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Inledning
Bjerking utförde en bullerutredning under våren 2014 för andra etappen i utbyggnaden av
Barkabystaden i Järfälla. I området planeras bostäder, förskolor, en gymnasieskola,
kontor och handel. Bullerutredningen var en del av underlaget för fortsatt planering och
exploatering av området.
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Denna utredning avser en uppdatering avseende synpunkter som har tillkommit efter att
samråd hållits. Ändringar som har tillkommit:


Ny skärm längst E18



Ny strukturskiss



Bullerregn har lagts till



Uppdatering av tågtrafiksdata med nyare uppgifter



Vibrationer



Källkomplettering

Sammanfattning
De planerade bostäderna utsätts för trafikbuller främst från E18, Enköpingsvägen och
Mälarbanan. Vid planeringen av kvarteret har stor hänsyn tagits till utformningen och
placering av husen. Vid de mest bullerutsatta lägena har kontor eller handel planerats.
Lägenheter mot Enköpingsvägen och E18 får ljudnivåer mellan 60 och 65 dBA medan
lägenheter i områdets mitt får lägre än 55 dBA vid samtliga fasader.
Samtliga lägenheter uppfyller avstegsfall B enligt ”Trafikbuller och planering” och flertalet
uppfyller dessutom Riksdagens riktvärden avseende trafikbuller utomhus.
Alla lägenheter kan ha tillgång till en enskild balkong samt gemensam uteplats på gården
med högst 70 dBA maximal ljudnivå.
Ljudkvalitetsindex för området är 1,8 vilket är högre än minimikravet och bostäder med
god ljudmiljö kan byggas.
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Riktvärden trafikbuller
Nationella riktvärden
Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1.
Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av
bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Ekvivalent ljudnivå
[dBA]

Maximal ljudnivå
[dBA]

Ljudnivå inomhus

30

451

Ljudnivå utomhus vid fasad

55

-

-

70

(frifältsvärde)
Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning
till bostad
1

Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt.

Trafikbuller och Planering IV
I Trafikbuller och Planering (IV) anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två
avstegsfall. Dessa är i sammanfattning:
Kvalitetsmål
• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i
tätbebyggelse (frifältsvärde)
• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)
• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)
Avstegsfall A
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst
sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst
uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.
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 dB(A) för minst hälften av boningsrummen.
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Ljudkvalitetspoäng
I Trafikbuller och Planering II introduceras ett system som innebär vägning av positiva
och negativa faktorer med avseende på risken för störning av trafikbuller.
I oktober 2006 presenterades ”Trafikbuller och Planering III” som beskriver den
genomarbetade metoden för ljudkvalitetspoäng. Vid bedömning av lämpligheten till
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer:
• Buller på trafiksidan
• Buller på gård
• Buller vid entré
• Buller inomhus
• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor
• Planlösning
• Balkonger
• Grannskapet
Ljudkvalitetssystemet har vidareutvecklats och benämns numera Ljudkvalitetsindex och
har ett särskilt avsnitt i denna rapport. Senaste upplaga Trafikbuller och Planering IV har
använts i denna rapport.

Trafikförutsättningar
Trafikflöden har erhållits från Järfälla kommun och trafikverket.
Fastigheten utsätts främst för buller från Mälarbanan, samt från vägtrafik på E18,
Veddestabron och Enköpingsvägen.
E18 trafik ökats med trafikverkets uppräkningstal, 1,30 för lastbilar och 1,61 för
personbilar. Vid rapportens skrivande användes Trafikuppräkningstal för EVA 2010-20302050 med datum 2013-01-24.
Sammanställning av tågtrafik på fullt utbyggd anläggning Tomteboda – Kallhäll (år 2030),
tagen från Miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnad av Mälarbanan.

