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Sammanfattning:
Bostäderna utsätts för höga bullernivåer från väg-och spårtrafik. Värst utsatta fasad mot E18 får
upp mot 69 dBA ekvivalent ljudnivå. Detaljplan påbörjades innan år 2015 varpå tidigare
riktvärden tillämpas med Avstegsfall enligt Trafikbuller och planering.
Med föreslagen bostadsutformning och genomgående planlösningar innehålls riktvärden för
Barkarbystaden II med Avstegsfall B.
För ett fåtal lägenheter kan bullerskyddsåtgärder krävas för att klara högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen. Överskridandet är mellan 1-5 dB. Aktuella
bullerskyddsåtgärder är täta räcken på balkong och absorbenter i balkongtak samt i några
enstaka fall bullerskyddsskärmar på balkong. Gemensamma uteplatser kan anordnas för samtliga
kvarter där 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå innehålls.
Med lämpligt val av fönster och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med
stängda fönster. Ljudkraven varierar med fönsterstorlek, rummens utformning och
ytterväggskonstruktion samt önskemål om ljudstandard. Fasaddimensionering görs i den
fortsatta projekteringen.
Riktvärden för externt industribuller innehålls. Riktvärden för byggbuller kan innehållas med
bullerskyddsåtgärder och en genomtänkt kontrollplan i avseende på buller. Riktvärden för
komfortvibrationer innehålls med spetsburna pålar till berg som grundläggning.
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1 Bakgrund
Järfälla kommun har för avsikt att utveckla del av Barkarbystaden II till en ny sammanhängande
stadsdel med bostäder, handel och verksamhetslokaler i en stadsstruktur och har behov av
utredningar avseende buller.

2 Omgivningsbeskrivning
Barkarbystaden II är planerat i anslutning till det befintliga handelsområdet Barkarby handel i
Järfälla och Barkarbystaden I. Bostäderna är planerade inom området markerat med blått.

Figur 1.a Omgivningsbeskrivning med ungefärligt område för planerade bostäder
markerat i blått. E18 och järnvägsspår ligger sydväst om det planerade området. Stenas
industri är markerad med lila.

Figur 2. Flygfoto över det området där bostadsområdet planeras med E18 och avfart mot
Barkarby handel.
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Figur 3. Situationsplan för planerat området med bostäder, kontor och andra
verksamheter. Byggnaderna markerade i rött är planerade kontor eller andra verksamheter
och kommer fungera som bullerskydd för området. Kommunen har också planerat en
bullerskyddsskärm markerat i blått.
En 2 m hög och 120 m lång bullerskyddsskärm längs med E18 under Veddestabron för att
hantera risk. Den kommer att byggas av kommunen genom tilldelad entreprenör.
Bullerskyddsskärmens planerade position är markerat i blått i figur 3.
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3 Trafikbuller
Trafikbuller är den dominerande bullerkällan vid Barkarbystaden II. Trafikbullret är högt då
Barkarbystaden II ligger nära motorled E18 och spårtrafik på Mälarbanan. Detaljplan för
Barkarbystaden II är påbörjad innan 2015 varpå riktvärden från Infrastrukturpropositionen
1996/97:53 och Trafikbuller och planering gäller.

3.1 Riktvärden för trafikbuller
3.1.1 Infrastrukturpropositionen
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i
sammanfattning enligt följande.
Tabell 1. Riktvärden som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.
Utrymme
Inomhus
Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad
På uteplats

Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Ekvivalentnivå

Maximalnivå

30

45 (nattetid)

55
55

70

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden
göra, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen.
3.1.2 Trafikbuller och planering
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsamman med Stockholms stadsbyggnadskontor och
miljöförvaltningen samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller
”Trafikbuller och planering”. I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två
avstegsfall. Avstegsfall B som är aktuellt för projektet sammanfattas nedan:
Avstegsfall B
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA för
minst hälften av boningsrummen.
3.1.3 Lågfrekvent buller
Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 gäller för bedömning av buller i bostäder.
De allmänna råden 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. Det är samma krav som finns i BBR enligt ljudklass C.
Dessutom tillkommer krav på lågfrekvent buller i utrymmen för sömn och vila som bör beaktas,
se tabell 2 nedan.
Tabell 2. Riktvärden för lågfrekvent buller inomhus enligt FoHMFS 2014:13.
Tersband (Hz)
31,5 40
50
63
80
100
125
160
Ljudtrycksnivå. Leq (dB) 56
49
43
42
40
38
36
34

200
32
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3.2 Bedömningsgrunder
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna
att innehålla följande riktvärden:
•

högst 55 dBA utanför alla bostadsrum i varje lägenhet.

•

högst 55 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen enligt avstegsfall B.

•

En gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.

