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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Järfälla kommun avser att bygga en ny förskola enligt Järfälla konceptförskola med tillhörande 
skolgård intill den befintliga Vattmyraskolan. Med anledning av detta tas en ny detaljplan fram. 
Föreliggande dagvattenutredning tas fram parallellt med ett förslag till detaljplan för att ge de 
förutsättningar som behövs för en hållbar och långsiktig dagvattenhantering. 

Utredningsområdet utgör ca 2,7 ha och är beläget i norra Jakobsberg i Vattmyra. Området avgränsas i 
norr och väst av Hästskovägen, i öst av ett bostadsområde och en grönyta samt i syd av ett 
bostadsområde, se figur 1. De fastigheter som utgör planområdet är Jakobsberg 2: 1063, 2: 1399 samt 
del av Jakobsberg 11.5 som ägs av Järfälla kommun (Järfälla kommun, 2017). Se bilaga 1 för befintlig 
markanvändning. 

1.2 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att: 

• 	 Beräkna och redovisa befintlig och framtida (efter exploatering) avrinning och 
 
föroreningsbelastning samt eventuellt framtida behov av dagvattenhantering. 
 

• 	 Föreslå dagvattenlösningar som bidrar till en god vattenstatus i recipienten och motverkar 
översvämningar. 

• 	 Bedöma planförslagets lämplighet ur dagvattensynpunkt. 
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Figur 1 Utredningsområdet är markerat med svart cirkel (eniro.se, 2017). 
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Förutsättningar och krav 
Planområdet ligger ej inom östra Mälarens vattenskyddsområde (Järfälla kommun, 2016). 

2.1 Recipientens status 

Miljökvalitetsnormer, MKN, används för att ange krav på vattenkvaliteten vid en viss tidpunkt inom 
vattenförvaltningen. Enligt huvudregeln för MKN ska alla vattenförekomster uppnå god status eller 
potential till år 2015 och statusen får därefter inte försämras. Om statusen inte lyckas uppnå god 
status eller potential till år 2015 kan ett s.k. undantag ske där årtalet för när normen ska uppnås flyttas 
fram (VISS, 2017). 

Enligt MKN får ej heller någon recipient påverkas negativt vid antagandet av nya detaljplaner då detta 
skulle äventyra att recipienterna uppnår status god. 

Majoriteten av planområdet awattnas till recipienten lgelbäcken. En begränsad del av det sydvästra 
hörnet av området avrinner till Bällstaån. Figur 2 visar en översikt över planområdets läge i förhållande 
till recipienterna. 
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Figur 2 ö versikt över planområdets recipienter /ge/bäcken och Bällstaån (VISS, 2017). 
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2.1.1 lgelbäcken 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige klassas Igel bäcken med god ekologisk status. Enligt VISS 
utgörs de främsta faktorerna som har en betydande påverkan av atmosfärisk deposition. 

Igel bäcken uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med de överallt överskridande ämnena 
kvicksilver/kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE). Utan dessa ämnen uppnår 
lgelbäcken god status (VISS, 2018). 

2.1.2 Bällstaån 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige klassas Bällstaån med otillfredsställande ekologisk status 
vilket beror av otillfredsställande status för kiselalger. Enligt VISS utgörs de främsta faktorerna som 
har en betydande påverkan av urban markanvändning, förorenad mark, atmosfärisk deposition samt 
av miljöfarliga verksamheter som ligger i vattenförekomstens avrinningsområde. Kravet för MKN 
(miljökvalitetsnorm) och Bällstaån är att en god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Den kemiska statusen för Bällstaån uppnår ej god status vare sig med eller utan de överallt 
överskridande ämnena kvicksilver/kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Utöver dessa ämnen är det även PFOS, benso(b)fluoranten och benso(ghi)perylen som ej uppnår god 
kemisk status (VISS, 2017). 

2.2 Dagvattenriktlinjer 

Denna utredning följer Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, fastställda av 
Kommunfullmäktige 2016-12-12. De övergripande punkterna i riktlinjerna är: 

• 	 Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 
• 	 Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande 
 

miljökvalitetsnormer in uppnås. 
 
• 	 Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms 

liggande områden. 
• 	 Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet. 
• 	 Dagvatten ska avledas skiljt från spillvatten. 

Syftet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering är att uppnå en god vattenstatus i 
kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda område inte ska drabbas av 
översvämningsskador (Järfälla kommun, 2016). 
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Områdesförutsättningar 
Området är ett skol- och förskoleområde anslutet till det kommunala dagvattennätet. 

3.1 Avrinningsområden 

Utredningsområdet avrinner åt två håll , där avrinningen åt öster med lgelbäcken som recipient utgör 
ca 2,7 ha och svarar för den absoluta huvuddelen av avrinningen. Ca 0,01 ha avrinner mot Bällstaån i 
söder. 

3.2 Jordarter, geoteknik och grundvatten 

Enligt SGU:s kartvisare består marken inom utredningsområdet till huvudsak av glacial lera med 
inslag av svallsedimenUgrus, se figur 4. Möjligheterna till infiltration varierar något i området där 
infiltrationsmöjligheterna i områden med lera är begränsade och områden med svallsedimenUgrus kan 
ha en större infiltrationskapacitet. Enligt den översiktliga markkarteringen som beskrivs i Järfälla 
kommuns samrådshandling (2017) består marken av postglacial sand och lera med inslag av morän 
där infiltrationskapaciteten då är större i de områdena med sand och morän än i områden med lera. 

Två lågpunkter har identifierats inom detaljplanområdet, se figur 3, varav den östra har iakttagits med 
stående vatten, se kapitel 3.3. I anslutning till planområdet finns en grönyta som är lägre än 
utredningsområdet. 
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Figur 3 översiktlig jordartskarta. Ungefärlig utbredning av planområdet är markerat med svart linje. Gult - glacial 
lera, brunt med vita prickar- sval/sediment/grus, ljusblått - sandig morän, ljus/ila - morän/era, rött - berg, ljusgult 
med streck- gyttje/era (SGU:s kartvisare, 2017) Identifierade lågpunkter inom utredningsområdet har markerats 
med grön oval och det lågområde som identifierats i anslutning till utredningsområdet med en blå cirkel. 
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Området ligger intill en vattendelare och därför kan en viss grundvatteninströmning ske från väster. 
Grundvattenströmningar bedöms ej påverka dagvattenhanteringen i området och inga uppgifter om 
områdets in- och utströmningar finns att ti llgå i SGU:s grundvattenkarta (2017) 

Det finns ingen bedömd risk för ras eller skred inom planområdet (Järfälla kommun, 2017). 

3.3 Översvämningsområden 

Enligt behovsbedömningen i samrådshand lingen som Järfälla kommun har satt ihop för planområdet 
finns ingen risk för översvämning som påverkar platsens lämplighet för bebyggelse (2017) . 

Vid Norconsults platsbesök i området tillfrågades elever på skolan om de kände till några 
dagvattenproblem, exempelvis översvämningar. En av eleverna bekräftade att översvämningar 
inträffat med stående vatten i knähöjd "för ungefär tre år sedan". Vittnesmålet stämde med en 
identifierad lågpunkt på skolgården och föranledde att frågan ställdes vidare till administrativ personal 
på skolan. Även skolans intendent har därefter konfirmerat att det vid minst ett tillfälle samlats mycket 
vatten på den plats som illustreras med den högra gröna ovalen i figur 3. 