Vägtrafik
Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.
Väg

Trafikflöde

Andel tung trafik

Skyltad hastighet

E18

94000 f/d

7%

80 km/h

Enköpingsvägen

6500 f/d

6%

50 km/h

Veddestabron

13000 f/d

6%

50 km/h

140-1110 f/d

4%

30 km/h

Lokala gator
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Tågtrafik
Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.
Antal tåg/dygn

Tåglängd

Hastighet

Godståg

10 st

650 m

100 km/h

Fjärrtåg X40

22 st

240 m

100 km/h

Regionaltåg X40

70 st

240 m

100 km/h

Pendel

252 st

215 m

50 km/h

Tåg som stannar i Barkarby har antagits accelerera med 1.2 m/s2

Bedömningsgrunder
Trafikbullernivåer
Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller är Riksdagens riktvärden för trafikbuller.
Eftersom området utsätts för höga ljudnivåer kan inte riktvärdena uppfyllas för alla
bostäder varför åtgärder har vidtagits för att kunna bygga bostäder med god ljudmiljö
trots att de utsätts för höga ljudnivåer. Avsteg från riktvärdena enligt Trafikbuller och
planering ligger till grund för bedömningen av ljudmiljön.
Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i detta utlåtande utgående
från:
1. Möjligheten att uppfylla målet att utanför fönster i minst hälften av
boningsrummen i varje lägenhet uppnå en ljudnivå betydligt lägre än 55 dBA.
2. Möjligheten att för enkelsidiga lägenheter uppfylla målet om högst 55 dBA utanför
fönster i samtliga boningsrum.
3. Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå.
4. Möjligheten att erhålla ljudkvalitetsindex lägst 1,0.
5. Möjligheten att erhålla högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på
skolgårdar och förskolegårdar.

Kommentarer
Beräknade ljudnivåer redovisas på bilaga 1 – 10.
Vid beräkningarna har hänsyn tagits till bullerregn från E4 och förbifart Stockholm. Totalt
från båda vägarna har 40 dBA adderats till övriga beräknade värden.

Utomhus
Bostäder
Med föreslagen bebyggelse finns goda möjligheter att bygga bostäder med god ljudmiljö.
Föreslagen utformning av husen ger goda möjligheter till en bullerdämpad sida med
ljudnivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av
boningsrummen, avstegsfall A.
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De flesta lägenheterna erhåller en ekvivalent ljudnivå betydligt lägre än 55 dBA utanför
minst hälften av boningsrummen. Några huskroppar sticker upp högre än omgivande hus
varför ekvivalent ljudnivån vid dessa kommer att överstiga 55 dBA utanför samtliga rum,
Se figur 1. Dessa bostäder måste specialstuderas i ett senare skede för att säkerställa att
avstegsfall A innehålls. Med rätt planlösning och hjälp av tekniska lösningar som till
exempel inglasade balkonger kan en god ljudmiljö uppnås.

Figur 1
KV7, huskropp med 9 våningar. Övriga hus får som högst 50 dBA mot innergård, men våningarna
som är högre än övriga blir mer utsatta för buller.

Enkelsidiga lägenheter uppfyller målet högst 55 dBA utanför samtliga fönster.
Bostäderna byggs i huvudsak runt skyddade innergårdar där ljudnivån blir generellt lägre
än 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. Samtliga lägenheter har därför
tillgång till en enskild balkong eller en gemensam bullerskyddad uteplats.
Förskolor
Två förskolor planeras i området. Gårdarna kommer att få lägre än 50 dBA ekvivalent och
70 dBA maximal ljudnivå.
Gymnasium
Även ett gymnasium planeras i området. Skolgården får mestadels lägre än 55 dBA
ekvivalent ljudnivå medan 70 dBA maximal ljudnivå överskrids på drygt halva skolgården.

Inomhus
Med rätt val av fasadkonstruktion, fönster och eventuella uteluftdon uppfylls
inomhusvärdena för ljudklass B. Detta dimensioneras i ett senare skede då
planlösningar, ytterväggskonstruktioner mm finns framtaget.
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Ljudkvalitet
Underlag för metoden är situationsplan, byggnadsutformning och lägenhetsplanlösningar,
trafikuppgifter för alla aktuella trafikslag samt uppgifter om andra förekommande
bullerkällor. Med detta underlag beräknas framtida buller vid byggnadens fasader samt
på gårdsytor. Den sammanlagda dygnsekvivalenta ljudnivån från alla bullerkällor samt de
maximala ljudnivåerna beräknas och används vid bedömningarna. Metoden omfattar
poängberäkning av alla lägenheter i projektet för 9 ljudaspekter enligt beskrivning nedan.
Om Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0 finns förutsättningar att skapa en god ljudmiljö.

Förutsättningar
Utifrån underlaget har följande antaganden gjorts:


Samtliga bostäder uppfyller ljudklass B avseende ljudnivå inomhus.



