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Sammanfattning 

Detaljplanen för Veddesta etapp 1, omfattar ett 12,5 ha stort område i Järfälla kommun. Detaljplanen 
har varit på granskning och inför ett antagande behöver förutsättningarna för buller, stomljud och 
komfort uppdateras. 

Uppdraget är att revidera tidigare utredningar med ny information från nya trafiksimuleringar, inarbeta 
de synpunkter som inkommit vid granskningen i samrådsredogörelsen, uppdatera 
byggnadsmodellerna med ändringar från exploatörerna samt utreda innebörden av att godståg 
planeras på Mälarbanan. 

Bebyggelsen inom planområdet planeras som helt eller delvis sammanhållen, tre höghus planeras. 
Det planeras även förskolor, kontor och hotell. Tre exploatörer för de totalt 16 kvarteren finns inom 
Etapp 1, Sagax med kvarter 1 och 2 i norr närmast E18, Veidekke i söder med kvarter 10-16 och 
Järfälla kommun med resterande 7 kvarter där emellan.   

Kvarter 1 och 2 har, i nuvarande planförslag, två större åtgärder för att hantera trafikbullret från E18 
och Mälarbanan; 

1. Höga skärmar i öppningar mellan byggnaderna (6-7 våningar) för att skärma av innergården. 
2. Gavelfasader belagda med ljudabsorberande material för att minska reflexers inverkan på 

innergårdar. 

Åtta lägenheter, av 525 i kv 1 och 2, innehåller ej förordningen men kan nå ner till riktvärdet för 
ljuddämpad sida vid hälften av bostadsrummen med hjälp av 25 procentig delinglasning av balkong 
samt akustiskt tätt balkongräcke och ljudabsorbent i tak. Detta gäller två gavellägenheter i höghuset 
och 6 hörnlägenheter (mot Veddestavägen) i kvarter 2, markerade med gul pil i figur nedan. 

Förutom detta behöver 12 större hörnlägenheter (hörn mot Lokalgata 1) byggas med ett akustiskt tätt 
balkongräcke och ljudabsorbent i tak för att innehålla förordningen, blå pil i figur nedan. I övrigt behövs 
inga andra akustiska åtgärder för trafikbuller utomhus. 

 

Figur. Byggnadshöga skärmar är markerade i blå färg, fasader som försetts med ljudabsorberande material är 
markerade med orange ring. Fasader med ljudnivåer som överskrider 60 dBA på något våningsplan är markerade 
med röd färg. Ytterligare åtgärder behövs vid de gula pilarna och vid de blå. 

Tio kvarters planlösningar kan i princip sättas utan specifika hänsyn m.a.p. trafikbuller, förutom att 
mindre lägenheter, � 35 m2, behöver planeras alternativt att större lägenheter (vid orange-färgade 
fasader) behöver genomgående planlösning där ljudnivåerna överskrider 60 dBA.  

För fyra hela kvarter kan planlösningar sätta utan inverkan av trafikbullerfrågan. 

  

Höghus 
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Gemensamma uteplatser som innehåller riktvärdena för trafikbuller kan placeras på innergård utan 
ytterligare åtgärder för kvarter 1, 2, 6, 7, 9-13 och 15. Kvarter 4, 14 och 16 kan erhålla gemensamma 
uteplatser som innehåller riktvärdena med lokala uteplatsskärmar. Kvarter 3, 5 och 8 har ingen 
möjlighet att skapa dessa uteplatser som de är planerade nu men förutsätts där av ej innehålla 
bostäder.  

De två förskolorna kan skapa områden på gårdar med önskvärda dygnsekvivalenta ljudnivåer  
� 50 dBA. Detta är önskvärt enligt Boverket men inget krav. 

De mest bullerutsatta delarna av fasad mot E18 och Mälarbanan behöver dämpas 47 dBA. Detta 
fordrar en tidig dimensioneringsinsats med beslut om bl.a. typ av ventilation och fasadkonstruktion. 
Dämpning av lågfrekvent buller bör också beaktas tidigt och fönster mot Mälarbanan rekommenderas 
vara av tvåglas typ.  

Beräkningar av stomljud från Mälarbanan (godståg, pendeltåg, SJ dubbeldäckare) och tunnelbanan 
ligger under riktvärdet. Risk för stomljud från Veddestabron är mycket låg. 

Från Mälarbanan har inga nivåer högre än 0,2 mm/s uppmätts för persontåg. Beräkningar för godståg, 
som anses vara ett värsta fall, visar att riktvärde 0,4 mm/s i bostäder innehålls. Beräkningar är gjorda 
för ett värsta fall. 

Kortfortvibrationer från tung trafik på Veddestabron och från tunnelbana beräknas som mycket låga, 
riktvärde 0,4 mm/s innehålls med mycket god marginal. 

 

Komplettering rev 1.1 

Kommentar till ändring av höghusplacering i kvarter 1. Höghuset planeras i nuläget förskjutas 7 meter 
från Mälarbanan in mot innergården, relativt det som utretts i denna rapport. Inga öppningar i 
byggnadsstrukturen tillkommer pga. detta. Inglasningen mellan innergården i kvarter 1 och Veddesta 
Bro kommer därmed förkortas med 7 meter.  

