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Sammanfattning:

På uppdrag av Köpings kommun har Efterklang utfört en utredning av förväntad bullerspridning inom planområdet Ullvi
ängar. Utredningen innefattar buller från industriverksamhet (Volvo Powertrain) och från vägtrafik. Beräkningar av
industribuller har utförts för tre beräkningsfall. Två av beräkningsfallen, nollalternativ och ansökt verksamhet,
motsvarar de beräkningsfall som finns redovisade i bullerutredningen till Volvos tillståndsansökan. Det tredje
beräkningsfallet avser ett hypotetiskt framtidsscenario med utökad verksamhet vid Volvo. Detta beräkningsfall finns

inte redovisat i Volvos ansökan. Beräkningarna av trafikbuller har utförts för två beräkningsfall, fullt utbyggt planområde
vid inflyttningsår samt fullt utbyggt planområde med trafikmängder uppräknade till år 2040.

Ur beräkningsresultatet kan följande slutsatser dras:

Industribuller

Beräknade industribullernivåer från Volvo Powertrain innehåller Naturvårdsverkets riktvärden vid bostäder avseende
Zon A, ”bostadsbyggnader bör kunna accepteras till givna nivåer”, för samtliga utredda beräkningsfall. För
nollalternativet och den ansökta verksamheten beräknas som högst 43 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad.

För den hypotetiska framtida verksamheten vid Volvo beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsfasad uppgå till

som högst 44 dBA. Beräknade bullernivåer för den hypotetiska framtida verksamheten vid Volvo bör endast ses som en
grov uppskattning. Beräkningarna ger dock en indikation på att det finns utrymme för ökad produktion vid Volvo,
exempelvis genom ökat antal transporter, utan att riktvärdena för Zon A överskrids. Men den faktiska framtida
bulleralstringen beror helt på hur Volvo avser att utveckla sin verksamhet.

Nya verksamheter inom planområdet beräknas att ha utrymme att ge upphov till ekvivalent ljudnivå 48 dBA under
dagtid och 39 dBA under kvällstid och nattetid utan att riktvärdena för Zon A överskrids. Detta bullerutrymme gäller vid
den bostadsfasad som är mest exponerad för buller från Volvo. Vid mindre bullersexponerade fasader bedöms risken
för kumulativa effekter, orsakande överskridanden av riktvärdena för Zon A, att vara liten.

Trafikbuller

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer av trafikbuller vid bostadsfasad innehåller det i SFS 2015:216 angivna riktvärdet
60 dBA vid samtliga i beräkningarna ingående bostadsfasader. För förväntade trafikflöden vid inflyttningsår beräknas
högst dygnsekvivalenta ljudnivå till 48 dBA vid bostadsfasad. För trafikflöden uppräknade till år 2040 beräknas högst
dygnsekvivalenta ljudnivå till 49 dBA vid bostadsfasad.

Gällande trafikbuller vid uteplats beräknas samtliga ytor för bostäder inom planområdet att innehålla riktvärdena 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta gäller både för trafikflödena vid inflyttningsår och år 2040.

Beräkningsresultaten innebär att både riktvärdena för industribuller och trafikbuller inom ny bostadsbebyggelse
innehålls utan avsteg. Sammantaget innebär detta att ingen särskild hänsyn behöver tas vid utformningen av bostäderna
med avseende på placering av uteplats eller tillgång till så kallad ljuddämpad sida. Bostädernas planlösningar och
uteplatsernas lägen har, ur ett bullerperspektiv, betydelse om riktvärdena för industribuller inom Zon A eller riktvärdena
för trafikbuller i §3 SFS 2015:216 inte innehålls.
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG:
Köpings kommun arbetar med detaljplan för område kallat Ullvi ängar. Ullvi ängar planeras att bli ett nytt område med
blandad bebyggelse. Området är tänkt att inrymma bostäder, skola/förskola, vårdboende och andra
verksamhetsområden. På uppdrag av Köpings kommun har Efterklang utfört en utredning av förväntad bullerspridning
inom området. Utredningen innefattar buller från industriverksamhet (Volvo Powertrain) och från vägtrafik. I Figur 1

redovisas en översikt över planområdet.

Figur 1: Översikt över planområdet Ullvi ängar, områdesgräns markerad i lila. De vägar som inkluderats i
trafikbullerutredningen är markerade i blått. Volvos område är inringat i grönt. De gula ytorna inom planområdet avser
områden för bostäder. Den röda ytan inom planområdet avser område för skola.

