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Uppdrag
Uppdraget avser en kartläggning av trafikbuller med bakgrund av att nybyggnation av
bostäder planeras i Järfälla Säby 3:69.

Sammanfattning
Beräkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller
(TemaNord 1996:525) i beräkningsprogrammet Cadna-A (Version 4.6.155). Resultat från
beräkningar visar att majoriteten av bostäder som vetter mot vägen flyginfarten får
bullernivåer från trafik som överskrider riktvärden utanför bostäders fönster. Samtliga
balkonger som vetter mot vägen flyginfarten blir även exponerade för höga
trafikbullernivåer som överskrider riktvärden. Förslag på åtgärder ges i denna rapport.
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1. Sammanfattande bedömning
Beräknade bullernivåer redovisas i bullerkartor (bilagor A-K). Resultaten visar att:

 45 av de 50 enkelsida bostäder som vetter mot vägen Flyginfarten exponeras för
ekvivalenta trafikbullernivåer som överskrider riktvärden. Värdena uppgår till kring 61-
63 dBA utanför bostäders fönster. Riktvärdet 60 dBA överskrids således med 1-3 dB.

Förslag till byggteknisk åtgärd för att möjliggöra en ljuddämpad vädring för dessa
bostäder ges i avsnitt 2.

 Gemensamma balkonger som vetter mot vägen Flyginfarten exponeras för
ekvivalenta och maximala trafikbullernivåer som överskrider riktvärden. Värdena
uppgår till kring 61-64 dBA ekvivalent nivå och kring 76-80 dBA maximal nivå.
Riktvärdena är 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. Det rör sig således
om kraftiga överskridanden som ej bedöms möjliga att kompensera med
byggtekniska åtgärder. Det rekommenderas att man endera komplettera med någon
annan form av gemensam uteplats. Balkonger skulle då kunna ses som ett
komplement till utevistelse utan krav. Alternativt spegelvänds planlösningen så att
balkonger vetter mot ljuddämpad sida.

 För övriga bostäder överskrids ej riktvärden.

2. Förslag till fönsteråtgärd för bostäder mot bullrig sida
För att möjliggöra ljuddämpad vädring för bostäder som vetter mot bullrig sida föreslås att
minst ett fönster i varje bostad utförs med följande speciallösning som beskrivs i
Länsstyrelsen i Stockholms publikation Trafikbuller och planering III. Lösningen bedöms ge
upp till ca 15 dBA dämpning gentemot ett vanligt öppet fönster. Då överskridanden li
gger kring 1-3 dBA bedöms åtgärden vara rimlig för att möjliggöra ljuddämpad vädring.

Figur 1  Förslag till speciallösning för fönster som medger ljuddämpad vädring (Länsstyrelsen i Stockholms
publikation Trafikbuller och planering III)

3. Riktlinjer och riktvärden

3.1 Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216)
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Bestämmelser och riktvärden för trafikbuller utomhus vid plan- och bygglovsärenden ges i
Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Ett utdrag från författningen med riktvärden återges
nedan.

4. Beräkningsmetod

4.1 Beräkningsmodell
Beräkningar är utförda i beräkningsprogrammet Cadna-A. Programmet beräknar
ljudtrycksnivåer enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (TemaNord
1996:525). Modellen är uppbyggd så att ljudtrycksnivån i mottagarpunkter beräknas utifrån
utgångsvärden som korrigeras för omgivningens inverkan på ljudutbredningen. Modellen är
avsedd för beräkningar med ett avstånd på högst ca 300 m mätt vinkelrätt mot väg vid
neutrala eller måttliga medvindsförhållanden dvs (0  3 m/s) medvind eller vid motsvarande
temperaturgradienter. Modellen beräknar bullernivåer utifrån trafikmängder, trafikslag,
hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse. Beräkningar har inkluderat 3
reflektionsvägar. Mark och bebyggelse har antagits vara reflekterande.

4.2 Beräkningsparametrar
Dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq,24h):
Kontinuerligt trafikbuller avser ekvivalent A-vägd ljudnivå för ett årsmedeldygn.