Denna förflyttning bör enbart medföra förbättringar ur ljudsynpunkt då höghuset skjuts bort från 
dominerande ljudkällan, Mälarbanan, och den inglasade öppningen mot Veddesta Bro förkortas med 
7 meter varför ändringen ej motiverat en omräkning och revidering av bullerutredningen i detta skede.  
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Bilagor 
 

Nr Ljudkällor Område Parameter Period Beskrivning 

1 Väg + Spårtrafik 2040 Etapp 1 LAEq, Dygn Grid på höjden 1,5 m rel. mark 

2 Väg + Spårtrafik 2040 Etapp 1 LAEq Dygn Grid på höjden 60 m rel. mark 

3 Väg + Spårtrafik 2040 Etapp 1 LAEq Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, översikt 

4 Väg + Spårtrafik 2040 SAGAX LAEq Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

5 Väg + Spårtrafik 2040 Järfälla kommun LAEq Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

6 Väg + Spårtrafik 2040 VEIDEKKE LAEq Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

7 Vägtrafik 2040 Etapp 1 LAMax,5:th Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, översikt 

8 Spårtrafik 2040 Etapp 1 LAMax,5:th Dygn Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, översikt 

9 Vägtrafik 2040 Etapp 1 LAMax,5:th Dygn Grid på höjden 1,5 m rel. mark 

10 Spårtrafik 2040 Etapp 1 LAMax,5:th Dygn Grid på höjden 1,5 m rel. mark 

11 Vägtrafik 2040 SAGAX LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

12 Spårtrafik 2040 SAGAX LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

13 Vägtrafik 2040 Järfälla kommun LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

14 Spårtrafik 2040 Järfälla kommun LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

15 Vägtrafik 2040 VEIDEKKE LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

16 Spårtrafik 2040 VEIDEKKE LAMax,5:th Natt Frifältskorrigerad ljudnivå vid fasad, 3D 

 
17 

-- Etapp 1 -- -- Jordartskarta från SGU 
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 Introduktion utredning 

 Bakgrund 

Detaljplanen för Veddesta 1, omfattar ett 12,5 ha stort område i Järfälla, se illustrationsplan i figur 
nedan. Detaljplanen har varit på granskning och inför ett antagande behöver förutsättningarna för 
buller, stomljud och komfort uppdateras. 

Marken används idag som industrimark med en del industri och verksamhetsbebyggelse men med 
stora ytor som är obebyggda. Villabebyggelse finns en bit söder om planområdet. 

Bebyggelsen inom planområdet planeras som helt eller delvis sammanhållen, tre höghus planeras. 
Det planeras även förskolor, kontor och hotell. Tre exploatörer för de totalt 16 kvarteren finns inom 
Etapp 1, Sagax med kvarter 1 och 2 i norr närmast E18, Veidekke i söder med kvarter 10-16 och 
Järfälla kommun med resterande 7 kvarter.  

Figur 1. Veddesta Etapp 1, uppdelat i färg för varje exploatör. 

 Uppdrag 

Uppdraget är att revidera tidigare utredningar med ny information från nya reviderade 
trafiksimuleringar, inarbeta de synpunkter som inkommit vid granskningen i samrådsredogörelsen 
samt uppdatera byggnadsmodellerna med ändringar från exploatörerna. 
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 Rapportens innehåll 

Rapporten är uppdelad i ett kapitel för varje kategori av potentiell bullerproblematik för projektet; 
trafikbuller, lågfrekvent buller, stomljud och komfortvibrationer. Byggbuller nämns något översiktligt.  

 Underlag 

Det underlag som använts för att ta fram rapporten har varit. 

• 3-D modell över Etapp 1 som togs fram av Norconsult för trafikbullerutredning inför 
detaljplan [1] 

• Detaljerad byggnadsmodell, inklusive plankartor och fasader, från SAGAX baserad på 
ritningar levererade 2019-09-03  

• Plankarta daterad 2019-05-28 
• Resultat från trafiksimuleringar från WSP daterade 2019-01-11, ÅDT samt andel lastbilstrafik 
• Samrådsredogörelse, granskningshandling från Järfälla kommun, Dnr Kst 2015/71 

daterad 2019-05-28 
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 Trafikbuller 

 Trafikbuller vid Veddesta etapp 1 

Veddesta etapp 1 är en av fem deletapper som berör ett stort område i Järfälla kommun. Den östra 
delen av området är idag direkt angränsande mot Mälarbanan och E18 med mycket trafik. Etapp 1 
kommer även innefatta norra Stockholms största kollektivtrafikcentrum, som inkluderar stationer för 
tunnelbana, pendeltåg och buss.  

 Bedömningsgrunder 

Denna utredning utgår från att målet är att innehålla trafikbullerförordningen för bostadsbyggnader och 
Naturvårdsverket mål för förskolegårdar. 

 Trafikbullerförordningen 

I förordning (2015:216) specificeras riktvärden för buller vid bostadsfasad, vilka tillämpas vid ansökan 
om bygglov efter 1 januari 2015, se tabell 2.  

Tabell 1: Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik för bostadsbyggnader (SFS 2015:216 med ändring SFS 
2017:359). 

Del av 
bostad 

Ekvivalent 
ljudnivå 
för dygn 

[dBA] 

Maximal ljudnivå för dygn [dBA, FAST] 

Vid 
fasad 

    601, 2  - 

Vid 
uteplats 

50 703 

1 För bostäder mindre än 35 kvm gäller riktvärdet 65 dBA.  
2 Om 60 dBA överskrids vid bostäders fasad ska minst hälften av bostadsrummen vara belägna mot en tyst sida 
där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dBA och den maximala ljudnivån inte överskrider 70 dBA 
mellan klockan 22-06). 
3 Riktvärdet får inte överskridas med högst 10 dBA-enheter vid som mest 5 tillfällen per timma mellan klockan 
22-06. 
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 Förskolor/skolor 

Boverket har tagit fram ett dokument ”Gör plats för barn och unga”. Rapport 2015:8. Enligt denna är 
det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå på de delar av gården som är avsedd för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett dokument ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik”. NV-01534-17 (September 2017). I tabell 3 redovisas riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik på ny/ombyggd skolgård (frifältsvärde). 

Tabell 2: Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 
dygn [dBA] 

Maximal ljudnivå för dygn 
[dBA, FAST] 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70* 

* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedelsdygn under den tid då förskolan nyttjas 
(exempelvis 07-18) 

 Boverkets byggregler 

Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3och SS 
25267. Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus 
redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3  Ljudnivåkrav inomhus från trafik och yttre ljudkällor 

Rumstyp Ekvivalent ljudnivå 
[dBA] 

Maximal ljudnivå nattetid 
[dBA] 

Sovrum, vila och daglig samvaro 30 45 

Matlagning och hygien 35 - 
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 Beräkning av trafikbullernivåer 

Ljudnivåer har beräknats i enlighet med de Nordiska beräkningsmodellerna för väg- och spårtrafik. 
Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 
version 8.1. I programmet konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av 
planområdet, inkluderat vägar, byggnader och övriga ytor, se Figur 2 nedan. Alla beräkningar utförs 
med mellan 3 och 5 reflexer. 