Under arbetet med denna utredning inkom även ett utdrag ur en översiktlig översvämningskartering 
som Järfälla låtit göra, se figur 4, som även den stämmer överens med iakttagelsen att området är 
översvämningsbenäget. I karteringen framstår det dock ej som att hänsyn tagits till att 
förskolebyggnaden längs i sydväst med en passage byggts ihop med byggnaden bredvid i en 
lågpunkt. Passagen ligger så pass till att den bedöms kunna hindra flödet vid ett kraftigt regn och 
därför medföra risk för att vatten blir stående intill förskolan på ett sådant sätt som kan medföra skada 
för byggnaderna. Se grön oval till vänster i figur 3. 

Figur 4 Utdrag ur översiktlig översvämningskarlering inklusive kompletterande utredningsgräns (streckad blå 
linje), tillhandahållen av Järfälla kommun 2018-02-19. Norconsult har identifierat lågområden med risk för 
översvämning (grönt) samt föreslagit allmän platsyta som bör reserveras för översvämningshantering (blå cirkel). 
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3.4 Natur- och kulturvärden 

Enligt kommunens samrådshandling finns inga kända fornlämningar eller naturvärden inom 
planområdet och det berörs inte heller av några riksintressen (Järfälla kommun, 2017). 
Planeringsunderlag 1 på Länsstyrelsens WebbGIS redovisar inte heller några dessa typer av natur
eller kulturvärden inom planområdet (2017), se figur 5. 

Figur 5 översikt över natur- och kultwvärden inom planområdet som är markerat med svalt cirkel {Länsstyrelsen, 
2017). Symbolförklaring för symbolerna närmast planområdet: Röd punkt- fornlämningar (punkt), rödmarkerat 
streckat område - fornlämningar (yta), orange stjärna - måttlig risk för potentiellt förorenade områden, grå stjärna 
- ej risk klassat område för föroreningar. 

3.5 Områden med vegetation 

Det finns inom området inget behov av att bevara vegetation enbart för dagvattenhanteringens skull. 
Dock är riklig vegetation och avsaknad av hårda ytor positivt ur dagvattensynpunkt. Ju mindre andel 
hårdgjorda ytor desto mindre blir behovet av att rena och fördröja dagvatten i en dagvattenanläggning. 

Intill utredningsområdet finns dock en grönyta som bland annat används av skoleleverna som 
fotbollsplan. Denna yta, markerad med en blå cirkel i figur 3, bedöms som viktig att bevara som 
översvämningsyta. 
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Markanvändning 

4.1 Nuvarande markanvändning 

Området används idag som skola och förskola med tillhörande skolgård, se figur 6 och bilaga 1. I 
tabell 1 redovisas befintlig markanvändning. Dagvattnet avrinner via ett kommunalt 
dagvattenledningssystem. 

Figur 6 Markanvändning innan planändring. 
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4.2 Befintliga dagvattenledningar 

Underlag som finns över det kommunala nätet visar på anslutningspunkter mot fastigheten , vi lket 
bekräftats vid platsbesök. Befintligt kommunalt dagvattennät redovisas i figur 7 och i bilaga 1. 

Inget underlag om fastighetens dagvattennät har funnits att tillgå vid denna utredning. 

Figur 7 Befintligt kommunalt dagvattennät i grönt. Utredningsgränsen i blått. 

Tabe/11 Befintlig och planerad markanvändning. 

Avrinnings- Area före Reducerad Area efter Reducerad 
 
Markanvändning koefficient1 exploatering area före exploatering area efter 
 

<p (m2) exploatering (m2) exploatering
 
(m2) (m2) 


Kvartersmark 
Tak 0,9 6807 6126 5235 4712 
Asfalt parkeri nq 0,85 1482 1260 1482 1260 
Asfalt 0,8 8118 6494 
förskoleqård 8506 6805 
Gräsvta 0, 1 10428 1043 9548 955 
Grönt tak 0,31 0 0 1638 508 
Ny skolgård 0,45 0 0 1202 541 

Summa: 27 223 15 234 27 223 15 234 
1 Avrinningskoefficient enligt StormTacWebs:s schablonvärden i första hand och i andra hand 

enligt Svenskt Vattens publikation P110. 
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4.3 Planerad markanvändning 

Den övergripande markanvändningen kommer bestå, men takytan kommer att minska till förmån för 
en större förskolegård, se figur 8 och bilaga 2. Den nya större förskolegården förutsätts få bättre 
dagvattenegenskaper än den befintliga. 

Figur 8 Framtida markanvändning. De i detaljplanen ändrade byggnaderna är markerade i färg. Den gröna 
markeringen visar en befintlig byggnad med grönt tak som har tillfälligt bygglov som skall permanentas. För den 
planerade byggnaden markerad med orange förutsätts plåt som tak. 
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Dagvattenflöden och föroreningsbelastning 

5.1 Flödesberäkningar 

Det dimensionerade flödet ökar främst på grund av förväntad ökad nederbörd i och med 
klimatförändringarna. 

Flödet har beräknats med StormTacWeb i filen "Vattmyra rev 3". För att kunna jämföra avrinningen 
före och efter exploatering har en uppdelning av planområdet gjorts. Markuppdelningen redovisas i 
tabell 1 och de beräknade flödena i 

tabell 2. 

För marktypen asfalt som skolgård finns det ingen schablon i StormTacWeb som bedöms motsvara 
både föroreningsgrad och avrinningskoefficient, varför "egen markanvändning" har använts. 
Markanvändningsschablonen "egen markanvändning" baseras på StormTacs schablon för 
"Skolområde" med justerad avrinningskoefficient enligt Svenskt vattens publikation P110 där 0,8 är 
standard för asfalt. 

Förändringarna i detaljplanen bedöms förbättra dagvattenhanteringen inom området. 

Tabe/12 Flöden före och efter exploatering. Rödmarkerade siffror ökarjämförl med befintligt flöde. 

Område Flödes krav Flöde före Flöde efter Flöde efter 
(1/s) exploatering1 exploatering1 exploatering, med 

(1/s) (Ils) rekommenderad 
dagvattenhantering1 

(1/s) 

Kvartersmark Ej öka efter 350 350 
ex loaterin 

1 Vid dimensionerande 10-årsregn, med klimatfaktor 1,25 efter exploatering vid ett regn med 10 
min varaktighet och en regnintensitet på 285 Ils, ha. 

5.2 F öroreni ngsberäkningar 

Om föreslaget svackdike med biofilter följt av brunnsfilter anläggs, i enlighet med 
rekommendationerna i kapitel 6.1, beräknas föroreningarna minska och understiga Järfälla kommuns 
riktvärden (Järfälla kommun, 2016) för samtliga mätta föroreningshalter, se tabell 3 och tabell 4. 