Samtliga lägenheter är genomgående och har tillgång till bullerdämpad sida.
Undantaget är lägenheter i hus som sticker upp över intilliggande och enkelsidiga
studentlägenheter.



Lägenheter som eventuellt inte har en bullerdämpad sida med nuvarande
planering, antas att genom någon åtgärd som till exempel delvis inglasad
balkong, få tillgång till en fasad med betydligt lägre ljudnivå än 55 dBA.



Bostäderna vid parkeringshus antas vara enkelsidiga utan fönster på gavlarna.



Balkonger placeras på bullerdämpad sida dvs. på fasader mot husens
innergårdar.



Alla kvarter med innergård har en gemensam uteplats.



Hälften av entréer kommer att placeras mot en bullerdämpad sida.



Området runtomkring bostäderna anses vara bullrigt.

För att läsa mer om hur ljudpoängens beräkningsgång går till, finns metoden utförligt
förklarad på ” Trafikbuller och planering IV”.
1. Buller på trafiksidan (-3 till 0)
Området är omringat av E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan samt att Veddestabron
dessutom passerar i mitten och även utsätts av ett litet bidrag i form av bullerregn från
E4. Ljudnivån vid fasaden för den mest bullerutsatta byggnaden uppgår till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå medan flertalet bostäder i områdets mitt får lägre än 55 dBA utanför
samtliga fasader.
Ljudkvalitetspoängen varierar mellan 0 och -2 där flertalet lägenheter får -2 poäng, några
-1 och resten 0 poäng.
2. Buller på bullerdämpad sida (0 till +8)
De flesta bostäderna i områden har en tydlig kvartersstruktur som bildar skyddade
innergårdar. Bostäderna bakom parkeringshus är också skyddade från buller.
Nästan alla bostadshus har tillgång till en bullerdämpad sida där ljudnivån vid de flesta
fasaderna blir högst 50 dBA. Resterande bostäder får i huvudsak mellan 51 och 55 dBA. I
ett fåtal fall där detta inte uppfylls, är det möjligt att åstadkomma en bullerdämpad sida
med tekniska åtgärder.
Flertalet lägenheter får 4 poäng medan resten får 0 poäng.
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3. Buller vid entré (-2 till +1)
Bedömningen utgår från dygnsekvivalent ljudnivå utanför entréer. Om husen har två
entréer används medelvärdet av dessa.
Samtliga lägenheter får mellan -1 och 0 poäng.
4. Buller på gård, uteplats och balkong (0 till +6)
Bedömningen utgår från dygnsekvivalent ljudnivå samt på hur många platser, gård,
uteplats och/eller balkong, nivån uppfyller kravet. Samtliga lägenheter har tillgång till en
gård, gemensam uteplats och balkong.
Flertalet lägenheter får 6 poäng medan studentlägenheter får 0 poäng.
5. Buller inomhus (0 till +10))
Samtliga lägenheter uppfyller ljudklass B enligt SS 25267 avseende trafikbuller inomhus.
Samtliga lägenheter får 7 poäng.
6. Flera trafikslag/bullerkällor (-6 till 0)
Både tåg- och vägbuller påverkar området. Vägbuller finns runt hela området medan
tågbuller avtar så att husen närmast Enköpingsvägen inte bör störas av det.
Flertalet lägenheter får -3 poäng medan de närmast Enköpingsvägen får 0 poäng.
7. Planlösning (-12 till +8)
I detta tidiga skede finns inga planlösningar att utgå ifrån. vi har dock antagit att samtliga
lägenheter, utom enkelsidiga studentbostäder, har genomgående planlösning med
hälften av boningsrummen mot gårdssida.
Ljudkvalitetspoängen variera mellan 0 och 8 där flertalet lägenheter får 8 poäng och
resten 4 eller 0 poäng.
8. Bullerskydd på balkong (-12 till +2)
Nästan samtliga lägenheter kommer att få balkonger mot en bullerskyddad sida. Vi
bedömer att det kan bli nödvändigt med bullerskydd på ett fåtal balkonger. Med
bullerdämpande åtgärder kan även dessa uppfylla målet om bullerskyddad sida.
Ljudkvalitetspoängen variera mellan -2 och 2 där flertalet lägenheter får 2 poäng.
9. Grannskapet (0 till +3)
Bedömningen för grannskapet bestäms av hur bullrigt det är i det område som ligger
inom 5 minuters promenadavstånd. Grannskapet bedöms som mycket bullrigt varför
samtliga lägenheter får 0 poäng.