 Trafikuppgifter 

Trafikprognoserna för det kommunala vägnätet är utförda av WSP och levererades som en prognos 
för 2040 i ÅDT (Års-dygns-trafik) och andel tung trafik/lastbilar för riktningsuppdelade enskilda 
vägsegment. Inga omräkningar har skett i denna utredning. En genomgång av vägarna har dock 
utförts och data har räknats om för att gälla hela vägsegment i båda riktningarna. 

Trafikverkets E18 och Mälarbanan har erhållit flödesdata i enlighet med Trafikverkets egna 
granskningskommentarer [2]. 

 

 

Figur 2. Vy ovanifrån över modell. Röda linjer visar inkluderade vägljudkällor och vinröd linje, järnvägskällan. 
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Veddestavägen, Veddesta bro och Ekonomivägen är namngivna, övriga kommunala gator definieras 
med en bokstav, A-D, eller Lokalgata 1 och 2, samt ett segmentnummer. Segmentuppdelning sker i 
korsning med början från väster eller norr, se Figur 3. 

 Vägtrafik 

Använda vägtrafikflöden, hastigheter och tung trafik redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Använda trafikflöden, ÅDT, andel tung trafik och hastighet. 

Vägnamn/sträcka Delsegment Hastighet 
[km/h] 

Väguppgifter 2040 

År ÅDT 
[fordon/dygn] 

Tung trafik [%] 
dygn/natt 

Ekonomivägen 1 30 2040           1 800     9 / 9 

  2-3               1 700     10 / 10 

  4               3 400     5 / 5 

  5               7 000     3 / 3 

Veddestavägen 1-2 40 2040         12 000     8 / 8 

  3             14 000     5 / 5 

  4             12 000     5 / 5 

  5               8 000     5 / 5 

Gatubeteckning 

Segmentnummer 

Figur 3. Namngivning av gator i aktuell rapport. 
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Vägnamn/sträcka Delsegment Hastighet 
[km/h] 

Väguppgifter 2040 

År ÅDT 
[fordon/dygn] 

Tung trafik [%] 
dygn/natt 

  6               4 000     7 / 7 

  7               7 000     5 / 5 

  8               3 000     2 / 2 

  9               8 000     3 / 3 

  10               5 000     3 / 3 

LOKALGATA 1 1 30 2040           5 000     5 / 5 

  2               4 000     4 / 4 

LOKALGATA 2 1-5 30 2040              400     12 / 0 

GATA A    30 2040           5 000     4 / 4 

GATA B   30 2040           3 300     5 / 5 

GATA C 1 30 2040           1 500     8 / 8 

  2               1 000     7 / 7 

  3-4 30 2040              500     4 / 0 

GATA D 1-2 30 2040           3 800     11 / 11 

  3               1 000     6 / 6 

  4-6                  500     5 / 0 

Veddesta Bro   40 2040           6 700     7 / 7 

E18 Båda riktningarna 90 2040       101 500     9 / 9 
 

 Spårtrafik 

Prognostiserad tågtrafik för år 2040 på Mälarbanan förbi Barkarby station 2040 är hämtat från aktuell 
version av Wikibana, avstämd med Trafikverket och justerat i enlighet med inkomna synpunkter på 
planförslaget från Trafikverket [2]. I Tabell 5 redovisas tågtrafiken som legat till grund för utredningen. 

                                 

Tabell 5. Trafikförutsättningar för tågtrafik mälarbanan, prognosår 2040 

Tågtyp Antal tåg Hastighet [km/h] Maximal tåglängd 
[m] 

Medellängd 
[m] 

Godståg 4 100 530 400 

Pendeltåg - X60 284 160 142 214 

IC - X40 96 160 200 200 
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 Resultatpresentation – tolkning, tips mm 

Bullerberäkningarna utförs relativt mark och vid fasad och redovisas i färg som anger aktuellt 
ljudnivåintervall som beräknats.  

Redovisningen relativt mark visar en interpolation av det beräkningsresultat som beräknats med en 
viss täthet (anpassad till situation) mellan punkterna. 

Både beräkningar vid fasad och relativt mark tar hänsyn till reflexer. Det som skiljer dessa åt är att 
beräkningen till fasad ej tar hänsyn till den egna fasadens reflex. Detta då det är den ljudtrycksnivån 
som belastar fönstret och ligger till grund för fönsterdimensioneringen. Dvs en beräknad fasadljudnivå 
(s.k. frifältskorrigerad) ska ge ett lägre värde än beräkningen relativt mark i samma område. 

 Färgskalor – förklaring 

Färgskalor enligt nedan används i rapporten. 

Ekvivalent ljudnivå 
För den ekvivalenta ljudnivån finns ingen entydig egentlig gräns då flera olika används. 

På uteplats gäller � 50 dBA, dvs blå färg 

För att bostäders (� 35 m2) planlösning skall kunna väljas, oberoende av ljudnivå 
utanför, behöver lägenhetens alla fönster ha färgerna gul, grön eller blå, dvs 
� 60 dBA. 

För att bostäders (< 35 m2) planlösning skall kunna väljas, oberoende av ljudnivå 
utanför, behöver lägenhetens alla fönster ha färgerna orange, gul, grön eller blå, 
dvs � 65 dBA. 

I det fall inte alla fasader till lägenheten innehåller riktvärdena ovan kan förslaget godkännas om 
hälften av bostadsrummen (sovrum, vardagsrum) har ljudnivåer � 55 dBA, dvs grön eller blå.  

 

Maximal ljudnivå 

I det fall riktvärdet för bostäders ekvivalenta ljudnivå för alla fasader ej uppnås 
tillkommer även ett riktvärde för maximal ljudnivå vid samma fasader, 
� 70 dBA, dvs grön eller blå färg. 