Föroreningsberäkningarna har gjorts med StormTacWeb och är baserade på dagvatten från hela 
utredningsområdet. 
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Tabell 3 Föroreningshalter ug!I före och efter exploatering utan rening, efter exploatering med rening samt 
riktvärden, beräkningar gjorda i StormTacWeb (2018) och riktvärden från Järfälla (Järfälla kommun, 2016). 
Rödmarkerade siffror överskrider riktvä1det. 

Före 
exploatering 

Efter utan 
rening 

Efter med 
rening 

Reningsgrad, 
% 

Riktvärde 

Fosfor 86 53 100 

Kväve 1300 18 saknas 

Suspenderad 
substans 

25 000 51 40 000 

Olja 240 36 500 

Bly 1,7 82 3 

Kadmium 0,088 84 0,3 

Kvicksilver 0,011 43 0,04 

Koppar 7,5 62 9 

Zink 14 79 15 

Nickel 1,0 85 6 

Krom 7,3 7,5 2,4 68 8 

Polyaromater 
PAH16 

0,63 0,68 0,056 90 saknas 

Benso(a)pyren 0,027 0,03 0,005 82 0,05 

Tabell 4 Föroreningsbelastning kg/år före och efter exploatering utan rening, efter exploatering med rening samt 
reducering i rening, beräknade med StormTacWeb (2018). 

Före Efter utan rening Efter med rening Reducering i rening 
exploatering 

2 2 0,94 1,06 Fosfor 

Kväve 17 17 14 3 

Suspenderad 280560 550 270 
substans 

Olja 4 4 2,6 1,4 

Bly 0, 1 0, 1 0,019 0,081 

Kadmium 0,0068 0,0062 0,00096 0,00524 

Kvicksilver 0,0002 0,00021 0,00012 0,00009 

0,21 0,21 0,082 0,128 Koppar 

Zink 0,7 0,7 0, 15 0,55 

Nickel 0,073 0,071 0,011 0,06 

Krom 0,083 0,082 0,026 0,056 

Polyaromater 0,0071 0,0075 0,00071 0,00679 
PAH16 

Benso(a)pyren 0,00031 0,00031 0,000055 0,000255 
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Föreslagen dagvattenhantering 
För att förbättra kvaliten på avrinnande dagvatten och för att jämna ut flödet vid kraftiga regn föreslås 
ett svackdike med biofilter som går över skolgården och slutar vid en filterbrunn på allmän platsmark. 
Från filterbrunnen leds dagvattnet vidare till det kommunala dagvattennätet. Svackdiket kommer leda 
dagvatten i riktning mot gräsplanen/fotbollsplanen som angränsar till planområdet i sydöst. 

6.1 Rekommenderad dagvattenhantering 

Ett svackdike med biofilter följt av en filterbrunn rekommenderas på- och i anslutning ti ll den nya 
förskolegården för att hantera ökade flöden och krav på rening för området. Med svackdike avses ett 
brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se exempel i figur 11 figur 12. Med biofilter avses en 
underbyggnad av växtbädd, sand och makadam, se figur 9. Funktionen hos en filterbrunn gestaltas i 
figur 10. 

Svackdiken bör generellt ha en släntlutning på 1 :3 eller flackare, i detta fall rekommenderas en 
släntlutning om maximalt 1 :5 med hänsyn till lekande barn och gräsklippning. 

De områden som föreslås avrinna till svackdiket illustreras med orange färg i figur 13 och bilaga 2. 

De rekommenderade dagvattenanläggningarnas dimensioner redovisas i tabell 5. 

För den i figur 3 och figur 13 vänstra lågpunkten, där inget stående vatten iakttagits, föreslås åtgärder i 
kapitel 7 samt att takvatten ej leds mot denna punkt. 

Tabe/15 Typ och dimensioner på dagvattenanläggningar. Atgärdnr. i karta avser figur 13 och Bilaga 2. 

Åtgärdnr. Typ Yta vid Djup Fördröjnings- Reningseffekt Ägo 
i karta max- volym förhållande 

belastning (enskild eller 
allmän) 

1 Svackdike 190 m2 0,32 m 89 m3 39% Enskild och 
med allmän 

biofilter 

2 Filterbrunn 1 m2 Bestäms - 14% Allmän 
senare 

Svackdiket bör anläggas med en underbyggnad av grus/makadam som kan lagra vatten, för att 
undvika att större volymer av vatten exponeras i dagen, vilket skulle kunna bli en säkerhetsrisk för 
förskole- och skoleleverna. 

I figur 13 och bilaga 2 redovisas ett exempel på var svackdiket och filterbrunnen kan förläggas, den 
exakta placeringen bestäms i projekteringsskedet. Större delen av svackdiket ligger på fastighetsmark 
och en mindre del på kommunal mark för att säkerställa att översvämningar leds bort från 
fastigheterna. 

Svackdiket anläggs även med fördel så att skötseln begränsas till gräsklippning som kan ske som en 
del av skötseln av förskolegården. Dock bör gräset i svackdiket inte klippas för kort eftersom det 
minskar dess effekt. 
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Svackdikets placering bestäms i projekteringsskedet och anpassas till förskolegårdens övriga 
gestaltning och behov som nya och befintliga lek- och vistelsefunktioner, bevarande av träd m.m. 

hl 320 mm 

/
/

1 :5.0 
h2 450 mm 

h3 100 mm 

h4 350 mm 

I h7 150mm 

Underbyggnad / h6 1000 mm 
 

.2. ___ ________u_n_d_e_rg_r_u_n_d_f_t_e_rr_a_ss____,. 
 

Biofilter (regnbädd/växtbädd) 

Figur 9 Teoretisk tvärsektion på föreslaget svackdike med biofilter, figuren framtagen med StormTacWeb (2018). 

Filter 
 

Dagvattenbrunn 
 

Sandfång 

Figur 10 Schematisk skiss över en filterbrunns funktion, framtagen med StormTacWeb (2018). 
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Svackdiken och biofilter är anläggningar som efterliknar hur naturen hanterar dagvatten och lösningen 
ses som långsiktigt hållbar. När dagvatten tas om hand lokalt med hjälp av en växtbädd ges goda 
förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden jämfört med om vattnet hade avletts direkt till det 
kommunala dagvattensystemet. 

Figur 11. Skiss exempel på utformning av svackdike illustration: Norconsult. 

En filterbrunn är en dagvattenbrunn försedd med ett reaktivt filter som på ett effektivt sätt renar 
dagvatten från tungmetaller och olja. Då filtermaterialet är reaktivt föranleder det att filterdelen behöver 
bytas ut med jämna mellanrum. Filtret kan även sättas igen av löv och sediment, vilket gör att 
regelbunden tillsyn krävs. 

6.2 Övriga rekommendationer 

Den planerade byggnaden kan med fördel byggas med grönt tak likt den intilliggande byggnaden. Med 
grönt tak minskar dagvattenflödet ytterligare. 

Större delen av skolgården är idag hårdgjord med asfalt. Om det är möjligt för skolans verksamhet 
rekommenderas att markanvändningen ses över och görs genomsläppligare, vilket både kan förbättra 
vattenkvaliten och minska mängden avrinnande vatten. 