2 UNDERLAG:
Följande underlag har använts i utredningen:

 Rapport 770647-r-D1, Volvo Powertrain, Köping Externbullerutredning inför tillståndsansökan, 2022-01-27,
Efterklang.

 Trafikutredning Ullvi ängar. Redovisad i PM Trafik – Ullvi ängar, 20220-08-28, VAP VA-Projekt AB.

 Kartunderlag över planområdet samt uppräknade trafiksiffror erhållna av Leo Pedersen, Köpings kommun.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER:
Nedan presenteras gällande riktvärden för externt industribuller respektive trafikbuller. Då olika riktvärden och
beräkningsmodeller gäller för externt industribuller och trafikbuller bör dessa två inte sammanblandas. De i riktlinjerna
angivna nivåerna gäller dessutom för olika tidsperioder. För trafikbuller anges exempelvis riktvärdet som ekvivalent
ljudnivå under ett dygn medan riktvärdena för externt industribuller anges som ekvivalent ljudnivå över åtminstone en

timmas tid under respektive tidsperiod dag, kväll och natt.

3.1 EXTERNT INDUSTRIBULLER
Naturvårdsverkets gällande vägledning är sedan april 2015 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”,
RAPPORT 6538. I Tabell 1 anges riktvärdena för ny bostadsbebyggelse. Riktvärdena i RAPPORT 6538 för ny
bostadsbebyggelse är hämtade från Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder.

Tabell 1: Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” för ny
bostadsbebyggelse. Tabellen avser frifältsvärden.

Ekvivalent ljudtrycksnivå i dBA

Områdesbenämning Dag kl. 06-18 Kväll kl. 18-22, samt
lör- sön- och helgdag

kl. 06-18

Natt kl. 22-06

Zon A* – Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras till givna nivåer

50 45 45

Zon B – Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras förutsatt att tillgång till

ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas

60 55 50

Zon C – Bostadsbyggnader bör inte
accepteras

>60 >55 >50

Ljuddämpad sida 45 45 40

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller samma värden som för
ljuddämpad sida

Utöver detta gäller enligt vägledningen:

 Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22 - 06 annat än vid enstaka
tillfällen.

 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.
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 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.

Observera att ovanstående anvisningar och riktvärden gäller för ny bostadsbebyggelse. För ny bostadsbebyggelse där
ett ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 2 jan 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller
bygglovsskedet. Grundprincipen är sedan att de värden som fastställs i denna bedömning utgör utgångspunkt för
tillsynen.

För Ullvi ängar innebär detta att värden för omgivningsbuller angivna i planbeskrivning i detaljplan eller i bygglov blir
styrande vid tillsynen. Eventuella andra värden för omgivningsbuller angivna i Volvo Powertrains bullervillkor blir inte
styrande inom Ullvi ängar.

3.2 TRAFIKBULLER
I SFS 2015:216 ges riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostäder. Riktvärdena avser planer för bostäder startade den

2 januari 2015 eller senare. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för buller från väg- och
spårtrafik vid bostäder (SFS 2017:359). Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 men avser även planer startade den 2
januari 2015 eller senare.

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga
om omgivningsbuller är uppfyllt vid planläggning. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda
bullervärden.

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken samt kopplar till plan- och bygglagen genom
bestämmelserna i 3–8 § i förordningen som ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet

för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är uppfyllt. Med hänsyn till det bedöms riktvärdena i förordningen
motsvara lagstiftarens bedömning om när risk för människors hälsa föreligger.

Här nedan presenteras riktvärdena enligt trafikbullerförordningen och ändringarna som innebär en höjning av
riktvärdena, SFS 2015:216 och SFS 2017:359:

Buller från spårtrafik och vägar

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första styck-et 1 att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och

 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.

22.00 och 06.00 vid fasaden.
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Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i
stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Kort sammanfattat innebär förordningen följande:

 Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid fasad inte överskrider 60 dB(A)

 För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent nivå vid fasad

 Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av bostadsrummen nå sida om
dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå nattetid om 70 dB(A)

 Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns
för maximal ljudnivå.

 Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften av bostadsrummen.