Ljudkvalitetsindex
Ljudkvalitetsindex blir 1,8 för hela området. Det går att bygga ett nytt bostadsområde med
god ljudkvalitet med nuvarande förutsättningar.
Det finns stora skillnader på poängresultat mellan de olika bostadshusen. Medan
bostäderna mitt i området får över 20 ljudkvalitetspoäng så får de mest utsatta
bostäderna 0,8 poäng.
Se figur 1 fört att se vilka är de mer utsatta lägen.
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Figur 2

Röda markeringar visar de mest utsatta fasaderna i området.

Vibrationer
Förutsättningar
Markförhållanden
Undergrunden utgörs av torv och lera med varierande mäktighet ovan berg.
Byggnader
Vi förutsätter att de planerade byggnaderna kommer att uppföras med betongstomme
med korta spännvidder och grundläggas med stödpålar.

Vibrationer från spårtrafik
De faktorer som främst påverkar vibrationer är:


Hastigheten på tågen. Högre hastighet ger högre vibrationer.



Fjädringen. Styvare fjädring på tågvagnarna ger högre vibrationer.



Hjulen. Ojämn yta på hjulen och ovala hjul ger högre vibrationer.



Rälen. Ojämna ytor på rälen ger högre vibrationer.



Banans grundläggning. En vibrationsisolerad grundläggning ger lägre vibrationer.



Avstånd. Ju närmare järnvägen ju högre vibrationsnivåer.

Vid bedömning av vibrationsnivåer i de nybyggda husen har vi antagit följande:


Tågvagnarnas fjädring är normalmjuk.



Hjulen är runda med jämna ytor.



Rälens ytor är jämna.
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Vibrationer från vägtrafik
Vägtrafik brukar normalt inte ge upphov till några störande vibrationer. En orsak som
möjligtvis kan ge vibrationsstörningar är ojämnheter i vägbanan såsom nedsänkta
gatubrunnar, gropar eller dylikt.

Riktlinjer för vibrationer i bostäder
Några myndighetskrav avseende vibrationsnivåer för bostäder finns inte. Nedan
redovisas standarden som används som underlag för bedömning av vibrationer i
bostäder, SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av
komfort i byggnader.
I denna standard finns en metod för mätning av vibrationer och bedömning av störning i
bostäder. Komfortvärdet är effektivvärdet i vertikal riktning (RMS-värde) med tidsvägning
Slow i frekvensområdet 1 – 80 Hz och vägt med ett filter för att ta hänsyn till människans
vibrationskänslighet.

Störningsområde
Måttlig störning
Sannolik störning

Vägd hastighet
0.4 – 1.0 mm/s RMS
> 1.0 mm/s RMS

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagning av angivna riktvärden
anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet ”Måttlig störning” som
störande. Vibrationer i skiktet ”Måttlig störning” ger i vissa fall anledning till klagomål. I
skiktet ”Sannolik störning” är vibrationer kännbara och upplevs av många som störande.

Praxis är att använda 0,4 mm/s RMS som riktvärde vid nyproduktion av bostäder.
Människans känseltröskel anges i standarden till 0,3 mm/s RMS.

Utlåtande
Utgående från förutsättningar ovan har vi bedömt förväntade vibrationsnivåer i
byggnaden. Vår bedömning är att frekvensvägda vibrationsnivåer inte kommer att
överskrida 0,3 mm/s RMS.

Lågfrekvent buller
Om busshållplatser placeras i närheten av fasader finns det risk att buller inomhus kan
överskrida BBRs krav på lågfrekvent buller. Buller från passerande bussar ingår i
trafikbullerberäkningen, men beräkningsmetoden tar inte hänsyn till det buller som
uppstår då bussar startar och stannar. Hänsyn till detta måste tas vid dimensionering av
fönster, uteluftsdon och yttervägg vid senare projektering.
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Bilagor
Bilaga 1. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Bilaga 2. Ekvivalent ljudnivå 8 m över mark.
Bilaga 3. Ekvivalent ljudnivå 17 m över mark.
Bilaga 4. Ekvivalent ljudnivå 23 m över mark
Bilaga 5. Ekvivalent ljudnivå 38 m över mark

Bilaga 6. Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Bilaga 7. Maximal ljudnivå 8 m över mark.
Bilaga 8. Maximal ljudnivå 17 m över mark.
Bilaga 9. Maximal ljudnivå 23 m över mark.
Bilaga 10. Maximal ljudnivå 38 m över mark.