Intill huvudskolbyggnaden på norra sidan finns lågpunkter vars utformning med fördel ses över så att 
de inte riskerar att bli översvämmade vid kraftiga regn, se gröna linjer i figur 13 och blå markering i 
figur 4. 

Utredning av ytterligare renings- och fördröjningsåtgärder rekommenderas för att bedöma hur 
exponerat området är för till rinnande vatten från intilliggande områden. Eventuellt kan skyddsåtgärder 
behövas för att minska risken för översvämning från inrinnande vatten norrifrån. 
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Figur 12. Exempel på utformning av ett svackdike Foto: Norconsult. 

Figur 13 Exempel på dragning av svackdike (Dagvattenanläggning 1. här i grönt}, identifierade lågpunkter med 
risk för översvämning som bör åtgärdas (gröna ovaler), område vars avrinning leds till svackdiket (orange), yta 
som kan användas som översvämningsyta vid extrema regn (blått), instängda hårdgjorda ytor (gult) , tågpunkter 
intill byggnad (kraftigare grön) och förslag på ny filterbrunn (Dagvattenanläggning 2.). 
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Översvämningsåtgärder 

Norconsult rekommenderar att gräsytan/fotbollsplanen som angränsar till planområdet i sydöst, se blå 
markering i figur 13 och bilaga 2, används som översvämningsområde. För detta rekommenderas att 
kommunen ser över markbestämmelser och gällande detaljplan för området. 

Höjdsättning av skolgården som följer svackdiket mot den föreslagna översvämningsytan i sydöst 
rekommenderas. Detaljplanen i sig medför inga ökade flöden om rekommendationerna följs, men den 
ökande nederbörd som klimatförändringarna medför gör att även översvämningar kan bli kraftigare i 
framtiden. Eftersom översvämningar redan idag framstår som ett problem är det därför viktigt att ta 
hänsyn till översvämningsrisken vid planläggning av området. 

Hänsyn bör tas till det nyexploaterade bostadsområdet på andra sidan det rekommenderade 
översvämningsområdet så att det inte översvämmas vid kraftiga regn. Norconsult rekommenderar att 
Järfälla kommun utreder följderna av kraftiga regn på ett övergripande plan och vad det får för 
konsekvenser för området runt utredningsområdet. 

I västra delen av utredningsområdet, se den gröna ovalen till vänster i figur 13, har en lågpunkt 
identifierats som vid kraftiga regn befaras översvämmas med skada på skolbyggnaderna som följd. 
Norconsult har bedömt att risken kan avhjälpas på följande sätt: 

• 	 Korridorbyggnaden som sammanbinder byggnaderna tas bort 
• 	 Korridorbyggnaden anläggs istället som en luftbro och att höjdsättning görs så att vatten kan 

rinna under bron utan att bli stående 
• 	 Att höjdsättningen väster om korridorbyggnaden ändras så att låg punkten byggs bort och att 

byggnaderna anpassas till den nya höjdsättningen. 

I östra delen av utredningsområdet, se den gröna ovalen till höger i figur 13, har en lågpunkt 
identifierats som har bekräftats översvämma vid kraftiga regn. Norconsult rekommenderar att 
höjdsättningen runt denna yta ändras så att vatten avrinner mot det föreslagna svackdiket. 

I Järfälla kommuns översiktliga översvämningskartering, se figur 4, bekräftas att området är 
översvämningsbenäget. För den aktuella planändringen är inga markarbeten tänkta på de centrala 
och norra delarna av skolgården, men denna utredning ger stöd för åtgärder för att motverka 
översvämning även på dessa delar av skolgården. Exempel på åtgärder som skulle kunna vara 
lämpliga är ett avskärande dike längs med Hästskovägen och att se över höjdsättningen på hela 
skolgården. 
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7.1 Nödvändig höjdsättning 

Området bör höjdsättas så att vatten avrinner mot det föreslagna svackdiket. Fastighetsmarken bör 
generellt anläggas högre än omgivande gator så att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. 
Avseende befintliga byggnader i området är höjdsättning av marken än viktigare. För att hindra yt

eller dagvatten att rinna in i den nya byggnaden måste marken ges en adekvat lutning ut från 
byggnaden. I figur 14 visas principen för höjdsättning i området. Enligt Svenskt Vattens P105 ska 
byggnaden ligga minst 0,5 meter över marknivån. Närmast byggnaden, ca 3 m, ska marken ha en 

lutning på 1 :20. Längre ut rekommenderas en lutning 1:50-1:100. 

Norconsult rekommenderar att skolgården inom det orangemarkerade området i figur 13 utformas så 

att ytligt dagvatten leds mot det föreslagna dagvattendiket och därifrån vidare mot den föreslagna 
filterbrunnen och den rekommenderade översvämningsytan. 

Kritisk nivå för skydd 
av byggnad +O,Sm 

+Om 

•marknivå 
1 

3m, lutning 1 :20 

lutning 

Figur 14 Princ ip1itning över höjdsättning av byggnad. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Av utredningsområdets 2,7 ha har den största delen, 99,6 %, Igel bäcken som recipient. 0,01 ha har 
 
Bällstaån som recipient. Den senare delen utgörs av växter och jord och omfattas enligt gällande 
 
planförslag inte av någon ombyggnation och dagvattnet från denna del bedöms inte påverkas av 
 
planförslaget. Fokus i denna utredning har därför legat på den del av planområdet som har lgelbäcken 
 
som recipient. 
 

Den samlade bedömningen av gällande planförslag ur dagvattensynpunkt är positiv. Ombyggnation 
 
enligt planförslaget ger inget ökat dagvattenflöde eller föroreningar i sig, utan det ökade 
 
dagvattenflödet i framtiden bedöms bero på ökad nederbörd i och med klimatförändringarna. 
 

Det ökade flödet hanteras genom att ett svackdike med biofilter anläggs på förskolegården. 
 
Svackdiket och biofiltret fördröjer och renar dagvatten och leder det vidare mot en ny filterbrunn för 
 
ytterligare rening och sedan vidare till befintligt kommunalt dagvattennät. Vid kraftiga regn med risk för 
 
översvämning leds dagvatten till en kommunal gräsyta i anslutning till planområdet. 
 

Det rekommenderas att en befintlig lågpunkt på skolgården, den högra i figur 13, ansluts till det 
 
rekommenderade svackdiket för att förhindra att tidigare översvämningsproblem upprepas. 
 

En befintlig lågpunkt mellan den framtida förskolan och en befintlig byggnad, den vänstra ovalen i figur 
 
13, är idag instängd av en passage mellan de båda byggnaderna. För att undvika skador på 
 
byggnader vid kraftiga regn rekommenderas att lågpunkten öppnas upp så att vatten kan avrinna. 
 

Den rening som det föreslagna svackdiket och biofiltret med efterföljande filterbrunn ger upphov till gör 
 
att föroreningsmängderna från planområdet kommer att minska och understiga riktvärdena i och med 
 
ombyggnationen, vilket förbättrar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsnormen för recipienten 
 
Igel bäcken. 
 

Miljökvalitetsnormen för recipienten Bällstaån bedöms ej påverkas av planförslaget. 
 