På uteplats gäller � 70 dBA, dvs grön eller blå färg 
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 Bostäder – Resultat 

Resultat redovisas i Bilaga 1 – 16 enligt förteckning sidan 5 och 6. 

I översikten, Figur 4, kan vi se att kvarter 11, 12, 15 och 16 i sin helhet kan sätta planlösningar utan 
inverkan av bullerfrågan. Kvarter 1 och 2 behöver redan nu detaljplaneras och planlösningar behöver 
redovisas för att visa att det är möjligt att innehålla aktuella riktvärden. Övriga tio kvarters 

planlösningar kan i princip sättas utan större inverkan, mer än att mindre lägenheter, � 35 m2, 
behöver planeras där orange färg redovisas alternativt att större lägenheter (vid orangea-färgade 
fasader) behöver planeras genomgående. Även byggnadsform och balkonger kan ses över mer i 
detalj.  

Nedan redovisas fasader med ljudnivåer högre än 60 dBA och nu planerade åtgärdsförslag. 

 Kvarter 1 och 2, SAGAX 

Dessa kvarter har en långsida mot 
Mälarbanan och E18 och planeras i 
huvudsak som lamellhus som 
omgärdar en innergård. Ett höghus är 
placerat i hörnet mellan Mälarbanan 
och Veddesta bro i kvarter 1. I de två 
kvarteren planeras 525 lägenheter. 

Varje kvarter planeras ha en 
byggnadshög bullerskyddsskärm 
mellan lamellhusen mot ytterområdet 
samt planeras förse den andra gaveln 
med ljudabsorberande material (minst 
ljudklass B) för att bullerskydda 
innergården, se Figur 5. Alla utförda 
beräkningar har inkluderat dessa 
åtgärder.  

Figur 4. Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad för något våningsplan. 

Figur 5. Byggnadshöga skärmar är markerade i blå färg, fasader som 
försetts med ljudabsorberande material är markerade med orange ring. 
Fasader med ljudnivåer som överskrider 60 dBA på något våningsplan 
är markerade med röd färg. 
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Åtgärderna medför att ljudnivåerna på innergårdarna klarar riktvärdet vid fasad för ”ljuddämpad sida” 
med några få undantag som redovisas nedan. 

Fasader utan rödmarkering i Figur 5 möjliggör även enkelsidiga lägenheter utan extra åtgärder. 

Vid de mest bullerutsatta fasaderna mot E18 och 
Mälarbanan beräknas ekvivalenta ljudnivåer på upp till 
72 dBA och maximala ljudnivåer upp till 92 dBA. Detta 
innebär att fasader, don och fönster tillsammans behöver 
dämpa ljudnivåerna med 47 dBA för att innehålla ljudklass 
C för bostäder, dvs ett mycket hårt krav som kommer kräva 
specialfönster.  

Notera att ett eventuellt val av miljömärkning för dessa 
byggnader kan påverka kostnad och omfattning på 
ljudåtgärder då miljömärkningar ofta inkluderar en 
skärpning av ljudnivåkravet inomhus för buller från trafik.  

Höghuset planeras i huvudsak för bostäder och man gör 
det genom ett typplan med tre enkelsidiga lägenheter mot 
innergård som beräknas kunna innehålla förordningen 
direkt, � 60 dBA, och två gavellägenheter med genomgående planlösning, se Figur 7.  

 För att detta skall kunna genomföras utan ytterligare åtgärdsplanering behöver de beräknade 
ljudnivåerna visa färgerna blå eller grön mot 
innergård. I stort sett gäller detta för alla 
våningsplan men överskridanden över 

55 dBA beräknas för två lägenheter med gavel mot Veddesta 
bro, se röd ring i Figur 8. För att åtgärda detta föreslås en 
fasadförlängning längs balkongsida och en balkonginglasning 
till 25 % av hel balkonglängd för två lägenheter i 
planförslaget. Åtgärden rör två lägenheter.   

Övriga lägenheter mot Mälarbanan och E18 i lamellhusen för 
kvarter 1 och 2 har genomgående planlösningar och hälften av bostadsrummen riktade mot innergård.   

Lägenheter i kvarter 1 och 2 som enbart har fasad väster ut mot Lokalgata 1 och gågata har ljudnivåer 
� 60 dBA vilket innebär fri planlösning.  

Kvarter 1:s hörnlägenhet i korsningen Veddesta bro och Torget erhåller 
som högst ekvivalentnivån 62 dBA vilket medger en mindre lägenhet, 
� 35 m2, i hörnet utan ytterligare åtgärder, se Figur 9.   

 

Figur 7. Föreslagen planlösning för bostäder i höghus. Gul lägenhet 
behöver skärmåtgärd på balkong för att nå nivåer i enlighet med 
förordningen (2 plan). Grön innehåller förordningen. Mörkgrön innehåller 
förordningen med hälften av bostadsrum mot ljuddämpad sida. 

Figur 9. Föreslaget typplan för kvarter 1 
i hörnet Veddesta bro och torget. 

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå från spår och 
vägtrafik, kvarter 1. 

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå från spår och 
vägtrafik, kvarter 1. 
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Hörnlägenheterna i korsningen mot Lokalgata 1 (blåmarkerade i Figur 10 a och b) erhåller som högst 
beräknade ekvivalenta ljudnivåer om 62 dBA. För balkongfasaderna beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
mellan 54 och 58 dBA och maximala mellan 68 och 73 dBA, dvs som mest 3 dBA överskridande. 
Detta kommer kunna åtgärdas med tätt balkongräcke och en klass A absorbent i tak så att 
balkongfasaderna innehåller både LAeq 55 dBA och LAmax 70 dBA, dvs hälften av bostadsrummen, i 
enlighet med förordningen. 

Lägenheten i hörnet i korsningen Lokalgata 1 och Veddestavägen 
för kvarter 2, gulmarkerad i Figur 10 c, erhåller som högst 
beräknade ekvivalenta ljudnivåer om 67 dBA mot 
Veddestavägen. Den korta balkongfasaden erhåller dock 
ljudnivåer lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå, se Figur 11, med 
en 25% balkonginglasning. Balkongen förutsätts även ha 
akustiskt tätt balkongräcke och ljudabsorbent i tak. Denna åtgärd 
rör totalt 6 lägenheter. 