Samt kraven på högsta trafikbullernivåer inomhus för bostäder och kontor.
Vidare kommenteras:
•

ljudnivå inomhus i kontor

•

lågfrekvent buller inomhus

•

påverkan på befintlig bebyggelse

•

förslag på detaljplanetext.

3.3 Trafikuppgifter
Trafikuppgifter nedan för E18 och spårtrafik på Mälarbanan har erhållits från Järfälla kommun
och avser prognosår 2030. Trafikmängden på lokala vägar är framtagna av Järfälla kommun. E18
kommer att flyttas 5 m närmare Barkarbystaden II vilket har tagits hänsyn för i beräkningarna.
Det bör poängteras att trafikuppgifterna för E18 är desamma som Trafikverkets SAMPER prognos
för år 2040 som tar hänsyn till utbyggnad, Förbifart Stockholm och Hjulsta trafikplats m.m.

3

4

2

5
5

1

6

7
8

Figur 4. Vägar (1-7) och spår (8) markerade på äldre situationsplan
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Tabell 3. Trafikuppgifter för prognos år 2030. Indexering kopplat till figur 4
Index

Väg/delsträcka

Fordon/ÅMD

Andel tung trafik,

Hastighet, km/h

%
1

1)

2)
3)

E181)
2)

101000

10

80

2

Avfart 155

12500

13

80 sen 50

3

Viksjöleden2)

12500

13

50

4

Enköpingsvägen3)

6500

6

50

5

Veddestabron3)

13000

6

50

6

Lokalgator3)

2000

4

30

7

Lokalgator3)

500

4

30

Trafikprognos av Trafikverket för E18 från Sampras år 2040 med Förbifart Stockholm och Hjulsta
trafikplats. Trafikutredningen för Barkarbystaden år 2030 med tillväxt från nya bostäder
och Förbifarten är 94 000 fordon ÅMD varpå 101 000 fordon ÅMD har marginal.
Uppräknat från mätning på Trafikverkets hemsida år 2016 med 2 % per år till 2030
Uppgifter från Järfälla kommun

Tabell 4. Trafikuppgifter för spårtrafik på Mälarbanan år 2030
Tågtyp

Antal tåg per dygn

Tåglängd [m]

Hastighet, km/h

240

200

[st]
Fjärrtåg (X40)

92

Fjärrtåg (X40)

20

200

200

Pendeltåg (X60)

284

214

160

10

630

100

Godståg

(Diesellok))
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3.4 Beräknade trafikbullernivåer
Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik
(Naturvårdsverkets rapport 4653) och spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4935). De ekvivalenta
och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde. Bullerregn från E4:an och
Förbifart Stockholm på 40 dBA har lagts till i beräkningarna.
3.4.1 Ekvivalent ljudnivå
Sammanlagd ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik har beräknats. I figur 5 redovisas
ljudutbredningen av ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad redovisas
i figur 5-9 samt i bilaga A. Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och avser frifältsvärden. Vid mest
bullerutsatta bostadfasad mot E18 fås upp mot 69 dBA ekvivalent ljudnivå. Trafik på E18:an är
den dominerande ljudkällan med avseende på ekvivalent ljudnivå.
Ekvivalent ljudnivå dBA

Figur 5. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i området
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Figur 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från väst, från E18 och Mälarbanan

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nord.
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Figur 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från ost.

Figur 9. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från syd.
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3.4.2 Maximal ljudnivå
Maximala ljudnivåer redovisas i figur 10-14. Fasadnivåer redovisas i steg om 5 dB och avser
frifältsvärden för fasadnivåer. Vid fasader mot lokal bussgata fås upp mot 79 dBA maximal
ljudnivå.

Figur 10. Ljudutbredning maximal ljudnivå 2 m över mark i området.

Figur 11. Maximal ljudnivå vid fasad, vy från nord.
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Figur 12. Maximal ljudnivå vid fasad, vy från söder.

Figur 13. Maximal ljudnivå vid fasad, vy från väst, från E18 och Mälarbanan.
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Figur 14. Maximal ljudnivå vid fasad, vy från ost.

3.5 Ljudnivåer utan skärmande byggnader
Bullerutredningen omfattar även att undersöka bullersituationen utan skärmande byggnader vid
E18 för att bedöma om det är möjligt att innehålla riktvärden utan dessa skärmande byggnader
vid en eventuell etappvis utbyggnad.