Några tydliga intressekonflikter har ej framkommit i denna utredning. Tillstånd för vattenverksam het är 
 
ej aktuellt för planens genomförande. 
 

En grönyta som angränsar i sydöst till planområdet rekommenderas att reserveras som 
 
översvämningsyta vid kraftiga regn. 
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Uppdraget 

Ursprunglig granskning 180625, denna omgranskning med anledning av tidigare fel plushöjder. Nu ändrade 

enligt RH 2000. Inga förändringar i krav som berör projektet från BBR 24 till BBR 25 har noterats. 
Tillkommande text markerat som understruken. 

Uppdraget avser bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga för tillbyggnad av förskola. 

Nyproduktion och planering av kommande byggnader och verksamheter skall vara tillgängliga och användbara, för 
alla på lika villkor. 
Målet är att förskolebarn, pedagoger, föräldrar eller besökare med nedsatt fysisk förmåga skall kunna nå och 
använda alla utrymmen inomhus och utomhus utifrån individens behov. I de fall barnsäkerheten ställs mot 
tillgänglighetskrav -skall alltid säkerheten gå först. 

Det ska vara möjligt att: 
- Komma fram till alla byggnader och anlagda uteplatser (angöring/ parkering, gångvägar, trappor, ramper, 
orientering, ledstråk, skyltning). 
-Komma in i och ut ur byggnaderna (tydlighet, dörrbredder/trösklar, dörröppning, vilplan, svängrum, skyltning, 
belysning). 
- Orientera och förflytta sig inom byggnaderna till alla rum, platser och verksamheter (passagebredder, trappor, 
ramper, dörrbredder/trösklar, utrymme vid dörrhandtag, skyltning, belysning, färgsättning). 
- Använda alla utrymmen med ingående funktioner (ljudisolering av rum, ljudnivåer på ventilation och 
armaturer, efterklangstider, dagsljus, belysning, teknisk utrustning, inredning, möblering, förflyttning 
inom rummen samt avstånd till utrymmet och antal, tex toaletter, i byggnaden). 

- Utnyttja gården och dess olika uterum och utrustning (utformning, klimat). 

1. Omfattning 

Uppdraget omfattar tillgänglighetsgranskning och bedömning av arkitekt bygghandlingar för tillbygnad i två plan, 
som ansluter till bef. förskola och skola med bef. mark/gård och angöring. Bedömning avser endast tillbyggnad. 

2. Underlag 

Bedömning baserad på vad som kan utläsas ur preliminära handlingar dat.2018-06-15 samt reviderade 
bygghandlingar dat. 2019-08-30. 

3. Krav 
Inventering sker mot de generella krav som ställs i PBL och PBF, Boverkets Byggregler (BBR 25) samt Svensk 
Standard SS-9142 21:2006. AFS/AML 
Som underlag för funktionsmått har "Bygg ikapp" utgåva 6 använts som handbok. 

Skola och förskola betecknas som arbetsplats både för elever och pedagoger -här gäller förutom ovan nämnda 
 
även Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen. 
 
Samlingsytor betecknas som publik yta då det är tex. Luciatåg eller avslutning. Här är dimensionerande mått 
 
vändradie för mindre utomhusrullstol. l.Sm. 
 
Köket och teknikutrymmen undantas tillgänglighetsregler då de ingår i verksamhet som ej bedöms lämplig för 
 
person med funktionsnedsättning. (tunga och heta lyft bla.) 
 

4. Beskrivning 
Tillbyggnad på två våningsplan som nås med både hiss och in samt utvändig trappa, centrerade kring gemensam 
matsal och samlingsutrymme. Ett utkragande tak skapar vistelseyta/barnvagnsparkering under solskydd runt 
byggnaden. 
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Varje avdelning har egen entre med toalett/skötrum och kapprum. Funktionella betjäningsareor intill dörrar och 
 
passager finns. I groventren finns RWC för besökare (ev. mindre barn med funktionsnedsättning behöver assistans 
 
av vuxen) samt ytterligare en RWC med dusch inom personalytan . 
 
Övergripande en logisk uppbyggnad i plan med överblickbara ytor. 
 
Man har på ett varierat sätt skapat flera olika stora och små ytor med möjlighet till mindre sammanhang. 
 

5. l<ommentarer 

Terrass/uteplats 
 
Samtliga terrasser uppfyller funktionsmått och betjäningsareor. 
 

Trappor (BBR 8:232) Uppfyller krav funktionsmått. 
 
Trappor skall kontrastmarkeras på första och sista steget. 
 
Ledstänger skall finnas på båda sidor om trapp, samt går 300 mm förbi första och sista trappsteg. 
 
Ledstång skall vara i kontrast mot bakgrund. 
 

Entre (BBR 3:13/3:142/3:143) 
 
Entredörrar uppfyller fritt passagemått 800 mm (lOM). 
 
-Dörrar försedda med dörrstängare skall förberedas för möjlig komplettering med dörröppningsautomatik vid 
 
behov. Dörrautomatiken skall kompletteras med säkerhetssensor för att utesluta olycksrisk för personer med 
 
nedsatt syn och inte minstför små barn. 
 
*Att tänka på i vidare projektering/produktion: tröskelhöjd max 20 mm. 
 

Innerdörrar (SS 91 42 21) 
 
Samtliga innerdörrar uppfyller krav på fritt passagemått minst 760 mm (9M). 
 

Vistelseytor/ salar; 
 
övergripande öppna ytor med fria passagemått, erforderliga betjäningsytor och god logistik. Fast inredning och 
 
placering lösa möbler bedöms riktigt utformade och placerade. 
 

RWC 
 
Ny RWC redovisas vid groventre samt inom personalyta. RWC bedöms uppfylla funktionskrav och har erfoderliga 
 
manöverytor och rätt placerad utrustning. 
 

Hiss (BBR 3:144) 
 
Hiss 2, 1 x 1,1 m uppfyller krav på utrymmesmått och transport med bår. 
 
Not. Manövertablå, anropsknapp enligt bilaga G, SS EN 81-70. 
Vid låst hiss ska kontaktinformation finnas till "avdelningen/vaktmästare" el. dyl. vid anropstablå/nyckelcylinder. 
 
(Verksamhet och sä kerhets fråga.) 
 

Skydd mot olycksfall 
 
Glasdörrar/- partier ned till mark, och interiöra träglaspartier/dörrar förses med kontrastmarkering. 
 
Not. 
 
I vidare projektering/produktion: markering skall finnas ca 1.1m öfg. Samt 1.6m öfg. 
 

Frångänglighet (BBR 5:3) 
Frångänglighet enligt brandkonsult. 
-detta är endast egna kommentarer; 
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1 Inledning 

Vattmyra förskola skall byggas som en helt ny byggnad. Denna rapport redovisar projektmål avseende akustik i 
projektet. I rapporten redovisas aktuella riktvärden samt förslag på diverse lösningar för utförande på 
totalentreprenad. Slutliga lösningar skall väljas och projekteras av entreprenör så att krav enligt denll.a handling 
uppfylls. 

Kravnivå i denna rapport redogör förutsättningar för att innehålla minimikrav enligt SS 25268:2007 och ljudklass 
B i väsentliga delar. 

