDSVERKETS RIKTLINJER

2.2.1 RIKTVÄRDEN UTOMHUS

Riktvärden i form av ljudnivåer anges som utgångspunkt för bedömning av immissionsvärden
vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Anvisningar för tillsyn vid ny bostadsbebyggelse
anges också. Även för friluftsområden beskrivs vägledande ljudnivåer.

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i
varje enskilt fall. Se kapitlet Viktiga begrepp vid tillsyn och prövning av bullrande verksamheter
för mer information om vad som ingår i bedömningen. Nivåerna i tabell 1 bör i normalfallet vara
vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa
andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.

Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad

Leq,dag

[dBA]
(06-18)

Leq,kväll [dBA] (18-22) samt
Lördag, söndag och helgdag

Leq dag+kväll (06-22)

Leq,natt

[dBA]
(22-06)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förkolor och vårdlokaler 50 45 40

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler.
De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.
För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller
bygglov påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende om detaljplan eller
bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller
bygglovsskedet. Se nästa avsnitt Ny bostadsbebyggelse. 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.

Utöver detta gäller:

· Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
Annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

· Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör
värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.

· I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

2.2.2  BULLER INOMHUS

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus finns riktvärden och vägledning för
bedömning av buller inomhus, inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.
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2.3 FOHMFS 2014:13

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus;
Beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3§ miljöbalken
(1998:808) vad gäller buller inomhus.
Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum
räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum.
De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
och sovrum i tillfälligt boende.

UTREDNING

Standardiserade mätmetoder bör användas.

RIKTVÄRDEN

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa
föreligger. Såväl värdena i tabell 2 som tabell 3 bör beaktas vid bedömningen.

Tabell 2 Buller

Maximal
ljudnivå1)

LAFmax [dB]

Ekvivalent
ljudnivå2)

LAeq,T [dB]

Ljud med hörbara
tonkomponenter2)

LAeq,T [dB]

Ljud från
musikanläggningar2)

LAeq,T [dB]

Riktvärden vid bedömning
av om olägenhet för
människors hälsa föreligger

45 30 25 25

1)Den högsta A-vägda ljudnivån.
2)Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Tabell 3 Riktvärden för lågfrekvent buller

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32
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2.4 STOMLJUD I BYGGNADER

Nedan följer ett utdrag ur Trafikförvaltningens mål och riktlinjer för stomljud orsakat av
spårbunden trafik
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3 UNDERLAG

3.1 KÄLLDATA LOKALBANEDEPÅ (RISSNEDEPÅN)

Figur 2 Rissnedepån översikt beräkningsmodell

Figur 2 visar översiktlig bild över depåfastigheten och delar av depåområdet.
Tre större byggnader ingår i depån, en verkstadsbyggnad, en tvätthall och en uppställningshall.

3.2 KÄLLDATA BYGGNADER OCH HÖJDER

Beräkningar utförs i en 3D modell baserad på underlag från Metria daterade 2016-06-13.
Underlag från Metria som har använts i modellen innehåller bostadshus, komplementbyggnad,
vatten och fastighetsgränser. Spår och ljudkällor har lagts in av Tyréns. Vissa befintliga skärmar
har lagts in i modellen utifrån modellen och observationer gjorda vid platsbesök. Modell över
den planerade depån är från SketchUp modell inkommen 2016-08-22.

4 METODIK

4.1 LUFTBURET BULLER - DRIFTSSKEDET

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 7.4) från Braunstein +
Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm.,
hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000
meter och för reflexerna 50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 2
reflexer har använts.

Ljudkällorna är dimensionerade med förutsättning att depåns alla tågsätt ankommer, tvättas och
ställs upp samt avgår igen ut i trafik under en nattperiod. Detta kan innebära en liten
överskattning då några rörelser sannolikt sker före och efter nattperioden.