Figur 15. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå utan skärmande kontorsbyggnader vid E18
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Figur 16. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan skärmande kontorsbyggnader vid E18

Figur 17. Ekvivalent ljudnivå vid fasad utan skärmande kontorsbyggnader vid E18
Utan skärmande byggnader mellan E18 och bostadshusen kommer ekvivalent ljudnivå på
bullerdämpad sida att bli över 55 dBA med föreslagen bostadsutformning. Med högre
byggnadshöjder mot E18 och slutna kvarter kan högst 55 dBA erhållas mot bullerdämpad sida.
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3.6 Kommentarer trafikbuller
3.6.1 Högst 55 dBA vid alla fasader
Enkelsidiga lägenheter mot gård får högst 55 dBA vid fasad och riksdagens riktvärde innehålls.
Mest utsatta bostadsfasad mot E18 beräknas får upp mot 69 dBA ekvivalent ljudnivå. Att
innehålla målet högst 55 dBA vid alla fasader bedöms inte realistiskt, varför bedömningen av
bullersituationen sker utgående från att innehålla riktvärden enligt avstegsfall B.
3.6.2 Nivå vid fasad – bullerdämpad sida
Med föreslagen bostadsutformning och planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot
gård kan riktvärden enligt avstegsfall innehållas.
För ett fåtal lägenheter kan bullerskyddsåtgärder krävas för att klara högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen. Överskridandet är mellan 1-5 dB. Aktuella
bullerskyddsåtgärder är täta räcken på balkong och absorbenter i balkongtak samt i några
enstaka fall bullerskyddsskärmar på balkong.
3.6.3 Nivå på uteplats
Gemensamma uteplatser kan anordnas för samtliga kvarter där 55 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå innehålls, vilket redovisas i ljudutbredningskartorna i figur 5 och figur 10.
3.6.4 Nivå inomhus med stängda fönster
Med lämpligt val av fönster och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med
stängda fönster. Ljudkraven varierar med fönsterstorlek, rummens utformning och
ytterväggskonstruktion samt önskemål om ljudstandard. Fasaddimensionering görs i den
fortsatta projekteringen.
Observera att då projektet är utsatt för höga trafikbullernivåer rekommenderar vi att en tung
fasadkonstruktion väljs (t.ex. betong). Av samma skäl rekommenderar vi FT-ventilation så att man
slipper uteluftdon/ventiler i lägenheterna vid mest bullerutsatta byggnader. För att innehålla krav
enligt BBR på ljudnivå inomhus krävs då ljudkrav fönster kring Rw 48 dB (fönsterytan 15% av
golvytan).
3.6.5 Ljudnivå i kontor från trafik
Kontor närmast E18 utsätts för höga ljudnivåer från trafik. Fasaddimensionering för att innehålla
riktvärden för kontor enligt BBR görs i den fortsatta projekteringen.
3.6.6 Lågfrekvent buller från trafik
Området kommer att trafikeras av busstrafik. Vid planeringen av placering av nya busshållplatser
för de planerade bostäderna är det viktigt att ta hänsyn till lågfrekvent buller från bussar på
tomgång vid busshållplatser. Busshållplatser inom 100 m från fasad kan orsaka problem med
lågfrekvent buller och rekommenderas ej. Om den placeringen ändå är aktuell bör inga sovrum
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placeras mot t.ex. Veddestabron då risk för störningar med avseende på lågfrekvent buller
föreligger. I sådant fall sovrum placeras mot bussgata ska fasadisolering dimensioneras för detta.
3.6.7 Bostäder utan skärmande kontorsbyggnader
Bullerutredningen omfattar även att undersöka om det är möjligt att innehålla riktvärden för
bostäder utan att bygga skyddande kontorsbyggnader närmast E18. Med föreslagen
byggnadsutformning bedöms det ej möjligt att innehålla riktvärden. Med optimerade
byggnadshöjder och slutna kvarter kan högst 55 dBA erhållas mot bullerdämpad sida och
riktvärden enligt avstegsfall B innehållas.
3.6.8 Påverkan på befintlig bebyggelse
Trafikbullernivåer i form av reflekterande ljud till befintliga bostäder i närområdet är av
försumbar omfattning < 1 dBA. Reflexljudet blir betydligt lägre än direktljudet. Viss skärmning av
ljud från E18 kan tvärtom påverka ljudnivån positivt i närområdet.
3.6.9 Förslag till detaljplanetext
För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande planbestämmelse. Kraven
inomhus avser krav enligt BBR.
Bostäderna ska utformas så att:
•
samtliga bostadsrum i varje bostadslägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde)
utanför minst ett fönster eller då så inte är möjligt så att:
minst hälften av bostadsrummen i varje bostadslägenhet utanför minst ett fönster får högst 55
dBA ekvivalent ljudnivå.
•

ljudnivån på gemensam uteplats inte överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå (frifältsvärden)

•

trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal
ljudnivå
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4 Externt industribuller
I närliggande område finns verksamheter med industribuller. Den industri som bedöms bidra
med det dominerande industribullret i området är Stena Recyclings metallåtervinning i Veddesta,
markerat med lila i figur 1. En bullerutredning av externt industribuller har utförts. Drifttid för
ljudkällorna har erhållits av verksamhetsansvarig och ljudmätning har utförts av ÅF Ljud &
Vibrationer. Verksamhet vid industrin sker endast dagtid på helgfri måndag-fredag.

