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Inledning
Järfälla Kommun har beställt en bullerutredning för andra etappen i utbyggnaden av
Barkabystaden i Järfälla. Bullerutredningen är en del av underlaget för fortsatt planering
och exploatering av området.
Området är bullerutsatt främst från E18, Mälarbanan och Enköpingsvägen.
Enligt kommunens önskemål ska vi använda oss av Trafikbuller och Planering som
bedömningsunderlag.

Riktvärden trafikbuller
Nationella riktvärden
Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1.

Verktyg: PM Rapport / V-3 / 2010-01-28
Sparat: 2014-03-17
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24630\Akustik\Dok\14U24630 Barkabystaden.docx

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.
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Boverkets byggregler BBR
Bostäder
I Boverkets byggregler, BBR 20, anges följande allmänna råd för dimensionering av
byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.
Riktvärde för trafikbuller inomhus.
Utrymme avsett
Ljudklass C
för
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
Sömn, vila och
30 dBA
45 dBA
daglig samvaro
Matlagning och
35 dBA
hygien
Anm. Maximalnivån får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22 – 06 och aldrig med
mer än 10 dBA.
För ljudklass B krävs 4 dBA lägre värden.

Lokaler
”Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor,
fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete,
samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud
begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas.”
Vidare står att ”Kraven i avsnitten 7:1 och 7:22 är uppfyllda om de byggrelaterade kraven
i ljudklass C enligt SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden
önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för lokaler.”

Riktvärden trafikbuller för kontorslokaler
Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor de tidsperioder som
ljudkällorna är i regelmässig drift, samtidigt som den studerade verksamheten pågår
Typ av utrymme

Ekvivalent ljudnivå
[dBA]

Maximal ljudnivå
[dBA]

Konferensrum (>ca 20 personer)

30

45

Cellkontor, mötesrum, reception,
vilrum

35

50

Kontorslanskap, storrumskontor

35

55

Matsal, pausutrymme

40

-

Korridor, WC, trapphus, kopiering

45

-
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Riktvärden trafikbuller för skolor, förskolor och fritidshem
Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor de tidsperioder som
ljudkällorna är i regelmässig drift, samtidigt som den studerade verksamheten pågår
Typ av utrymme

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

Maximal ljudnivå [dBA]

Klassrum, grupprum, allrum,
ateljé, upp till 50 personer

30

45

Utrymmen för vila, enskild
arbete, rörelse/ lek, samtal,
allrum, expedition, pausrum

35

50

Uppehållsrum, kök

40

-

Groventré, kapprum, korridor,
WC, omklädningsrum

45

Riktvärden trafikbuller för undervisningslokaler: gymnasial och högre utbildning
Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor de tidsperioder som
ljudkällorna är i regelmässig drift, samtidigt som den studerade verksamheten pågår
Typ av utrymme

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

Maximal ljudnivå [dBA]

Aula, hörsal, föreläsningssal, mer
än 50 personer

30

45

Klassrum, lärosal, grupprum,
allrum, slöjdsal, upp till 50
personer

30

45

Utrymmen för vila, enskild
arbete, idrott, samtal, kurator,
vilrum, expedition

35

50

Uppehållsrum, kök, cafeteria

40

-

Trapphus, kapprum, korridor,
WC, omklädningsrum

-

-

Trafikbuller och Planering IV
I Trafikbuller och Planering (I) anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två
avstegsfall. Dessa är i sammanfattning:
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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.
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.

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.
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Vägtrafik
Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.
Väg

Trafikflöde

Andel tung trafik

Skyltad hastighet

E18

74000 f/d

7%

90 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

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

Tåglängd

Hastighet

Gods

7 st

600 m

100 km/h

IR-tåg

114 st

200 m

160 km/h

Pendel

140 st

150 m

50 km/h

Tågen 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. Trafikbuller och planering avseende avsteg från
riktvärden 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.
Bedömning av områdets ljudkvalitet har gjorts enligt Ljudkvalitetsindex enligt Trafikbuller
och planering IV.