Viktigt att notera är att denna utredning utgår ifrån att ev. missljud vid kurvor (s.k. spårskrik)
inte förekommer, dock är hänsyn taget till det tillskott av buller som växlar på sträckan tillför
med schablonpåslaget 6 dB. Inom depån finns även en sträcka för vagnprovningar där tillåten
hastighet är 40 km/h. På denna strecka kan enligt uppgift bromsprover ske vilket kan orsaka
missljud och s.k. bromsskrik vilket inte är möjligt att prediktera men kan behöva följas upp och
åtgärdas i kommande skeden.
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4.2 STOMLJUD OCH KOMFORTVIBRATIONER I DRIFTSKEDET – DETALJERAD BERÄKNING

Med information från vibrationsmätningar på aktuell plats samt uppmätt källstyrka från aktuell
spårvagn (oberoende kraftspektrum) kan en mer detaljerad beräkning utföras där även hänsyn
tas till vibrationernas frekvensinnehåll (exempelvis enligt FTA-modellen ”Detailed Vibration
Analysis”), se beräkningsmodellens uppbyggnad i Figur 3 nedan. Om den detaljerade
beräkningen visar att risk fortfarande föreligger bör åtgärder dimensioneras så att risk för
överskridanden minimeras.

Figur 3. Beräkningsmodellens uppbyggnad för komfortvibrationer och stomljud. Generellt kan sägas att
komfortvibrationerna är vibrationer vid låga frekvenser medan stomljudet alstras av de mer högfrekventa
vibrationerna.

4.2.1 MÄTNING

En mätning har utförts inom fastigheten Solskiftet 7 (Rissneleden 101B) som ligger vid depåns
infart för att få underlag till stomljudsanalysen. Vibrationsöverföring uppmättes mellan gata och
trapphuset till fastigheten. Figur 4 visar mätpunkter.

Figur 4. Mätpunkter vid Rissneleden 101B (Solskiftet 7)



Uppdrag: 269109, Projekteringsgrupp för bullerskydd av depåer 2016-10-14
Beställare: Trafikförvaltningen Stockholm g.m. ZeroChaos AB Slutrapport

O:\STH\259135\AK\_Text\RIssnedepån\Utkast_Rapport_Rissnedepån_161014_rev_CTR_16120.docx

13(16)

5 RESULTAT

5.1 BULLER I DRIFTSSKEDET

Beräkningar för maximala ljudnivåer avser höjden 2 meter relativt mark med en täthet mellan
beräkningspunkterna om 3 x 3 meter.

De högsta beräknade maximala ljudnivåerna vid närmaste berörda bostäder, Solskiftet 7, är 61
dBA. De högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåerna för nattperioden är 49 dBA.

Ljudnivåer för övriga närliggande bostäder och på marknivå redovisas i bilagor enligt tabellen
nedan.

Tabell 4. Resultatbilagor.

Bilaga Scenario Vy från Bullertyp
AK01 Lnight – Ekvivalent ljudnivå för nattperioden Ovan Tågrörelser

AK02 Lmax – Maximal ljudnivå Ovan Tågrörelser

5.2 STOMLJUD I DRIFTSKEDET

I nuläget finns få bostäder i den planerade depåns närhet. De närmsta bostäderna ligger inom
fastigheten Solskiftet 7 ,Rissneleden 101A och 101B, vid depåns infart. Vid infarten är en växel
planerad. Överföringen av stomljud från växeln till bostäderna är identifierad som kritisk och har
analyserats i detalj.

5.2.1 SOLSKIFTET 7

Sträckan som är analyserad har en växel som är på ett avstånd av ca 25 meter från bostaden.
För den aktuella sträckan har stomljudsnivåer (max slow) predikterats:

· 42 dBA på markplan och vån 1 vid passage av växel (riktvärde 30 dBA)
· 32 dBA på markplan och vån 1 vid trafik på spåret utan växel (riktvärde 30 dBA)

5.2.2 ÖVRIGA BOSTÄDER

Utgående från mätningarna i Solskiftet 7 har stomljud uppskattats i de bostäder som ligger i
depåns närhet. Beräkningarna utgår från att vagnarna har en hastighet av 20 km/h.

I Figur 5 – Figur 7 visas ungefärligt avstånd från bostäderna till närmsta växel i depåområdet.
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Figur 5. Solskiftet 1 ligger på ett avstånd av ca 50 meter från närmaste växel i depåområdet.