Figur 18. Ljudkällor inom Stena Recyclings verksamhetsområde

4.1 Riktvärden externt industribuller
Dimensionerande riktvärde enligt Naturvårdsverkets tidigare riktvärden för externt industribuller
är 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid från Naturvårdsverkets föreskrift SNV 1978:5 och
övergångsvägledning NFS 2013:6.
Tabell 5. Riktvärden för byggbuller från Naturvårdsverket
Område
Helgfri mån-fre
Lör-, sön- och helgdag

Bostäder
Utomhus (vid fasad)

Dag 07-18
L Aeq

Kväll 18-22
L Aeq

Dag 07-18
L Aeq

50 dBA

45 dBA

45 dBA

Kväll 18-22
L Aeq

45 dBA

Samtliga dagar
Natt 22-07
L Aeq
L AFmax

40 dBA

55 dBA

4.2 Beräkningar externt industribuller
Beräkningarna har utförts enligt den av Naturvårdsverket rekommenderade beräkningsmodellen
för industribuller General prediction method DAL32. Beräkningsprogram som använts är
Soundplan 7.4. De ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som
frifältsvärde.
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4.2.1 Ekvivalent ljudnivå från externt industribuller

Figur 19. Externt industribuller från Stena Recyclings metallåtervinning

Figur 20. Externt industribuller från Stena Recyclings metallåtervinning

4.3 Kommentar externt industribuller
Riktvärdet dagtid, 50 dBA ekvivalent ljudnivå, innehålls vid de planerade bostäderna med
avseende på industribuller från Stenas verksamhet.
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5 Buller under byggtiden
Under byggnation av Barkarbystaden II kommer byggbuller att påverka närliggande bostäder.
Närmaste befintliga bostäder är 140 m norr om närmaste byggnadsetapp markerat i figur 21.
Det är vid bostäderna markerade i rött i figur 21 där risk för överskridande av bullerriktvärden
finns.

Figur 21. Närmaste bostäder markerat med rött, närliggande bostadsområde markerat
med orange, närliggande skola markerat med grönt och planområdet för Barkarbystaden
II markerat med blått (Notera att planområdet även innefattar årummet som är sydöst om
de planerade bostäderna)

5.1 Riktvärde för byggbuller
Riktvärden för byggbuller för bostäder dagtid enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS
2004:015 är 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
Tabell 6. Riktvärden för byggbuller från Naturvårdsverket
Område
Helgfri mån-fre
Lör-, sön- och helgdag

Bostäder
Utomhus (vid fasad)
Inomhus (bostadsrum)

Samtliga dagar

Dag 07-19
L Aeq

Kväll 19-22
L Aeq

Dag 07-19
L Aeq

Kväll 19-22
L Aeq

Natt 22-07
L Aeq
L AFmax

60 dBA
45 dBA

50 dBA
35 dBA

50 dBA
35 dBA

45 dBA
30 dBA

45 dBA
30 dBA

70 dBA
45 dBA

5.2 Beräkningar byggbuller
Beräkningarna har utförts enligt ISO 9613. Beräkningsprogram som använts är Soundplan 7.4. De
ekvivalenta och maximala bullernivåerna vid fasad har beräknats som frifältsvärde.

Sida 20 (32)

5.3

Verksamhetsbeskrivning för byggnation

Byggnation av Barkarbystaden är uppdelad i sex olika etapper. Tidplan redovisas i figur 22 och
områdesbeskrivning i figur 23.

Figur 22. Tidplan för byggnation av Barkarbystaden II

Figur 23. Etapper för byggnation med färger enligt tidplan i figur 22
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5.4 Exempel på ekvivalent ljudnivå under en arbetscykel från byggbuller
Nedanstående graf i figur 24 är ett exempel på hur ljudnivån kan bli under en hel arbetscykel,
normalfallet under en värsta timme för byggbuller. Det innebär att under en kontrollperiod, om 5
min, så kan ljudnivån bli högre om alla ljudkällor för alla etapper bullrar exakt samtidigt.
Byggbullernivån från det mest bullrande arbetsmomentet, pålning har beräknats vid närmaste
bostad för en timme. Närmaste bostad är markerat i rött i figur 21 och är 140 m från närmaste
byggetapp. Ekvivalent ljudnivå redovisas över den period då bullrande verksamhet utförs
redovisas i figur 24.
Förklaring av figur 24:
•
Den blåa linjen visar total ljudnivån från samtliga etapper mellan vecka 1-32
•
Riktvärdet dagtid är streckat som en röd linje vid 60 dBA ekvivalent ljudnivå
•
Bidragande ljudnivå från etapperna varierar baserat på vad som är planerat i arbetsplanen
•
Under vecka 10-22 så är pålning planerat i flera etapper så att riktvärdet överskrids