Maximal ljudnivå (LAFmax):
Momentant trafikbuller avser ekvivalent A-
beräkningsmodellen fastställs max-värdet utifrån den 95:e percentilen av statistiskt
förekommande max-nivåer.

Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 55 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 stycket 1 att bullret
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

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.

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.
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4.3 Beräkningsmodellens noggrannhet
Beräkningsmodellen har en noggrannhet på som bäst ± 3 dB. Resultatets noggrannhet
påverkas av osäkerhet i modellens indata. I rapporten Anvisningar för kartläggning av buller
enligt 2004/49/EG, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ges vägledning kring den
numeriska noggrannheten. En feluppskattning av trafikmängd påverkar enligt rapporten
noggrannheten med 0,5 dB per 10 %. Andel tung trafik inverkar med 1 dB per 20 %
avvikelse och fordons hastighet 1 dB per 10 % avvikelse. Värdena avser i rapporten
parametern Lden men kan även representera beräkningar av Leq.

5. Ingångsdata för beräkningar

5.1 Underlag
Beskrivning: Filnamn: Datum:
Utdrag ur kommunens baskarta BK_Saby_3_69_mfl.dwg 2016-05-31
Situationsplan över planområdet Markplan_1_1000.dwg 2016-02-07
Planer och fasader i elevation C100-V-10001.dxf 2016-05-24
WSP - Rapport Barkabystaden
Trafikanalys 2030

Trafikprognos,+WSP,+2015-05-21.pdf 2015-05-21

5.2 3D-modell
Modellen som använts för beräkningar har upprättats utifrån de kartor, 3D-modeller och
skisser som ingått i underlaget.

5.3 Trafikdata
Trafikflödesdata som ligger till grund för beräkningar är hämtade från en trafikprognos för år
2030 som framställts av konsultfirman WSP (Rapport Barkabystaden Trafikanalys 2030,
daterad 2015-05-21) med scenario Bark30Hi Norrviksvägen. Andel tung trafik har
approximerats baserat på senast tillgängliga uppmätta värden från Trafikverkets
trafikflödeskartor (tillgängliga via Trafikverkets hemsida). Ingångsdata för fordonshastigheter
baseras på skyltade väghastigheter enligt Trafikverkets nationella vägdatabas.

Trafikdata för respektive vägavsnitt redovisas i tabell och översiktsbild nedan.

Vägavsnitt Väg Hastighet
[km/h]

Antal fordon
[ÅVD]

Andel tunga fordon
[%]

1 E18 100 12
2 E18 100 12

3 E18 100 12

4 Påfart E18 100 5
5 Avfart E18 100 5

6 Flyginfarten 40 4

7 Enköpingsvägen 40 4

8 Folkungavägen 40 5

9 Parkeringsgenomfart 50 5 1)

10 Flyginfarten 40 4

11 Enköpingsvägen 40 6

12 Folkungavägen 40 9
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13 Flyginfarten 40 7

14 Herrestavägen 40 3
15 Flyginfarten 30 5 1)

16 Enköpingsvägen 40 5

1) Uppskattat värde

Figur 2  Aktuella vägpartier med numrering enligt tabell ovan som inkluderats i beräkningar.



Bilaga A - Ljudnivåer ovan mark



Bilaga B - Ljudnivåer utanför fasad (plan 1)



Bilaga C - Ljudnivåer utanför fasad (plan 2)



Bilaga D - Ljudnivåer utanför fasad (plan 3)



Bilaga E - Ljudnivåer utanför fasad (plan 4)



Bilaga F - Ljudnivåer utanför fasad (plan 5)



Bilaga G - Ljudnivåer utanför fasad (plan 6)



Bilaga H - Ljudnivåer utanför balkong (plan 2,5)



Bilaga I - Ljudnivåer utanför balkong (plan 3,5)



Bilaga J - Ljudnivåer utanför balkong (plan 4,5)



Bilaga K - Ljudnivåer utanför balkong (plan 5.5)