Figur 6. Spaden 1 ligger på ett avstånd av ca 80 meter från närmaste växel i depåområdet.
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Figur 7. Räfsan 2 ligger på ett avstånd av ca 110 meter från närmaste växel i depåområdet.

I Tabell 5 visas beräknade stomljudsnivåer i bostäderna. Dels visas stomljud vid passage av närmaste
växel och dels visas stomljud vid trafik på spåret i närheten av växeln.

Tabell 5. Beräkningsresultat stomljud

Kvartersnamn Avstånd till
närmsta växel

[m]

Stomljud vid
växelpassage

[dBA]

Stomljud på
spår utan växel

[dBA]

Riktvärde
inklusive en

marginal på 3
– 5 dB, [dBA]

Solskiftet 7 25 42 32 25 - 27
Solskiftet 1 50 36 26 25 - 27
Räfsan 2 110 32 22 25 - 27
Spaden 1 80 34 24 25 - 27
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6 UTVÄRDERING

6.1 BULLER

Riktvärden vid bostäder för buller från spårtrafik är 55 dBA ekvivalent- och 70 dBA maximal
ljudnivå. Riktvärden för industribuller är dock 40 dBA ekvivalent ljudnivå under nattperioden och
55 dBA maximal ljudnivå. Avgränsningen för depån blir därmed viktig för utvärderingen av
resultatet. De mest exponerade bostäderna ligger längs tillfartssträckan mot depån utanför
depåområdet varför riktvärden för trafik bör tillämpas. Med denna tolkning krävs inga ytterligare
åtgärder för att kunna klara gällande riktvärden (Om riktvärden för industribuller skall kunna
innehållas för buller från spårsträckan mellan depåområdet och trafikspåret krävs någon
ytterligare åtgärd som kan sänka ljudnivån vid fasad med upp till 8 dB). Övrig kringliggande
bebyggelse kan klara riktvärden utan åtgärd.

Viktigt att notera är att denna utredning utgår ifrån att ev. missljud vid kurvor (s.k. spårskrik)
eller bromsskrik från teststräckan inte förekommer, dock är hänsyn taget till det tillskott av
buller som växlar på sträckan tillför med schablonpåslaget 6 dB.

6.2 STOMLJUD

Resultaten visar att växlarna inom depåområdet måste stomljudsdämpas med upp till 11 dB.
Om man planerar bostäder närmare än 50 metet från spårområdet måste även spåret i övrigt
stomljudsdämpas. Det kan också bli nödvändigt med bättre stomljudsdämpning än 11 dB.

Då resultaten för stomljud från växlarna inom spårområdet baseras på mätningen i Solskiftet 7
finns en relativt stor osäkerhet i resultatet. För att minska osäkerheten föreslås att utredningen
kompletteras med ytterligare mätningar från några av växellägena inom depåområdet när
marken vid växellägena är frilagd. Bäst resultat fås om det är möjligt att mäta från rent berg.

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan vid Solskiftet 7, med en marginal om 3 – 5 dB,
föreslås att spåret stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger 15 – 17  dB
stomljudsdämpning eller bättre.  Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna uppgå till 30 km/h.
Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljudsdämpas med exempelvis
ballastmatta. Rödmarkerat spår skall stomljudsdämpas. Spåret in i depåområdet skall
stomljudsdämpas med åtgärd som ger 5 – 7 dB stomljudsdämpning. Sträckan som skall
stomljudsdämpas med den enklare dämpåtgärden ät markerat med grönt och sträcker sig in i
depåområdet fram till nästa växel.

Figur 8. Växel i närheten av Solskiftet 7

Analyserad växel
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2016-12-20 	             BILAGA: AK01

EKVIVALENT LJUDNIVÅ NATT
2 m över mark i dBA
Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Trafikförvaltningen Stockholm
OMRÅDE: Rissne, planerad depå
UPPDRAG: 259135 Tvärbanan, Kistagrenen
HANDLÄGGARE: CTR
GRANSKAD: PMN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:2000
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