Ljudkvalitetsindex
Underlag för metoden är situationsplan, byggnadsutformning och lägenhetsplanlösningar,
trafikuppgifter för alla aktuella trafikslag samt uppgifter om andra förekommande
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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.
1. Buller på trafiksidan
Bullret på trafiksidan är oftast orsaken till många av de övriga bullerfaktorerna men vid en
total sammanvägning av alla faktorer har det som enskild faktor relativt liten betydelse för
störningsupplevelsen.
Att planera byggnaden så att låga nivåer erhålls på gården och gårdssidan är betydligt
viktigare än att minska nivån på trafiksidan. Bullret på trafiksidan kan minskas genom
trafikreglering samt genom utveckling av tystare fordon, vägbeläggningar och däck.
2. Buller på bullerdämpad sida
Låga bullernivåer på byggnadens tysta eller bullerdämpade sida kan erhållas med
lämplig utformning av byggnaderna. Hänsyn måste dock tas även till buller från trafik på
stora avstånd. Trafiken i större städer och på större trafikleder kan på stora avstånd ge
ett ”bullerregn”, alltså ett jämt buller utbrett över stora områden.
3. Buller vid entré
Om de boende aldrig eller mycket sällan behöver komma i kontakt med en bullrig
trafiksida minskar risken för störningar. Låga bullernivåer på entrésidan är då en faktor
som bör beaktas. Bullernivån påverkas av byggnadens utformning och placeringen av
entréer.
4. Buller på gård, uteplats och balkong
Minst en uteplats, gemensam eller enskild med högst 70 dBA maximal ljudnivå krävs
men om även ekvivalentnivån är låg minskar störningen. Vid låga nivåer på både en
gemensam uteplats och enskild balkong ökar poängen. Har de boende även tillgång till
en bullerdämpad större gårdsyta med exempelvis lekmöjligheter fås ytterligare poäng.
Med större gårdsyta avses en för ändamålet anlagd yta på minst 100 m2. Gemensam
uteplats bör vara minst 20 m2 stor.
5. Buller inomhus
Ju högre trafikbuller utomhus desto lägre bör nivån vara inomhus. Ljudklass B bör alltid
övervägas då riktvärdena överskrids utomhus. En skillnad i trafikbullernivå ute – inne på
40 dBA kan erhållas med kommersiellt tillgängliga fönster av rimlig storlek.
6. Flera trafikslag/bullerkällor
Förekomsten av flera trafikslag eller andra bullerkällor, exempelvis väg- och tågtrafik eller
industribuller ökar störningsrisken vilket innebär att andra faktorer behöver kompensera
detta. Vid beräkning av nivåer vid fasad, dimensioneringen av fasadisolering etc. ska
nivån från alla förekommande trafikslag adderas. Vidare har i den tidigare
undersökningen konstaterats att den upplevda störningen ökar om trafiken inte syns.
7. Planlösning
Bra lägenhetsplanlösning med tillgång till bullerdämpad eller tyst sida är oftast en
förutsättning för alla bostäder i bullerutsatta lägen. Det bör nämnas att nya bostäder ofta,
även i mindre orter, exponeras för ekvivalentnivåer som överstiger 55 dBA. Vid mer än
800 fordon/dygn blir ekvivalentnivån över 55 dBA på 10 m avstånd.
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Med boningsrum avses sov- och vardagsrum. Vid bedömningen om nivå invid fasad till
boningsrum är högst 55 dBA eller 50 dBA ekvivalentnivå och högst 70 dBA maximalnivå,
är det tillräckligt om ett fönster i rummet uppfyller angiven nivå.
8. Bullerskydd på balkong
För att avskärma trafikbullret kan lokala bullerskydd på balkonger användas.
Avskärmning på en sida för att uppnå högst 55 dBA utanför fönster mot balkongen
accepteras oftast och i undantagsfall på två sidor
9. Grannskapet
Bullret i byggnadens grannskap har betydelse för den samlade trafikbullerstörningen. Är
det nära till ett relativt tyst och lugnt område minskar störningsgraden.
Ljudkvalitetsindex
Utgående från beräknade poäng sker beräkningen av Ljudkvalitetsindex enligt nedan:
Ljudkvalitetsindex = (Medelvärdet för alla lägenheter + minimivärdet för någon
lägenhet)/15
Vid Ljudkvalitetsindex ≥ 1,0 är projektet acceptabelt och bostäder med god ljudkvalitet
kan skapas.