Figur 24. Ekvivalent ljudnivå från byggbuller med delbidrag från de olika etapperna

5.5 Exempel på ekvivalent ljudnivå med fler arbetsmaskiner
För att undersöka begränsning i antalet arbetsmaskiner som kan användas samtidigt i varje
etapp har beräkningar utförts. Indata presenteras i tabell 7. Resultatet av beräkningarna
presenteras i tabell 8.
Tabell 7. Ljudeffekt från olika arbetsmoment
Arbetsmoment

Ekvivalent
Ljudeffektnivå, Lweq

Antal maskiner

Pålning eller spontning

118

1

Jordschakt

108

1

88

1

106

1

Järfälla kommun (gul)

118

1

Infra/Bro (orange)

Transporter och övrig
byggverksamhet
Kalkpelarförstärkning
Maskinfabrikat: Volvo
Borrning

Etapp
ALAB, Infra/Bro, SNH, SHB,
PUK
Järfälla, ALAB, Infra/Bro,
SNH, SHB, PUK
Järfälla, ALAB, Infra/Bro,
SNH, SHB, PUK
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5.6 Exempel på åtgärder som används som exempel i beräkningarna

Figur 25. Åtgärd 1 – ljuddämpad arbetsmaskin i form av chassit runtom pålmaskin

Figur 26. Åtgärd 2 – En 3 m hög bullerskyddsskärm eller container ca 3-5 m från ljudkällan

Figur 27. Åtgärd 3 –Två containers på höjden ca 3-5 m från ljudkällan
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5.7 Beräkningar för enskilda etapper
Tabell 8 Beräkningsresultat per etapp i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden samt
åtgärdsbehov

Arbetsmoment/Etapp

Uppfyller
riktvärden
utomhus, helgfri
mån-fre 07-19,
60 dBA,
Ja/Nej

Uppfyller riktvärden
utomhus, helgfri
kväll 19-22 samt lör, sön- och helgdag
07-19,
50 dBA,
Ja/Nej

Uppfyller
riktvärden
utomhus, natt
22-07 samt lör-,
sön- och
helgdag 19-22,
45 dBA
Ja/Nej

Beräkning är utförd till närmaste bostadsfastighet
Beräkning av etapp för sig med en arbetsmaskin
Etapp Järfälla kommun,
Kalkpelarförstärkning

Ja

Ja, med åtgärd 1

Nej

Etapp Atrium Ljungberg (ALAB),
1 st pålning

Ja

Ja

Ja, med
åtgärd
1&2

Etapp Skanska (Infra/ Bro),
1 st pålning

Ja

Ja, med åtgärd
1&2

Nej

Etapp Skanska nya hem (SNH),
1 st pålning

Ja

Ja, med åtgärd
1&2

Nej

Etapp Skanska Hyresbostäder (SHB),
1 st pålning

Ja

Ja, med åtgärd 1

Etapp Skanska PU Kommersiellt (PUK),
1 st pålning

Ja

Ja, med åtgärd 1

Ja, med
åtgärd
1&2
Ja, med
åtgärd
1&2

Beräkning av etapp för sig med två arbetsmaskiner
Etapp Järfälla kommun,
Kalkpelarförstärkning
Etapp Atrium Ljungberg (ALAB),
1 st pålning
Etapp Skanska (Infra/ Bro),
1 st pålning
Etapp Skanska nya hem (SNH),
1 st pålning
Etapp Skanska Hyresbostäder (SHB),
1 st pålning
Etapp Skanska PU Kommersiellt (PUK),
1 st pålning

Ja

Nej

Nej

Ja, med åtgärd
1
Ja, med åtgärd
1

Ja, med åtgärd
1&2

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja, med åtgärd 1

Nej
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5.8 Beräkningar för kumulativa etapper
Tabell 9 Beräkningsresultat för kumulativa etapper i jämförelse med Naturvårdsverkets
riktvärden samt åtgärdsbehov

Uppfyller
riktvärden
utomhus, helgfri
mån-fre 07-19,
60 dBA,
Ja/Nej

Arbetsmoment/Etapp

Uppfyller riktvärden
utomhus, helgfri
kväll 19-22 samt lör, sön- och helgdag
07-19,
50 dBA,
Ja/Nej

Uppfyller
riktvärden
utomhus, natt 2207 samt lör-, sönoch helgdag 1922,
45 dBA
Ja/Nej