2 Projektmål 

Riktvärden för ljudmiljö inomhus sammanfattas i Tabell I-Tabell 5 nedan. För definitioner hä11visas till SS 
25268:2007. Riktvärden för buller till omgivning ges i kapitel 2.2 nedan. 

2.1 Ljudkrav inomhus 

2.1.1 Luftljudsisolering (ljudklass B) 

Tabell 1 · Lägsta totala luftljudslsolering mellan utrymmen R'w 

I'· , tt·••~ • ,;;f~J~ ~.f?te1Wf~,~: '\.f ·cr~~oo~:i~~wrn~ •
• ·:··· ·p•,·.,·"'!"· 
 

Till utrymmen för undervisning I mindre grupper 441l/ 402) 
 

Grupprnm, Lekrum, Allrum, Ateljd, 1lemvist 

Vnl inom avde/11/110 30/

35/Till stora utrymmen för undervisning i grupper 
 

35 / 30
Till utrymmen för enskilt arbete eller samtal 
Arbetsrnm/fcontor, adm/11 

44/352)Till utrymmen med krav för måttlig sekretess eller 

avskildhet 
Perso11alrnm, pausrum, mötesrnm, chefsrum, samta/srum 

52 /44Till unymmen med krav på hög sekretess 

44/30Hyglenuh·ymmen och eller utrymme för vila 
wc, vilrum, duschnm,, om/<lcld11/11gs111111, slcötnmr, 

Mellan hyglenun·ymmen 353 /-

Tillfläktrum Projektanpassas så att krav avseende 
lnstallationsbuller Innehålls. 

1l För skiijekonstruktion med dörr från annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värde 
2l För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr godtas S dB lägre värde 
3l WC- grupper inom skötrum är öppna, därmed föreligger ej ijudkrav. 
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Kommentar: 

Ljudkrav avseende luftUudsisolering mellan Atleije och Hemvist/Tema är R\., 39 dB. 
 

Ljudkrav mellan Hemvist/Tema mot Vrå inom samma avdelning är R'w30 dB. 
 

Ljudkrav mellan Ateije och skötrum med skjutdörr, R'w 30 dB. 
 

Detta är projektanpassningar med hänsyn till verksamhetens krav på insyn/tillgänglighet. 

2.1.2 Stegljudsnivå (ljudklass B) 

Tabell 2 • Högsta stegljudsnivå i olika utrymmen L'11r,w 

l U~BfJl!JJO)!l~Il~ 
60 /56

övriga utrymmen för undervisning 
Allrum, lekrum, atelje, Grupprum 

Övriga utrymmen där personal och elever vistas mer än -/64 
tillfålligt 
 
vilrum, matsal, arbetsrum/kontor, admln, personalrum, 
 
samtalsrum 
 

2.1.3 lnstallationsbuller (ljudklass B) 
Målet för högsta ljudnivå från installationer anges i form av frekvensvägd ljud!tycksnivå dBA respektive dBC. 
Värdena avser den sammanlagda ljudnivån, ekvivalentnivån, under den tid störningen pågår från alla installationer 
som alstrar buller med lång varaktighet. För mer kortvarigt buller kan 5 dB högre total maximal ljudnivå 
accepteras. 

Uhymme för undervisning, upp till SO personer, ex 
 
30 / 50 
 

Allrum, lekrnm4, ru rum, atel e, 

Utrymme för hälsovård, vila, enskilt arbete, samtal ex 
 
35 / 55 
 

perso11al111m, arbetsrum, vllrum, chef, samtalsmm 

Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt 
 
35 / • 
 

exempelvisge1111msamhetsyta, lcopieri11g, matsal 

Utrymme där människor vistas tillfalllgt 
40/ Enh-ehall, /corridor, trnpplws, WC/dusch, omldädni11gsrnm, 
 

lcapprnm 
 
50/·

Utrymme för beredning av mat 

Stor/cölmth mme diskr11111 
4) Enligt SS25268 ljudklass 8 är detta ej ett krav. Vi har dock erfarenhet av projekt där lokala enheter för 
"Miljö och hälsa" ställt krav i efterhand på ljudnivåer inom förskolor. Då har dessa krav som bygger på 
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Folkhälsomyndighetens allmänna t'åd om buller tillämpats vilket är en skärpning med 5 dB i jmf med 
 
ljudklass B. Vi rekommenderar därmed att detta efterföljs. 
 

2.1 .4 Ljudnivå från trafik (ljudklass B) 

Tabell 4 - Högsta totala ljudnivå från trafik 

Utrymme för hälsovård, vila, ensldltarbete, samtal, lek 
 

ex /elm1111, personalrum, arbetsrum, vilrum, chef, 35 / 50 
 

samtalsrum, allrum,gmpprum, atelje 
 

Utrymme där människor vistas mer än tillfälllgt, 
 

gemensamhets yta, storköksuhymme, matsal 35 / 


45 / • Utrymme där människor vistas tillfälligt 
/corrld01; trapp/rus, WC/dusch 

2.1.5 Efterldangstid (ljudldass B) 

Tabellerat värde avser aritmetiskt medelvärde av efterklangstider i oktavbanden 250 Hz - 4 kHz, där värden i 
enstaka oktavband tär överskrida det tabellerade värdet med högst 0,1 s. I utrymme där människor vistas mer än 
tillfälligt godtas för Ijudldass A, B och C 0,2 s längre efterklangstid i oktavbandet 125 Hz. I utrymme for 
talkommunikation godtas dock endast 0,1 s längre efterklangsticl för ljudklass A och B i oktavbandet 125 Hz. I 
ljudklass D eller i utrymme där människor vistas tillfälligt, exempelvis hygiemum, korridor eller trapphus, ställs 
inga krav på efterklangstid i oktavbandet 125 Hz. 

I utrymme där talkornnnmikation prioriteras bör efterklangstidcn varken vara kortare eller längre än tabellerat 
värde. För utrymme där låg ljudnivå prioriteras är det en fordel alt sänka efterklangstiden ytterligare. 

Tabell 5 - Längsta efterldangstid Tzo 

0,5Utrymme för undervisning, upp till 50 personer, ex 
All111m, Jel<mm, 9r11pp111m, ateljl 

Utrymme för hälsovård, vila, enskilt arbete, samtal ex 0,5 
JJersonaltwn, arbetsmm, vilrum, chef, samta/smm 

Storköksutrymme 0,5 

0,6Utrymme där människor vistas mer än tillfälllgt, 

Rumförvlla, lärare, J)erso11al, /conto1; expedition 
0,6Utrymme där människor vistas tillfälligt 

lcorrldor, trnpJJhus, WC/dusch 
0,5Utrymme där människor vistas tillfälligt 

Jwrrido1; entrler, omlclädningsrwn 
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0,0Trapphus 

2.2 Ljud till omgivning (e>cternt industribuller) 
Krav på högsta ljudnivå vid angränsande byggnader samt egen byggnad föreligger i projektet. Kraven nedan avser 
sammantaget ljud från byggnadens alla fasta installationer vid samtidig drift vid olika tidpunkter på dygnet. 