Förutsättningar
För bedömning av projektet har vi undersökt området i sin helhet.
1. Buller på trafiksidan
Området är omringat av E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan samt att Veddestabron
dessutom passerar i mitten.
Ljudnivån på fasaden av den mest bullerutsatta byggnaden ligger över 65 dBA ekvivalent
ljudnivå.
Husen som ligger nära mitten av området får lägre ljudnivåer vid fasaderna.
2. Buller på bullerdämpad sida
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 på de flesta
fasader ligger mellan 51 och 54 dBA. I de få fall som detta inte uppfylls, är det möjligt att
åstadkomma detta med bullerdämpande åtgärder.
3. Buller vid entré
Bedömningen utgår från den dygnsekvivalenta ljudnivån utanför och i omedelbar närhet
av den entré som oftast används till trapphuset för aktuell lägenhet. Om husen har två
entréer används medelvärdet av dessa.
4. Buller på gård, uteplats och balkong
Bedömningen utgår från dygnsekvivalent ljudnivå samt på hur många platser, gård,
uteplats och/eller balkong, nivån uppfyller kravet. Balkongernas poäng utgår från både
ekvivalent och maximal ljudnivån.
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5. Buller inomhus
Bullret inomhus minskas med rätt val av yttervägg, fönster och eventuella uteluftsdon.
Ljudklassning enligt svensk standard SS 25267.
6. Flera trafikslag/bullerkällor
Både tåg- och vägbuller påverkar området.
Vägbuller finns runt hela området medan tågbuller avtar så att husen närmast
Enköpingsvägen inte bör störas av det.
7. Planlösning
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.
8. Bullerskydd på balkong
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 dessa även uppfylla målen om bullerskyddad sida.
9. Grannskapet
Bedömningen för grannskapet bestäms av hur bullrigt det är i det område som ligger
inom 5 minuters promenadavstånd.

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 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.

•

I de lägenheter som har ljudnivåer på fasaden högre än 55 dBA antas att minst
85 % har en balkong mot en ljuddämpad sida.

•

Alla kvarter med innergård har en gemensam uteplats.

•

Hälften av entréer kommer att placeras mot en bullerdämpad sida.

•

Området runtomkring bostäderna anses vara bullrigt.

Resultat
Bullerberäkning
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
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ljudnivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av
boningsrummen.
Fasader mot Enköpingsvägen och Notarievägen får som mest 63 dBA ekvivalent och 86
dBA maximal ljudnivå. Fasader mot järnvägen får som mest 62 dBA ekvivalent och 86
dBA maximal ljudnivå. Studentbostäderna får lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför
nästan alla fönstren. Fasader mot innergårdar får i huvudsak lägre än 50 dBA ekvivalent
och 70 dBA maximal ljudnivå. Några huskroppar sticker upp högre än omgivande hus
varför ljudnivån vid dessa kan överstiga 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
Dessa bostäder måste specialstuderas i ett senare skede för att säkerställa att
avstegsfall enligt Trafikbuller och planering innehålls.
Bostäderna byggs i huvudsak runt skyddade innergårdar där ljudnivån blir lägre än 50
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. Samtliga lägenheter har därför tillgång till
en gemensam bullerskyddad uteplats.
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.
Förskolor
Tre förskolor planeras i området. Gårdarna kommer att få lägre än 50 dBA ekvivalent och
70 dBA maximal ljudnivå.
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.
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.
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.

Ljudkvalitetsindex
Ljudkvalitetsindex blir 1,4 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 ljudkvalitetsindex upp till 3,3 så får de mest utsatta
bostäderna 0,4.
De lägenheter som får sämst betyg är de som sticker upp högre än omgivningen,
hörnlägenheter mot Enköpingsvägen samt de längst ner i sydost.

Bjerking AB

Uppdrag nr. 14U24630
Sida 10 (10)

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. Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Bilaga 6. Maximal ljudnivå 8 m över mark.
Bilaga 7. Maximal ljudnivå 17 m över mark.
Bilaga 8. Maximal ljudnivå 23 m över mark.
Bilaga 9. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark, endast tåg.
Bilaga 10. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark, endast tåg.
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