Beräkning är utförd till närmaste bostadsfastighet
Beräkning av kumulativa etapper enligt tidplan med en arbetsmaskin per etapp
Etapp Järfälla
Etapp Skanska
kommun
(Infra/ Bro)
Etapp
Etapp
Atrium
Järfälla
Skanska
Ljungberg
kommun
(Infra/ Bro)
(ALAB)
Etapp
Järfälla
kommun
Järf

Bro

Etapp
Skanska
(Infra/
Bro)
SNH

Etapp
Skanska
(SNH)
SHN

PUK

Ja

Ja, med åtgärd 1

Nej

Ja

Ja, med åtgärd 1

Nej

Etapp
Skanska
(SHB)

Ja, med åtgärd
1

Nej

Nej

ALAB

Ja, med åtgärd
1&3

Nej

Nej

Beräkning av kumulativa etapper enligt tidplan med två arbetsmaskiner per etapp
Etapp Järfälla
Etapp Skanska
kommun
(Infra/ Bro)
Etapp
Etapp
Atrium
Järfälla
Skanska
Ljungberg
kommun
(Infra/ Bro)
(ALAB)
Etapp
Järfälla
kommun
Järf

Bro

Etapp
Skanska
(Infra/
Bro)
SNH

Etapp
Skanska
(SNH)
SHN

PUK

Ja, med åtgärd
1&3

Nej

Nej

Ja, med åtgärd
1&3

Nej

Nej

Etapp
Skanska
(SHB)

Nej

Nej

Nej

ALAB

Nej

Nej

Nej
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5.9 Kommentar angående byggbuller
Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för byggbuller beräknas överskridas under byggskedet. I
exemplet ovan sker det mellan vecka 10-22 enligt tidplanen. Överskridandet sker då flera etapper
arbetar med pålning samtidigt. För att innehålla riktvärdet krävs att en av etapperna ej utför
pålning mellan vecka 10-22 eller att två etapper turas om. Ifall pålning sker så nära bostad som
möjligt i både blå och orange etapp samtidigt så kan den ekvivalenta ljudnivån uppgå till 64-68
dBA under en 5 minuters period utan pauser. Byggbullernivån påverkas också av hur många
arbetsmaskiner som används samtidigt. I exemplet ovan är det en arbetsmaskin per etapp. Om
riktvärdet utomhus överskrids är det viktigt att riktvärdet 45 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
dagtid innehålls. Det är riktvärdet inomhus som prioriteras enligt Naturvårdsverket.
Byggnation med bullrande arbetsmoment som pålning bör endast ske dagtid kl 07-19 på helgfri
måndag-fredag. Under delar av byggskedet kommer bullerskyddsåtgärder att behövas. Detta
bör detaljstuderas i senare skede då byggentreprenörer är upphandlade och då mer kunskap om
den aktuella byggprocessen i detta projekt finns.
För att innehålla riktvärdet mellan vecka 10-22 rekommenderas att utföra pålning med
bullerdämpade maskiner och/eller bullerskyddsåtgärder. Ljudnivå vid bostäder i Järfälla kyrka ,
öster om planerat byggnationsområde, är högst 52 dBA ekvivalent ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå
med avseende på byggbuller är lägre än 50 dBA vid närmaste skola och som jämförelse är
ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken över 60 dBA.
I början av byggarbetet så kommer ett pumphus anläggas i sydöstra delen av planområdet och
markförstärkning och förflyttning av den befintliga ån kommer utföras innan resterande
byggarbete börjar. Detta arbete kommer bestå av sprängning, spontning, markförstärkning. Det
kommer ske ca 165 m från närmaste bostad öster om planområdet och markförstärkning sker så
nära som 80 m till närmaste bostad öster om planområdet. Beräknad ekvivalent ljudnivå är lägre
än 60 dBA och arbetet utförs dagtid så riktvärdet innehålls.
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6 Komfortvibrationer
Spetsburna pålar rekommenderas för de planerade byggnaderna vid Barkarbystaden II enligt den
geotekniska undersökningen [2]. Med spetsburna pålar ned till berg uppstår vanligtvis ej
störning av vibrationer. Därför rekommenderas spetsburna pålar även för att minimera
komfortvibrationer.
Markförhållanden och grundläggning under E18 och järnvägsspår är okända men bör vara
förstärkta då marken består av lös lera varpå beräknade vibrationsnivåer bör bli lägre än
redovisat resultat i denna rapport. De beräkningar som utförts för komfortvibrationer är ett
värsta fall och påvisar en risk för störning.