Granskad av

Bjerking AB

Montserrat Sayol Lopez
Telefon 010-211 81 76
montse.sayol@bjerking.se

Leif Dahlback

Bjerking AB

FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

2m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
Datum

Granskad av

Montse Sayol
Nummer

2016-02-19

14U24630-1

FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
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Beräkningshöjd

Driftfall

8m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)
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Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

17 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
Datum

Granskad av
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2016-02-19
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

23 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
Datum

Granskad av

Montse Sayol
Nummer

2016-02-19
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

38 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

2m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

8m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

17 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
Datum
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Montse Sayol
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2016-02-19
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

23 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

38 m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
Växel: 018-211 80 80
www.bjerking.se
Skala

A3, 1:2000
Handläggare

Leif Dahlback
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FÖRKLARINGAR

Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller
Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

2m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Ekvivalent ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
Veddesta 2:1

Box 1351, 751 43 Uppsala
Strandbogatan 1
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Skala

A3, 1:2000
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Naturvårdsverkets rapport 4653
Nordiska beräkningsmodellen för
spårburen trafik
Naturvårdsverkets rapport 4935

Beräkningshöjd

Driftfall

2m

Trafik enligt prognos
för år 2030

Maximal ljudnivå
35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
80.0 < ... <= 85.0 dB(A)
85.0 < ... <= 90.0 dB(A)
90.0 < ... <= 150.0 dB(A)

BULLERKARTA
Område

Barkabystaden 2
Järfälla Kommun
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Barkarbystaden 2
Kvarter 4 och 5

www.bjerking.se

Uppdrag nr. 14U24630
Sida 1 (2)

Trafikbullerberäkning
Uppdragsnamn
Järfälla kommun
Plan- och
exploateringsavdelningen
177 80 Järfälla

Barkarbystaden 2
Järfälla kommun
Veddesta 2:1
Uppdragsgivare
Järfälla kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
Vår handläggare
Montserrat Sayol Lopez

Datum
2016-05-13

Inledning
Järfälla kommun önskar utreda möjligheten att ändra användning av två kvarter i
Barkarbystaden etapp 2. Vi har fått i uppdrag att hjälpa kommunen med möjligheten att
göra detta.

Verktyg: PM Rapport / V-3 / 2010-01-28
Sparat: 2016-05-13
Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\14U24630\2016\14U24630 Ändring från kontor till bostäder 20160512.docx

Ändringen gäller kvarter 4 och 5 där det är planerat att utföra kontor. Istället vill
kommunen låta bygga bostäder.

Båda kvarteren är mycket utsatta av trafikbuller från Veddestabron och Enköpingsvägen.
I skrivande stund finns inga mer detaljerade ritningar på hur kvarterstruktur skulle se ut.

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Uppdrag nr. 14U24630
Sida 2 (2)

Bedömning
Där figuren är markerad med blått är det lämpliga platser att bygga bostäder. Endast en
fasad är utsatt för höga ljudnivåer från trafik på markplan och det är möjligt att bygga
bostäder med en ljuddämpad sida mot innergården. Ur ett akustiskt perspektiv är det
möjligt att bygga bostäder utan tekniska lösningar.
Där kvarteren är markerade med orange är det inte lika enkelt att bygga bostäder.
Trafikbuller kommer från både Enköpingsvägen och Veddestabron i två olika höjder.
Huset skulle få tillgång till en ljuddämpad sida mot innegården men ljudnivån på fasaden
mot bron kan vara svår att klara utan tekniska lösningar som till exempel loftgångar.
I de mer utsatta lägena rekommenderas att behålla alternativa verksamheter som kontor
eller parkeringshus. Det är däremot möjligt att bygga bostäder i dessa lägen om de
projekteras med stor omsorg.

Bjerking AB

Granskad av

Montserrat Sayol Lopez
Telefon 010-211 81 76
montse.sayol@bjerking.se

Jonas Bergström

Bjerking AB