Sammanfattningsvis: Åtta lägenheter, av 525 i kv 1 och 2, 
innehåller ej förordningen men kan nå ner till riktvärdet för 
ljuddämpad sida vid hälften av bostadsrummen med hjälp av 
delvis inglasning av balkong samt akustiskt tätt balkongräcke och ljudabsorbent i tak. Detta gäller två 
gavellägenheter i höghuset och 6 hörnlägenheter (mot Veddestavägen) i kvarter 2, markerade med 
gul pil i figur nedan. 

Förutom detta behöver 12 större hörnlägenheter (hörn mot Lokalgata 1) byggas med ett akustiskt tätt 
balkongräcke och ljudabsorbent i tak för att innehålla förordningen, blå pil i figur nedan. I övrigt behövs 
inga andra akustiska åtgärder för trafikbuller utomhus i kvarter 1 och 2. 

Gemensamma uteplatser som innehåller gällande riktvärden kan placeras på valfria platser på 
innergårdarna.   

Figur 10 a, b, c. Föreslagna typplanlösningar för resterande hörnlägenheter i kvarter 1 och 2 mot Lokalgata 1. 
Blåmarkerade lägenheter innehåller förordningen med tätt balkongräcke och absorbent i tak. Gul lägenhet 
behöver en skärmåtgärd på balkong för att nå nivåer i enlighet med förordningen. Grön innehåller förordningen.   

e 

Figur 11. Beräkningsresultat vid 
kortfasad med 25% balkonginglasning 
från Veddestavägen. 

Figur 12. Byggnadshöga skärmar är markerade i blå färg, fasader som försetts med ljudabsorberande material är 
markerade med orange ring. Fasader med ljudnivåer som överskrider 60 dBA på något våningsplan är markerade 
med röd färg. Ytterligare åtgärder behövs vid de gula och blå pilarna. 
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 Kvarter 3 – 9 Järfälla kommun 

De beräknade ljudnivåerna för kvarter 3-9 överskrider i stort sett ej 65 dBA vilket medför att alla 
byggnader kan planeras som bostäder under förutsättning att små lägenheter � 35 m2, eller 
genomgående lägenheter med hälften av bostadsrummen med ekvivalent ljudnivå � 55 dBA och 
maximal ljudnivå, nattetid � 70 dBA planeras där fasadfärgen är brun i Figur 13 och Figur 14 a och b.  

Ett undantag beräknas i hörnet Veddestavägen/Lokalgata 1 (röd fasad i Figur 13) för de två översta 
lägenheterna i hörnet. Vi betecknar dock resultatet som osäkert då de planerade, delvis skärmande 
byggnaderna vid den angränsande fastighetens saknas i beräkningsmodellen. Troligtvis innehåller 
även dessa två lägen ljudnivåer � 65 dBA när modellen kompletteras, varför ingen åtgärd föreslås.   

Inverkan från E18 och Mälarbanan kan ses på de översta våningarna på kvarter 5 och 7 och det är 
möjligt att en reviderad modell med mer detaljerad byggnadsutformning för grannetapperna, Veddesta 
2-5, kan inverka skärmande.  

Figur 14 a och b. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg och spårtrafik. 

Figur 13. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg och spårtrafik. 
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Gemensamma uteplatser som innehåller gällande riktvärden kan placeras på valfria platser på 
innergårdarna 6, 7 och 9. Kvarter 4 erhåller ljudnivåer straxt över 50 dBA på innergård vilket kan 
behöva åtgärdas med lokala skärmar vid sittgrupper. Kvarter 5 och 8 som ej har några skyddade 
innergårdar kommer ha svårt att erbjuda uteplatser som innehåller riktvärdena för trafikbuller varför 
dessa troligtvis bör planeras som verksamheter och kontor eller justeras.  

 Kvarter 10-16 VEIDEKKE 

För kvarter 11, 12, 15 och 16 kan planlösningarna sätta i sin helhet utan inverkan av bullerfrågan då 
de ekvivalenta fasadljudnivåerna överallt beräknas � 60 dBA, se även Figur 4.  

Både vägtrafikflödet från Veddestavägen och E18 samt tågpassager på Mälarbanan bidrar till 
ljudnivåerna för de två höghusen.  

De beräknade ljudnivåerna för kvarter 10,13 och 14 överskrider ej 65 dBA vilket medför att alla 
byggnader kan planeras som bostäder under förutsättning att små lägenheter � 35 m2, eller 
lägenheter med hälften av bostadsrummen med ekvivalent ljudnivå � 55 dBA och maximal ljudnivå, 
nattetid � 70 dBA planeras där fasadfärgen är orange i Figur 15 a och b. 

Inverkan från E18 och Mälarbanan kan ses på de översta våningarna på kvarter 10 och 13 och det är 
möjligt att en reviderad modell med uppdaterad, mer detaljerad byggnadsutformning för 
grannetapperna, Veddesta 2-5, kan inverka något skärmande. En av de fyra fasaderna (båda 
höghusen) har ekvivalenta ljudnivåer � 55 dBA för i stort sett alla våningsplan. Det betyder att om 
planen är fyrspännare med en lägenhet i varje hörn så kommer hälften av byggnadsvolymerna kunna 
planeras med hälften av bostadsrummen med ekvivalent ljudnivå � 55 dBA och maximal ljudnivå, 
nattetid � 70 dBA utan extra åtgärder eller planering. De övriga lägenheterna kan vara hjälpta av 
inskjutna balkonger för att bryta upp fasaden och balkonger med akustiskt täta balkongräcken. Detta 
behöver studeras mer ingående i ett senare skede. Överskridandet är dock så lågt att det bör kunna 
lösas med åtgärder enligt förordningen.  