6.1 Om komfortvibrationer
Komfortvibrationer kan orsaka påverkan på människor och byggnader. Människor kan uppleva
vibrationerna på olika sätt beroende på frekvensområde. Dels som mekaniska vibrationer som
påverkar kroppen och/eller som ljud – stomljud som strålar ut från vibrerande byggnadsdelar.
Relevant frekvensområde för kännbara vibrationer ligger i området 1-80 svängningar per sekund,
Hertz, och för stomljud handlar det ofta om 25 - 250 svängningar per sekund. Högre hörbara
frekvenser kan bli aktuella, speciellt om lösa föremål som exempelvis glas och porslin kommer i
svängning.

Figur 28. Markvibrationers utbredning från spårtrafik till byggnad. Hall (2000) [2]

6.2 Riktvärden för komfortvibrationer i byggnader
Med komfortvibrationer i byggnader avses vibrationer i frekvensområdet 1-80 Hz vilket bedöms
vara relevant för mekaniska vibrationer som påverkar människokroppen. Mätning sker enligt
svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av
komfort i byggnader” [1]. I standarden anges riktvärden för bedömning av komfort i byggnader,
se Tabell 10.
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Enligt standarden bör riktvärdena ”tillämpas vid nyetablering och vid nybebyggelse. De kan
tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Den komfortvägda vibrationshastigheten 0,4
mm/s är också rekommenderat för nyprojektering av bostäder i Trafikverkets riktlinje TDOK
2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på väg och Järnväg som anges för bostäder nattetid.”
Praxis är att använda 0,4 mm/s som ett riktvärde för nyprojektering av bostäder och kontor.
Följande nivåer beskrivs som störande i standarden:
Tabell 10: Riktvärden ur Svensk Standard SS 460 48 61. "Vibration och stöt - Mätning och
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader".
Störningsgrad
Måttlig störning:

Komfortvägd vibrationshastighet:
0,4 - 1,0 mm/s

Sannolik störning:

>1,0 mm/s

Figur 29. Riktvärden för komfortvibrationer

6.3 Markförhållanden
En Geoteknisk utredning har använts som underlag för beräkningar av komfortvibrationer.
Från PM Geoteknisk utredning 10188585 utförd av WSP [3]:
”Området utgörs av gräsbeväxt delvis sank mark, med björkskog i områdets sydvästra del, intill
E18, samt vid det s.k. utrullningsområdet. Marken inom området är i huvudsak plan och består av
gyttja ovan mäktiga lerlager, som vilar på friktionsjord ovan berg.
De markbyggnadstekniska förutsättningarna i området är generellt mycket ogynnsamma, dels för
den organiska jorden och leran har både extremt låg hållfasthet och är mycket sättningsbenägen,
dels för att grundvattenytan ligger ytnära, vilket innebär att uppfyllningar medför omfattande
behov av förstärkningsåtgärder för gator, VA och tomtmark. ”
Jordlager:
Ytjord: 0,1 – 0,2 m bestående mulljord
Fyllning: 1,0 – 2,0 m bestående av lera, sand och grud och delvis krossat material
Organisk jord: 1,0 – 4,0 m består till ca 1 m djup av brun gyttja och därunder lerig gyttja
Leran: 5,0 – 20,0 m består av grå sulfidfläckig eller sulfidblandad lera och enstaka siltskikt
Friktionsjorden – 0,5 -10,0 m består av sandig och grusig morän som är sten- och blockrik
Bergytans nivå – Varierar mellan +1 och -15 vilket motsvarar mellan ca 8 och 24 m under markyta
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6.4 Komfortvibrationer från vägtrafik
Beräkning av komfortvibrationer från vägtrafik vid E18 har beräknats för komfortvägd
vibrationshastighet mm/s (RMS-värde vägt enligt ISO 2631-2).
Komfortvibrationer från lokala vägar i området kommer ej innebära störning från vibrationer.
Bussar över Veddestabron kan innebära stomljud och vibrationsstörningar vilket ställer krav på
brons utformning i form av vibrationsdämpare mellan brofundament och pelare.
Då störning av komfortvibrationer från vägtrafik uppstår beror det oftast på dåligt vägunderlag
eller ojämnheter i väg t.ex. bussar som går över farthinder.
Tabell 11. Indata för beräkning av komfortvibrationer från E18 till närmaste bostad/kontor
Indata kategori
Vald indata
Motivering
Dominerande källa för
markvibrationer
Närmaste avstånd mellan
väg och bostad/kontor

Källa

Lastbil eller buss 28 ton

Avstånd

40 m

Hastighet

100 km/h

Skyltad hastighet

Vägförhållanden

God kondition

Okulär besiktning

Markförhållanden

Mycket lös lera

Utredning visar på lös lera
till mycket lös lera

Grundläggning

Spetsburna pålar

Spetsburna pålar

Spännvidd för bjälklag

Mer än 8 m spännvidd för
bjälklag

Långa bjälklag medför ofta
högre vibrationshastighet

Tabell 12. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från E18 till närmaste
bostad/kontor
Beräknad komfortvägd
vibrationshastighet vid
Resultat
Riktvärde enl. praxis
närmaste bostad/kontor
Mycket lös lera och > 8 m
spännvidd för bjälklag