4 BERÄKNINGAR:

4.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4.1.1 Externt industribuller

Beräkningar av bullerspridningen inom planområdet har utförts för tre olika beräkningsfall:

1. Nollalternativ
2. Ansökt verksamhet (transportfall 2)
3. Hypotetiskt framtida verksamhet vid Volvo

Beräkningsfall 1 och 2 motsvarar de beräkningsfall som anges i bullerutredningen till tillståndsansökan. I ansökan utreds

två olika transportfall för den ansökta verksamheten där det så kallade transportfall 2 är det för planområdet
bullermässigt dimensionerande beräkningsfallet. Transportfall 2 avser att verksamhetens transporter är samlade vid T-
fabriken, vilket innebär att transporter främst sker i södra och västra delen av Volvos område.

Beräkningsfall 3 avser ett hypotetiskt framtidsscenario med utökad verksamhet vid Volvo. I beräkningsfallet har det
antagits att transporterna trafikerar samma sträcka som i beräkningsfall 2 men med dubblerade flöden (totalt 312
transportrörelser per dag). I beräkningarna har det också inkluderats ytterligare en byggnad motsvarande byggnaden
benämnd T3 i Volvos ansökan. Den hypotetiska framtida byggnaden antas innehålla samma uppsättning bullerkällor
som T3 och vara belägen söder om Volvos befintliga byggnader.

4.1.2 Trafikbuller

Beräkningarna av trafikbuller har delats upp i två beräkningsfall:

A. Fullt utbyggt planområde inflyttningsår

B. Fullt utbyggt planområde med framtida trafikmängder, uppräknade till år 2040.

För beräkningsfall A har trafiksiffror för dagsläget använts gällande Ullvileden och Ängebyleden. I Tabell 2 redovisas de
beräkningsförutsättningar som använts för de aktuella vägsträckorna i beräkningsfall A och B. I Figur 1 redovisas
vägarnas sträckning i förhållande till planområdet.
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Tabell 2: I beräkningarna använd trafikinformation för aktuella vägar. Värdena för ÅDT och andel lastbilar är angivna
för fullt utbyggt planområde vid inflyttningsår och uppräknade värden för år 2040.

Väg ÅDT (Inflyttningsår/2040) Andel lastbilar (Inflyttningsår /2040) Skyltad hastighet, km/h

Ullvileden 2520/4500 1 % /1 % 50

Ullvivägen Norra 2300/2800 6 % /6 % 40

Ullvivägen Södra 1500/1900 22 % /22% 40

Ängebyleden 640/1800 25 % /27 % 70

4.2 BERÄKNINGSMETOD

4.2.1 Externt industribuller

Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J,
Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from Industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt
laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45°).
Som hjälpmedel har datorprogrammet Predictor version 9.01 använts, där ovanstående beräkningsmodell ingår.
Beräkningsmodellens osäkerhet ligger normalt inom ca ± 2 dBA.

4.2.2 Trafikbuller

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4635 från Naturvårds-
verket. Beräkningarna är utförda i beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2.

Osäkerheten i beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4653 från
Naturvårdsverket. Osäkerheten beror blad annat på avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och
upp till 3 dB på 200 m avstånd.

De redovisade maximala ljudnivåerna avser passagerna som ger upphov till den sjätte högsta beräknade maximala

ljudnivån under en genomsnittlig maxtimme. Detta förfarande har valts då riktvärdet för maxnivå i §3 och §5 SFS
2015:216 medger en tillåtlighet av fem överskridanden per timme mellan kl. 06-22.

4.3 BERÄKNINGSPUNKTER
Beräkningarna av externt industribuller har utförts som så kallade bullerkartor samt beräkning av ljudnivåer vid
bostadsfasad. Utformningen av bostäder inom planområdet är dock inte fastställd ännu. Beräkningarna av ljudnivå vid
bostadsfasad har därför utförts till ett utformningsexempel för bostad inom den del av planområdet med kortas avstånd
till Volvo Powertain och Ullvivägen. Då detaljplanen medger bostäder upp till höjd 16,5 m har denna byggnadshöjd
ansats i beräkningarna. Exempelbyggnadens position visas i Figur 2.
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Figur 2: Exempel på utformning av bostadsbyggnad inom planområdet. Bostaden (markerad i grått) är placerad inom
den yta för bostäder inom planområdet med kortast avstånd till Volvo Powertrain och Ullvivägen. Byggnaden antas vara

16,5 m hög och innehålla 4 våningsplan.