Gemensamma uteplatser som innehåller gällande riktvärden kan placeras på valfria platser på 
innergårdarna 10 och 13. Kvarter 14 behöver troligtvis en lokal skärmåtgärd vid en gemensam 
uteplats. 

 

  

Figur 15 a och b. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg och spårtrafik. 
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 Förskolor/skolor – Resultat  

Två förskolor planeras inom Veddesta etapp 1, en i kvarter 6 och en i kvarter 14. 

 Förskolegård vid kvarter 6 

Under förutsättning att förskolan får tillgång till inner-
gården i kvarteret kommer riktvärdet 50 dBA kunna 
innehållas med god marginal, se Figur 16.  

Ett lekområde utanför kvarteret är dock också troligt och 
här behöver området kompletteras med 
bullerskyddsskärmar.  

En tre meter hög skärm med längden 30 m (en vinkel) 
och öppning mot parken kan ljudnivåer ner till 52 dBA erhållas för ett stort område, se Figur 17a. Om 

det är möjligt att skärma in hela gården kan ljudnivåer ner till 50 dBA erhållas för del av gård närmast 
byggnaden, se Figur 17b. Hela förskolegården kommer ej kunna erhålla ljudnivåer � 50 dBA med 
ekonomiskt rimliga åtgärder utan att också begränsa trafikflöden och/eller hastigheter. Åtgärder bör 
samordnas med landskapsarkitekt och projekteringen av förskola.  

Figur 17 a och b. Beräknade ljudnivåer på förskolegård med 3 m hög skärm med olika längd och utformning. 
Skärmen är 30 respektive 40 meter lång i figur a och b. 

Figur 16. Beräknade ljudnivåer från väg och 
spårtrafik 1,5 m över mark, utan åtgärder. 
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 Förskolegård vid kvarter 14 

Kvarter 14 erhåller ekvivalenta ljudnivåer mellan 50 och 53 dBA utan åtgärder i modellen utan 
komplementbyggnader i området enligt Figur 18 a. Med en tre meter hög skärm vid en tänkt placering  

för komplementbyggnad erhålls en sänkning av de ekvivalenta ljudnivåerna i området till mellan 50 
och 52 dBA. Om en 3 m hög och 30 m lång skärm placeras längs Lokalgata 2 enl. Figur 18b erhålls 
ljudnivåer i det skärmade området mellan 46 och 50 dBA. 

Slutsatsen i denna utredning är att det är möjligt att erhålla 50 dBA på en mindre förskolegård i 
området med skärm längs Lokalgata 2 och att denna med fördel förlängs med planerad 
komplementbyggnad för att erhålla så stort område som möjligt. Åtgärden bör samordnas med 
landskapsarkitekt och förskoleprojektering.  

 Övrigt 

 Utbyggnadsordningens inverkan på eventuellt åtgärdsbehov 

Denna detaljplan är kraftigt beroende av att byggnaderna närmast E18 och Mälarbanan, kvarter 1 och 
2, byggs först. Utan dessa kvarter behöver åtgärder ses över för alla övriga kvarter men speciellt för 
de byggnader som i det fallet byggs först. Vår uppskattning är att övriga kvarter inte blir lika beroende 
av utbyggnadsordning efter att kvarter 1 och 2 finns på plats. 

 Fasaddimensionering 

Vid de mest bullerutsatta fasaderna mot E18 och Mälarbanan erhålls 
ekvivalenta ljudnivåer upp till 72 dBA och maximala ljudnivåer upp 
till 92 dBA. Detta innebär att fasader, don och fönster tillsammans 
behöver dämpa ljudnivåerna med 47 dBA för att innehålla ljudklass 
C för bostäder, dvs ett mycket hårt krav som i många fall kommer 
kräva specialfönster och även påverkan på hur stora fönstren kan 
vara i förhållande till övrig fasad och rumsvolym.  

Det stora behovet av ljuddämpning betyder också att ventilationsdon 
i fasad mot E18 troligtvis ej är möjligt vilket innebär att mekanisk 
ventilation. Utöver detta fordras också en tung fasadkonstruktion.  

Figur 18a och b. Beräknade ljudnivåer på förskolegård utan åtgärd och med en 3 m hög skärm med längden 30m. 

Figur 19. Ekvivalent ljudnivå från spår 
och vägtrafik. 
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Det bör också noteras att ett eventuellt val av miljömärkning för dessa byggnader kan påverka 
kostnad och omfattning på ljudåtgärder då miljömärkningar ofta inkluderar en skärpning av 
ljudnivåkravet inomhus för buller från trafik.  

Noggrann dimensionering bör utföras av akustiker i samarbete med arkitekt och konstruktör. 

 Slutsats trafikbuller 

Sammanfattningsvis behöver kvarter 1 och 2 åtgärda totalt 8 lägenheter med delinglasning av balkong 
samt akustiskt tätt balkongräcke och ljudabsorbent i tak, se placering i Figur 12, för att erhålla 
ljudnivåer vid fasad enligt förordningen. Två gavellägenheter i höghuset och 6 hörnlägenheter (mot 
Veddestavägen) i kvarter 2.  

Förutom detta behöver 12 större hörnlägenheter (hörn mot Lokalgata 1, Figur 10) byggas med ett 
akustiskt tätt balkongräcke och ljudabsorbent i tak för att innehålla förordningen. 

Övriga tio kvarters planlösningar kan i princip sättas utan specifika hänsyn m.a.p. trafikbuller, förutom 
att mindre lägenheter, � 35 m2, behöver planeras där orange färg redovisas alternativt att större 
lägenheter (vid orange-färgade fasader) behöver genomgående planlösning.  

Kvarter 11, 12, 15 och 16 i sin helhet kan sätta planlösningar utan inverkan av trafikbullerfrågan. 

Gemensamma uteplatser som innehåller riktvärdena för trafikbuller kan placeras på innergård utan 
ytterligare åtgärder för kvarter 1, 2, 6, 7, 9-13 och 15. Kvarter 4, 14 och 16 kan erhålla gemensamma 
uteplatser som innehåller riktvärdena med lokala uteplatsskärmar. Kvarter 3, 5 och 8 har ingen 
möjlighet att skapa dessa uteplatser som de är planerade nu men förutsätts där av ej innehålla 
bostäder.  