0,5 mm/s

0,4 mm/s

Mycket lös lera och < 8 m
0,3 mm/s
0,4 mm/s
spännvidd för bjälklag
Lös lera (E18 är
0,2 mm/s1)
0,4 mm/s
vertikaldränerad)
1) E18 är vertikaldränerad vilket innebär mindre vibrationer från E18
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6.5 Komfortvibrationer från spårtrafik
För beräkningar av markvibrationer från spårtrafik på Mälarbanan har följande indata använts för
beräkningarna:
Tabell 13. Indata för beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste
bostad/kontor
Indata kategori
Vald indata
Motivering
Dominerande källa för
markvibrationer
Närmaste avstånd mellan
spår och bostad

Källa

Godståg

Avstånd

140 m

Hastighet

100 km/h

Skyltad hastighet

Spårförhållanden

God kondition

Okulär besiktning

Markförhållanden

Mycket lös lera

Utredning visar på lös lera
till mycket lös lera

Grundläggning

Spetsburna pålar

Spetsburna pålar

Spännvidd för bjälklag

Mer än 8 m spännvidd för
bjälklag

Långa bjälklag medför ofta
högre vibrationshastighet

Tabell 14. Resultat från beräkning av komfortvibrationer från spår till närmaste
bostad/kontor
Beräknad komfortvägd
vibrationshastighet
Resultat
Riktvärde enl. praxis
närmaste bostad/kontor
Mycket lös lera och > 8 m
spännvidd för bjälklag
Mycket lös lera och < 8 m
spännvidd för bjälklag
Lös lera och > 8 m
spännvidd för bjälklag

0,5 mm/s

0,4 mm/s

0,3 mm/s

0,4 mm/s

0,2 mm/s

0,4 mm/s

6.6 Åtgärder för komfortvibrationer
Då markförhållandet är mycket ogynnsamt med väldigt lös lera så innebär det att beräkningarna
visar på risk för störning av vibrationer. Om pålning utförs med spetsburna pålar ner till
berggrund kommer riktvärde för vibrationer att innehållas.
Övriga åtgärder som kan påverka vibrationsnivåer i bostad är lättfyllning, påldäck, bankpålar,
utskiftning och vertikaldränering för lokala vägar.
•
•
•
•
•

Lättfyllning – Metoden går ut på att undvika att påföra last på underliggande lera vid
uppfyllning för undvika sättningar.
Påldäck – Innebär att pålar slås i rutnät med en gjuten bottenplatta ovanpå.
Bankpålar – Som påldäck fast med enstaka plattor istället för helgjuten bottenplatta
Utskiftning – Lös lera grävs bort och ersätts med fyllning i form av packad friktionsjord.
För Barkarbystaden II är detta dock komplicerat pga höga grundvattennivåer.
Vertikaldränering – Kanalsystem i rutnät under väg för att dränera jorden stärker
jordens hållfasthetsegenskaper
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En mätning av vibrationer i närliggande befintliga bostäder till spår och E18 kan ge en god
indikation om vilka åtgärder som krävs för de planerade bostäderna.

6.7 Osäkerhet i beräkningar
Beräkningarna är ett värsta fall och övergripande för att undersöka en risk. För beräkningarna har
Mycket lös lera antagits. Leran är dock blandad med mycket lös lera och lös lera. Uppmätt
skjuvhållfasthet varierar mellan 5-22 kPA där <12,5 kPA anses vara Mycket lös lera. Detta betyder
att ca hälften av leran kan klassas som Lös lera vilket betyder lägre beräknade vibrationsnivåer än
redovisat resultat. Markförhållandet från spår och E18 till närmaste bostad är okänt.
Markförstärkning under E18 eller spår kan innebära att risken för störning av vibrationer är
mindre än beräknat resultat.
Det finns information om vertikal dränering under E18 och en tryckbank mellan väg och
bostadsområde i den Geotekniska undersökningen [3] vilket betyder att vibrationer från E18 ej
bör vara störande.
Det finns ingen information om förstärkning i form av gjutna pelare under vägen eller spår.
Om det under spår eller väg finns gjutna pelare i så fungerar det även som en
vibrationsdämpande åtgärd. En metod som kallas DMM (Deep Mixing Method) är en åtgärd som
har beskrivits av Svensk Djupstabilisering (Verksamhet inom Statens Geotekniska Institutet) och
redovisas i figur 30 [4].

Figur 30. Principen för Deep Mixing Method med kalkcementpelare [4}
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