5 BERÄKNINGSRESULTAT:

5.1 EXTERNT INDUSTRIBULLER
De beräknade ljudnivåerna för samtliga beräkningsfall innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder avseende Zon A, det vill säga ”bostadsbyggnader bör kunna accepteras till givna nivåer”. Bullret
från Volvo Powertrain är likvärdigt över hela dygnet, således är riktvärdet för nattetid (45 dBA) dimensionerande. I Figur
3 - 5 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad.

Bullerspridningen domineras av de befintliga stationära bullerkällorna vid Volvo. Beräkningsfallens olika
transportflödena och tillkommande bullerkällor har mindre betydelse för de totala bullernivåerna. Skillnaderna i

bullernivå vid de mest bullerexponerade bostadsfasaderna är därför små mellan de olika beräkningsfallen.
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Figur 3: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nollalternativet. Tabellerna visar våningsplan och ljudnivå vid fasad.
Ljudnivåerna avser frifältsvärden.

Figur 4: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för ansökt verksamhet (transportfall 2). Tabellerna visar våningsplan och
ljudnivå vid fasad. Ljudnivåerna avser frifältsvärden.
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Figur 5: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för hypotetiskt framtida verksamhet vid Volvo. Tabellerna visar våningsplan
och ljudnivå vid fasad. Ljudnivåerna avser frifältsvärden.

Bullret från Volvo Powertrain är till sin karaktär konstant utan större nivåförändringar och bedöms inte heller innehålla
hörbara rena toner. Naturvårdsverkets riktvärde för momentant maximalt buller nattetid (55 dBA) innehålls således
med god marginal.

I Figur 6 - 11 redovisas bullerkartor över beräknade ekvivalenta ljudnivåer inom hela planområdet. Bullerkartorna avser
beräkningshöjderna 1,5 m respektive 16,5 m för de tre beräkningsfallen. Bullerkartorna gäller en helt oskärmad situation
utan byggnader inom planområdet. I en framtida utformning med byggnader kommer ljudnivån i skärmade lägen inom
planområdet att vara lägre än de redovisade nivåerna i bullerkartorna.

För vissa beräkningar (Figur 7, 9, 10 och 11) ses att en del av planområdet exponeras för ljudnivåer mellan 45 och 50
dBA. Inom de delarna planeras dock inga bostäder att uppföras.
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Figur 6: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 1,5 m ovan mark för
nollalternativet.
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Figur 7: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 16,5 m ovan mark för
nollalternativet.
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Figur 8: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 1,5 m ovan mark för
ansökt verksamhet (transportfall 2).
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Figur 9: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 16,5 m ovan mark för
ansökt verksamhet (transportfall 2).
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Figur 10: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 1,5 m ovan mark för en
hypotetiskt framtida verksamhet vid Volvo.
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Figur 11: Ekvivalent ljudnivå av industribuller inom planområdet. Beräkningarna avser ljudnivån 16,5 m ovan mark för
en hypotetiskt framtida verksamhet vid Volvo.

5.2 TRAFIKBULLER
I Bilaga 1 – 8 redovisas beräknade trafikbullernivåer för de två beräkningsfallen. Resultaten redovisas som ekvivalenta

och maximala ljudnivåer vid bostadsfasad samt som bullerkartor för hela planområdet. Bullerkartorna avser en helt
oskärmad situation utan byggnader inom planområdet. I en framtida utformning med byggnader kommer ljudnivån i
skärmade lägen inom planområdet att vara lägre än de redovisade nivåerna i bullerkartorna.

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad innehåller det i SFS 2015:216 angivna riktvärdet 60 dBA vid
samtliga i beräkningarna ingående bostadsfasader. För beräkningsfall A (inflyttningsår) beräknas högst dygnsekvivalenta
ljudnivå till 48 dBA. För beräkningsfall B (år 2040) beräknas högst dygnsekvivalenta ljudnivå till 49 dBA.

Gällande ljudnivå vid uteplats beräknas samtliga ytor för bostäder inom planområdet att innehålla riktvärdena 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta gäller både för trafikflödena vid inflyttningsår och år 2040.
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6 BULLER FRÅN ANDRA VERKSAMHETER INOM PLANOMRÅDET:
Delar av planområdet planeras att kunna inrymma nya verksamheter. Detta innebär att det kan uppstå kumulativa
effekter vid bostäder som får betydande bullerbidrag från både Volvo och nya verksamheter inom planområdet.