De två förskolorna kan skapa förskolegårdar med dygnsekvivalenta ljudnivåer � 50 dBA. 

De mest bullerutsatta delarna av fasad mot E18 och Mälarbanan behöver dämpas 47 dBA. Detta 
fordrar en tidig dimensioneringsinsats med beslut om bl.a. typ av ventilation och fasadkonstruktion. 
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 Lågfrekvent buller  

 Lågfrekvent buller vid Veddesta etapp 1 

Lågfrekvent buller definieras som ljud i frekvensområdet 20 - 200 Hz, dvs det lägsta frekvensområde 
som vi har möjlighet att höra. Våglängderna är stora, mellan 1,75 och 17,5 meter. De stora 
våglängderna gör det väldigt svårt att åtgärda lågfrekvent buller när det väl genererats då alla 
eventuella åtgärder behöver ha stora dimensioner. 

Den åtgärd som är möjlig är dock inbyggnad med tung massa som t.ex. en betongvägg utan 
öppningar. 

 Riktvärden för lågfrekvent buller 

Folkhälsomyndigheten anger riktvärden i tersband för lågfrekvent buller där människor bor och 
arbetar. 

Frekvens [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ekvivalent ljudnivå 
i dBA, ovägt 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

 Lågfrekvent buller från trafik 

Lågfrekvent buller från trafik genereras huvudsakligen när stora objekt kommer i svängning och 
genererar ljud så som t.ex. en buss eller ett lok på tomgång.  

 Slutsats lågfrekvent buller 

För Veddesta etapp 1 är det främst fasaderna i Kvarter 1 och 2 mot Mälarbanan och den planerade 
busstationen som behöver dimensioneras för att klara lågfrekvent buller. Vid dimensionering av 
fönster bör t.ex. tvåglasfönster förordas då treglas ger två istället för ett område/”resonansdipp” utan 
större ljuddämpning (i låga frekvenser).  
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 Stomljud 

 Stomljud vid Veddesta etapp 1 

Generellt kan sägas att vibrationer är väldigt låga frekvenser som typiskt fortplantats via mjuk mark 
och stomljud alstras av mer högfrekventa vibrationer som fortplantats via hård mark eller berg. 
Stomljud kan främst uppstå från tunnelbana (hård mark) men även från Mälarbanan, dock i begränsad 
omfattning eftersom mjuk mark (lera) dämpar stomljudet. I detta kapitel redovisas: 

• Stomljud tunnelbana 
• Stomljud Mälarbanan 
• Stomljud tung trafik över Veddestabron 

Ny tunnelbanestation ”Barkarby station” stad sträcker sig under Veddesta 1. 

 

Figur 20 Översiktsbild mälarbanan och tunnelbanestation [3]. 
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 Riktvärde för stomljud 

Enligt Projektgruppen (2): 

Riktvärden [4] för stomljud i bostäder är 35 dBA Lmax(Fast) och 30 dBA Leq24h. Maximala nivåer 
35dB Fast motsvarar ungefär 33 dB SLOW. 

 

Enligt detaljplan [5]: 

”Byggnader skall grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej 

överskrider 30 dB(A) SLOW vid tågpassage” 

 

Olika kravställning i [4] och [5], bedöms ej påverka denna utredning, dock är kravställning i detaljplan 
[5] ca 3 dB strängare än [4].  

 Praxis är att kontor ska innehålla 40 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 Förutsättningar 

 Stomljud från bussar som passerar Veddestabron 

Då Veddestabron ej är direkt kopplad mot närliggande byggnader bör Stomljud från passerande tung 
trafik ej uppstå. För att minimera risk för störande stomljud är en god ytjämnhet alltid att 
rekommendera.  

 SL:s Åtgärder för stomljud från tunnelbanan 

SL planerar en stomljudsdämpning [6].  
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Figur 21. Åtgärder som inarbetats i järnvägsplanen [6]  

 

Planerad dämpning mellan 10-22 dB [7].   

 

Figur 22 Principskiss på ballastmatta i syfte att reducera stomljud i ovanliggande byggnader. Bild: Getzner 
Werkstoffe GmbH 
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 Resultat 

 Beräkningar stomljud från tunnelbanan 

Stomljudsnivåer till bostäder beräknas [7] under 30 dB(A) längs med spårets utsträckning (19+000 till 
19+320) enligt figur nedan. 

Beräkningar är gjorda enligt FUT-dokumentet 3310-Y31-24-0105, PM beräkningsmodell för stomljud i 
driftskedet motsvarar ett konservativt antagande med byggnader grundlagda direkt på berg utan 
källare och utan spårväxlar längs sträckan.  

Notera att beräkningarna är gjorda med 70km/h och 90 km/h och att ena spåret slutar vid ca 19+320 

Byggnader för Veddesta etapp 1 ligger mellan 19+210 till 19+400. Det ena spåret sträcker sig till 
19+400 (dvs 80m ytterligare). För sträcka mellan 19+320 och 19+400 kommer inga höga hastigheter 
vara aktuella, dvs. stomljud förväntas vara betydligt lägre än vid 19+320 (90 k/hm). 

 

Figur 23 Spårets utsträckning [8] 

Riktvärde för stomljud från tunnelbana innehålls för Veddesta 1.

 

Figur 24 Beräknade stomljudsnivåer [7] 
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 Stomljud från Mälarbanan 

4.4.2.1 Beräkningar Stomljud från godståg på Mälarbanan 

Beräkning av stomljud från godståg på Mälarbanan har tidigare gjorts [7] för Järfälla stad. 
Markförhållanden för Veddesta 1 och Järfälla stad bedöms som helt likvärdiga enligt bilaga 17, SGU:s 
jordartskarta för området. 

Tåg som går i skyltad hastighet förbi stationen antags vara det värsta fallet. Mälarbanan ligger på lera, 
har ny banvall och nya spår. Dessa faktorer dämpar stomljud.   