Vid inslag av ljud med hörbara tonkomponenter och/eller impulsartad karaktär skärps lo-av nedan avseende 
ekvivalent ljudnivå med 5 dB. 

Dimensionerande högsta ljudnivå: 

a 40 dBA utanför fönster till närliggande bostadshus samt egna lärosalsfonster 
50 dBA utanför fönster till egna lärosalsfönster ( dagtid kl 06-18) 

n 45 dBA på uppehållsytor 

Krav ovan skall innehållas vid mätning l m från niirliggande fasad. 

2.3 Byggbuller i produktionsskede 
Krav enligt NFS 2004:15 skall uppfyllas avseende högsta buller till omgivning i produktionsskede. Entreprenör 
skall planera, utföra och kontrollera arbeten så att dessa krav efterlevs till närområdet. 

3 Yttre störningar 

3.1 Allmänt 
Ytte1väggar samt fönster dimensioneras så att krav enligt Tabell 4 uppfylls. 

3.2 Beräknade ljudnivåer från trafik och yttre störkällor 
Se bilaga AK-49.1-001 -AK-49.1-002. Bilaga AK-49.1-001 redovisar ekvivalenta ljudniväerutomhus och Bilaga 
AK-49.J-002 redovisar maximala ljudnivåer utomhus. 

Dimensionerande ljudnivåer på de mest utsatta fasaderna !lr: 
Ekvivalent ljudnivå, L 0q: 53 dBA 

Maximal ljudnivå, L11max: 69 dBA 

I bilaga AK-49.1-001 - AK-49.1-002 redovisas vilka trafikmängder som ligger till grund för beräkning. Dessa har 
erhållits från Järfälla kommun. 
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3.3 Trafikbullernivåer på skolgård 

Riktvärden for buller på skolgårdar ges i Natmvårdsverkets publikation: NV-01534-17 SEPTE!V.IBER 2017 
(Riktvärden för l>uller på skolgård från väg- och spårtrafik) 

Ny skolgård 

De delar av gården som är avsedda för 
 
lek, vila och pedagogisk verksamhet 
 so 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 
 
55 705 
 

Äldre skol ård 
De delar av gården som är avsedda för 
 
lek, vila och eda o iskverksamhet 55 70 
 

5
> Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07-18). 

Ko111111e11tar: 

Beräknade bullernivåer på skolgård redovisas i ritningarna AK-49.1-001 - AK-49.1-002. Beräkningarna visar att 
krav enligt "ny skolgård" i Tabell 6 ovan innehålls för planerade ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. OBS, detta förutsätter att bullerskyddssk!irm byggs enligt utstrlickning i AK-49.1-001 - AK
49.1-002. 

3.4 Sovplatser på balkong 

Specifika krav för ljudnivå utomhus på sovbalkong finns inte enligt SS25268. Vår bedömning är att krav enligt 
Naturvårdsverket och Tabell 6 bör kunna tillämpas, dvs uteplats för vilande/sovande barn skall ha ljudnivåer på 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta innehålls med bullerskyddsskärm enligt 
AK-49.1-001-AK-49. l-002. 
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4 Projektspecifika lösningar 

4.1 Stomme/Fasad/Fönster/Tilluft i fasad 

4.1.1 Bjälklag/Platta på mark 

Platta på mark utförs med minst 200 mm homogen betong. 

Mellanbjälklag ovan plan l utilirs med HDF +avjämning så all en total ytvikt om lägst 400 kg/m2 uppnås. Bjälklag 
ovan plan l i förbindelsegång som utgör golv för fläktnun skall ha en ytvikt om lägst 400 kg/m2

• 

4.1.2 Yttervägg 

Yttervägg skall väljas/dimensioneras så att ljudisolering lägst Rw+C1,, 36 dB uppfylls. 

4.1.3 Fönster och fönsterdörrar i fasad 
Generellt skall fönster och fönsterdö1Tar väljas/dimensioneras så att inomhusnivåer enligt kapitel Oinnehålls. För 
kalkyl kan följande ljudisoleringsvärde användas: 

0 Rw +Ctr 30 dB och Rw 36 dB 

4.1.4 Tilluftsventiler i fasad 
Vi rekommenderar att tilluft till rum ej dras via s k spaltventiler. Om delta behövs skall tilluftsventiler vara 
ljudklassade så att krav enligt Tabell 4, innehålls. 

4.1.5 Ytterta~ 
Yttertak skall väljas/dimensioneras så att ljudisolering lägst Rw+ Ctt 40 dB uppfylls. 

Detta uppfylls med HDF med ytvikt lägst 360 kg/m3• 

4.2 Ljudisolering invändigt 

4.2.1 Lätta innerväggar 
Se Tabell 1 för krav avseende ljudisolering invändigt. Se även bilaga AK-49.1-003 samt AK-49.1-004 för krav 
på enskilda byggnadsdelar. Generellt gäller allmänna anvisningar enligt Gyproc för ljudisolerade väggar. 

4.2.2 Invändiga dörrpartier 

Se bilaga AK-49.1-003 samt AK-49.1-004 och Tabell 1. Observera att angivna ljudkrav avser resulterande 
ljudisolering i färdig konstruktion. Detta innebär normalt följande: 

11 Dörrarväljs med ljudklassning enligt tillverkares anvisning. På AK-49.1-003 samtAK-49.1-004 

anges krav i faktiskt ljudisolering i färdig konstruktion, så kallade fältvärden. Dörrtillverkarna 

har på slutet börjat övergå till att redovisa ljudisolering vid labb-mätning. Detta Innebär att en 

dörr som anges som R'w 35 dB skall väljas med labb-klassning lägst Rw 38 dB. 
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4.2.3 Invändiga glaspartier 

11 R'w=30d8 

isolerruta med ljudisoleringen lägst laborationsvärde Rw= 33 dB 

R'w=35d8 

isolerruta med ljudisoleringen lägst laborationsvärde Rw= 38 dB 

a R'w=40dB 

isolerruta med ljudiso leringen lägst laborationsvärde Rw= 43 dB 

4.2.4 Mellanväggars anslutning mot fasad samt korridorsvägg 

Observera att väggar med hög ljudisolering ställer storn krav på omgivande konstruktioner for att inte 
flanktransmission skall sätta ned ljudisoleringen hos väggen. För väggar med ljudkrav R'w 44 clB eller högre ska 
anslutande väggars gipsskikt brytas vid anslutning, se Figur 1 nedan: 

Figur 1 • Anslutningar 

4.2.5 Eldosor i väggar med ljudkrav 

Håltagning och montering av dosor ( ex data, tele, el och liknande) förläggs så långt som möjligt i separata regelfack 
på ömse sidor av väggar just for att minimera risken för läckage/överhörning. Entreprenören skall dädor följa 
tillgängliga anvisningar (Ex. Gyprocs, notera att eldosor och liknande skall omslutas med gipsbruk for alla väggar 
med R'w = 44 dB eller mer). 

4.2.6 Flanktransmission i fasad 

Anslutning skall anpassas så att la'av enligt Tabell 1 uppfylls. 