För exempelbyggnadens fasader är det främst de östra och i viss mån den södra fasaden där kumulativa effekter kan ha
betydelse. Exempelbyggnadens nordligaste fasad beräknas också få motsvarande bullerexponering som de östra

fasaderna gällande buller från Volvo. Men då det inte planeras för några nya verksamheter inom planområdet norr om
exempelbyggnaden uppstår troligen inga betydande kumulativa effekter vid denna fasad.

För kumulativt buller är således exempelbyggnadens östra fasad dimensionerande för bulleralstringen från framtida
verksamheter inom planområdet. Vid den östra fasaden beräknas nya verksamheter att kunna ge upphov till ekvivalenta
ljudnivåer på:

 48 dBA under dagtid

 39 dBA under kvällstid och nattetid

utan att riktvärdena för Zon A överskrids. Dessa marginaler för det tillkommande bullret gäller för samtliga tre utredda
beräkningsfall. Vid fasader som är mindre exponerade för buller från Volvo finns större utrymme för buller från nya
verksamheter. För bostäder inom andra delar av planområdet med större avstånd till Volvo bedöms således risken för
kumulativa effekter, orsakande överskridanden av riktvärdena för Zon A, att vara liten.

Bedömning av kumulativa effekter utifrån redovisade nivåer i bullerkartorna bör göras med försiktighet. De beräknade
ekvivalenta ljudnivåerna i bullerkartorna gäller ett helt oskärmat scenario. Vid utbyggd detaljplan kommer skärmningar

från framtida byggnader att leda till lägre bullernivåer inom planområdet. Detta minskar också risken för kumulativa
effekter.

7 SLUTSATSER:
Ur beräkningsresultatet kan följande slutsatser dras:

Industribuller

Beräknade industribullernivåer från Volvo Powertrain innehåller Naturvårdsverkets riktvärden vid bostäder avseende
Zon A, ”bostadsbyggnader bör kunna accepteras till givna nivåer”. För nollalternativet och den ansökta verksamheten

beräknas som högst 43 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad.

För den hypotetiska framtida verksamheten vid Volvo beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsfasad uppgå till
som högst 44 dBA. Beräknade bullernivåer för den hypotetiska framtida verksamheten vid Volvo bör endast ses som en
grov uppskattning. Beräkningarna ger dock en indikation på att det finns utrymme för ökad produktion vid Volvo,
exempelvis genom ökat antal transporter, utan att riktvärdena för Zon A överskrids. Men den faktiska framtida
bulleralstringen beror helt på hur Volvo avser att utveckla sin verksamhet.

Nya verksamheter inom planområdet beräknas att ha utrymme att ge upphov till ekvivalent ljudnivå på 48 dBA under
dagtid och 39 dBA under kvällstid och nattetid utan att riktvärdena för Zon A överskrids. Detta bullerutrymme gäller vid

den bostadsfasad som är mest exponerad för buller från Volvo. Vid fasader som är mindre exponerade för buller från
Volvo finns större utrymme för buller från nya verksamheter. Vid mindre bullersexponerade fasader bedöms således
risken för kumulativa effekter, orsakande överskridanden av riktvärdena för Zon A, att vara liten.
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Trafikbuller

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer av trafikbuller vid bostadsfasad innehåller det i SFS 2015:216 angivna riktvärdet
60 dBA vid samtliga i beräkningarna ingående bostadsfasader. För förväntade trafikflöden vid inflyttningsår beräknas
högst dygnsekvivalenta ljudnivå till 48 dBA vid bostadsfasad. För trafikflöden uppräknade till år 2040 beräknas högst
dygnsekvivalenta ljudnivå till 49 dBA vid bostadsfasad.

Gällande trafikbuller vid uteplats beräknas samtliga ytor för bostäder inom planområdet att innehålla riktvärdena 50

dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta gäller både för trafikflödena vid inflyttningsår och år 2040.

Beräkningsresultaten innebär att både riktvärdena för industribuller och trafikbuller inom ny bostadsbebyggelse
innehålls utan avsteg. Sammantaget innebär detta att ingen särskild hänsyn behöver tas vid utformningen av bostäderna
med avseende på placering av uteplats eller tillgång till så kallad ljuddämpad sida. Bostädernas planlösningar och
uteplatsernas lägen har, ur ett bullerperspektiv, betydelse om riktvärdena för industribuller inom Zon A eller riktvärdena
för trafikbuller i §3 SFS 2015:216 inte innehålls.
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