4.2.7 Schaktvägg mellan fläktrum och intilliggande utrymmen 

Rum i direkt anslutning till schakt mot fläktrnm på plan 2 måste beaktas avseende risk for bullertransmission via 
schnktvägg. Schaktväggar skall utformas så att krav enligt Tabell 3 innehålls. 
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4.2.8 Väggsl{ärm ovan glas- och väggpartier mellan Atelje, hemvist, Tema 

För att undvika ljudtransmission via läckage ovanför undertak byggs en fäst väggskärm ovanför undertak med 
ljudisolering lika fast väggparti, lägst R'w 44 dB. Anslutning skall ske tätt mellan glasparti och ovanliggande 
bjälklag. 

4.3 Golvlösningar 
Generellt skall golv förses med stegljudsisolering lägst L\Lw 15 dB. Delta gälle1· dock inte för våtutrymmen samt 
utrymmen för förvaring/service. Denna dämpning kan exempelvis uppnås med: 

a Forbo Marmoleum, Decibel 

4.4 lnstallationsbuller 

4.4.1 Grundventilation inom lokaler 
Ventilation skall förses med erforderlig ljuddämpning så att ljudnivåer enligt Tabell 3 innehålls. Angivna krav i 
Tabell 3 avser total ljudnivå från samtliga bullrande installationer. 

4.4.2 Överhörning via överluft/ventilation 

Eventuell ventilationsdragning mellan utrymmen med ljudlu·av, inklusive överluft, skall utformas/v!tljas så att 
totalt ljndisolerings!U'av mellan utrymmen uppfylls. Se krav i Tabell 1 samt Bilaga AK-49.1-003 samt AK-49.1
004. 

Detta betyder generellt att: 

0 Ljuddämpare krävs mellan alla rnm med ljudkrav för alt undvika överhörning. 
0 Genomgående ventilationskanaler mellan rum med ljudkrav skall utföras med ljuddämpare på vmje sida 

om rnmsskiljande vägg och i direkt anslutning. 
°ᛆ� Kanalstråk bör i första hand utföras som stråk i korridor med avstick till respektive rum. 

4.4.3 Ljud från fläktrum, undercentral/telmikutrymmen, torkrum 

Luftbehandlingsaggregat skall väljas med invändig vibrationsisolering. Rör- samt andra vibrerande delar skall ej 
 
fästas i lätta innerväggar. 
 

Ljud från övriga installationer så som värmepumpar, kylkompressorer mm skall installeras så alt inte krav enligt 
 
Tabell 3 överskrids. 
 

Uppstiillning av vibrerande/roterande utrustning sker med hög vibrationsisolering. 
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4.4.4 Externbuller till omgivning 

Ljud från huvar/installationer på tak eller fasad skall dimensioneras så att krav enligt kapitel 2.2 kan innehållas. 
Närliggande skolbyggnad samt skolgård skall särskilt beaktas. 

Generellt bör ljudnivån för enskild anordning på fasad/tak ej överskrida 50 dBA mätt på I m från ljudkällan. De 
anordningar som särskilt bör beaktas är: 

Intag/utlopp för ventilation 
Anordningar för värme/kyla 
IM- kanaler 

4.5 Rumsakustik 

Rumsakustik är mycket viktigt i skollokaler av denna typ. En kort efterklangstid gör att ljud i rnmmen dämpas fort 
och med:ilir således en tystare totalmiljö. Resulterande efterklangstid beror på rnmmets geometri, mängd 
absorbenter samt möblering. 

4.5.1 Undertak allmänt 
Samtliga utrymmen för mer än tillfällig vistelse skall förses med heltäckande undertak av absorptionsklass A. 
Skivor skall väljas med minst mineralullsbaserade 40 mm tjocldek och nedpendling minst 200 mm, exempelvis 
Ecophon Master A. Se även kapitel 4.5.3. 

4.5.2 Kompletteringar av absorption på väggar 
I projektet föreligger krav på efterklangstid i rnm. Denna är direkt avhängd av rummets volym samt takhöjd samt 
mängd absorption på väggar och tak. Väggabsorbenter skall monteras i alla rnm llir hemvist/lcldsamvaro. Exempel 
på väggabsorbenter: 

Spaltpaneler med bakomliggande absorbent 
Direktmonterade väggabsorbenter 

Väggabsorbenter skall minst uppfylla absorptionsklass A. 

Nedan redovisas fler förslag på produkter avseende absorbenter på vägg: 

a Ecophon Akusto Wall. www.ecophon.se 

• Parafon Slugger, www.parafon.se, 

a Tygklädda absorbenter: Akustikmiljö, www.akustikmiljo.se 

" Absoflex väggabsorbenter: www.absoflex.se 
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4.5.3 Generella principer för undervisning/lek/Samvaro/matsal: 
Rum med undertalcshöjd max 2,7 111 

100 % Undertak av klass A i tak, 40 mm+ 50 mm ovanliggande 50 mm extra Bass. 
50 % av I st långsida samt 1 kortsida måste ha väggabsorbenter klass A. 
Möblemanget föreslås väljas med absorbernnde delar, exempelvis skärmar mm. 

Matsal, Minitorg/atelje 

100 % Unde1tak av klass A i tak, 40 mm+ 50 mm ovanliggande 50 mm extra Bass. 
50 % av 1 st långsida samt 1 kortsida skall ha väggabsorbenter klass A. 
Möblemanget föreslås väljas med absorberande delar, exempelvis skärmar mm. 
Rektangulära bord bör väljas i första hand. 

4.5.4 Absorberande möbler 
Möblemang, bör väljas med avseende på akustik. Vi rekommenderar särskilt ljuddämpande bord samt 
absorberande skärmar inom rnm för pedagogisk verksamhet. 

5 Bedömning avseende ljudstandard 
Med anvisningar i denna rapport kan ställda krav enligt SS 25268 och ljudklass B illlehållas. Detta medför att 
Miljöbyggnad klass guld/silver enligt manual 2.2 eller 3.0 kan innehållas för de utrymmen som skall bedömas. 

6. Kontrollpunkter i vidare projektering 
Punkter nedan är sådant som är särskilt viktiga att ta hand om i vidare projektering avseende ljud: 

Resulterande trafikbullernivåer på skolgård skall bedömas av lokala miijö- och hälsoenhet med tänkt 
utformning. 
Val av golv och e1forderlig stegijudsdämpning 
Ljudkrav på fönster och fasad 
Rumsakustiska lösningar skall specialstuderas i stora rum, exempelvis atelje, allrum, 
Arbete med ljudfrågor skall dokumenteras genom projektering samt 
produktionsskedet så att krav för miljöbyggnad kan anses vara uppfyllda. 
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Projektmål gäller generell! enligt SS25268, ljudklass B. Därför skall slutlig verifiering utföras för typrum genom 
mätning. Följande mätningar skall ingå i verifiering: 

Mätning av luftljudsisolering 
 
Mätning av stegljudsnivåei· 
 
Mätning av installationsbuller 
 
Kontroll av resulterande trafikbullernivåer genom mätning av fasadisolering 
 
Efterklangstid i rum för undervisning 
 

Mätningar skall utföras enligt anvisningar i SS 25268 enligt standardiserade mätmetoder. Mätning skall utförns i 
minst 5% av typrum. 
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