Utförd beräkning för kontor [7] på 40m avstånd (29 dBA) från spår och korrigering till 30m från spår 
med ca +1 dB (10log(40/30)) och för att motsvara bostäder -0,9 dB dämpning/våningsplan för 
betongstomme. 

Tabell 6: Beräknade stomljudsnivåer från godståg på Mälarbanan 

Beräknad stomljudsnivå vid 
närmsta 

Resultat Riktvärde 

Bostad (3 våningar grund) 28 dBA (Slow)  30dBA (Slow) & 35 dBA 
max(Fast)* 

*Motsvarar ungefär 33 dBA (Slow) 

 

Följande har använts som indata i tidigare beräkningar. 

Tabell 7: Indata beräkningar stomljud från Mälarbanan 

 

4.4.2.2 Mätning och beräkning av stomljud, Pendeltåg och SJ dubbeltåg  

Mätning har utförts i tre riktningar i en mätpunkt på berg och presenteras i figur 5. Mätningen utfördes 
20170517 och cirka 15 passager uppmättes. Framför allt var det pendeltågstrafik men även SJ’s 
dubbeldäckare passerade. Inga godståg passerade vid mättillfället. Avstånd till närmaste spår var 
cirka 60 meter. 



 Uppdragsnr: 106 28 06   Version: 1.1 
 Veddesta Etapp I - inför ny DP granskning  |  Buller, stomljud och komfort 

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\28\1062806\5 arbetsmaterial\01 dokument\buller, stomljud och 
komfortutredning - veddesta 1 20191216.docx 2019-12-16  |  30(39) 

  

Figur 25 Mätpunkt för stomljudsmätning. [11] 

Från mätresultat har de tre passager som genererade de högsta vibrationshastigheterna beräknats 
och maximal nivå i varje tersband för respektive passager presenteras i figur 7. 

 

Figur 26 A-viktad vibrationshastighet presenterade i tersband för de 3 olika passager. [11] 

 

”Från resultaten kan det urskiljas att högst vibrationsnivåer för de olika riktningar är relativt likvärdiga, 
högst A-viktad vibrationsnivå inträffade för SJ’s dubbeldäckare och uppmättes tvärs spårrikningen och 
resulterade i 9 dBA (dB rel. 50 nm/s). 

 

Med förutsättning att byggnader är pålade till berg så leds stomljudet in i byggnadskonstruktionen via 
grundläggningen. På grund av resonanser i betongkonstruktionen (väggar och bjälklag) kan 
stomljudsnivåerna i dessa förstärkas med cirka 0 – 10 dB. 

Dessa stomljudsnivåer avser markplan och för högre våningsplan kan stomljudet beräknas avta med 
cirka 1 dB per våningsplan (Förutsatt betongkonstruktion för väggar och bjälklag). För betongbjälklag 
på stålstomme eller pelare kan större dämpning per våningsplan förväntas. 

 

Stomljudsnivåerna ger upphov till luftljud i rum. Genom att anta en takhöjd på  

Mätpunkt 
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2,4 m och en efterklangstid på 0,5 s kan en förväntad ljudnivå beräknas.  

 

Totalt beräknas med ovanstående förutsättningar en stomljudsnivå i ett typrum för mätpunktens 
placering till: 

 

• Lp =16 – 26 dBA. 
 

För den byggnad som ligger närmast spår på ett avstånd av cirka 30 meter korrigeras stomljudsnivå 
med cirka 3 dB. Det vill säga att förväntad stomljudsnivå i den byggnadsdel som är planerad närmast 
spår beräknas till: 

 

• Lp =19 –29 dBA.” 
 

Beräknade resultar avser dBA (Slow) och ligger under riktvärde för stomljud. 

 Slutsatser stomljud 

Beräkningar av stomljud från Mälarbanan (godståg, pendeltåg, SJ dubbeldäckare) och tunnelbanan 
ligger under riktvärdet. Risk för stomljud från Veddestabron är mycket låg. 
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 Komfortvibrationer 

 Vibrationer vid Veddesta etapp 1 

Vibrationer (mycket låga frekvenser) mäts i hastighet, mm/s (root mean square), och vägs för att 
motsvara hur en människa upplever vibrationer. 

Vibrationer uppstår främst på mjuk mark (såsom lera och lösa jordar). Vibrationer kan uppstå i bostad 
framförallt när godståg passerar på Mälarbanan. Här redovisas resultat från mätningar av vibrationer 
samt beräkning av vibrationer från tunnelbana och tung trafik över Veddestabron. 

 Riktvärden för komfortvibrationer 

Allmänt kan sägas att risken för skador på byggnader från vibrationer går långt över gränsen för när 
vibrationerna kan kännas av människor [6], se figur nedan. 

Det mest ”strikta” riktvärdet är 0,4 mm/s för bostäder, se detaljplan och trafikverkets riktvärden nedan. 

Det är stor skillnad mellan ”märkbar” och ”störande” komfortvibrationer. Notera att trafikverket anger 
att riktvärdet 0,4 mm/s för nattetid i bostäder och vårdlokaler (utrymmen för sömn och vila). 

Komfortvibrationer mellan 0,4-1 mm/s bör ställas i relation till hur de påverkar människor. 

 

Figur 27: Vibrationers påverkan på människor och byggnader [12] 
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5.2.1.1 Svensk standard 

Frekvensvägning 

Frekvensvägningen för riktvärdet dokumenteras i ”SS 460 48 61: Vibration och stöt – Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” (Svensk Standard 1992). Frekvensvägningen viktar 
vibrationer lägre för frekvenser som understiger 8 Hz, på grund av att människans känslighet för 
vibrationshastigheten avtar för frekvenser under 8 Hz. Denna frekvensvägda vibrationshastighet kallas 
ofta för ”komfortvärde.  

Störning 

Enligt dokumentet SS 460 48 61 utgör komfortvärdet 0,4 mm/s nedre gränsen för ett amplitudintervall 
betecknat ”måttlig störning”. Enligt standarden anses mycket få människor uppleva vibrationer under 
skiktet ”måttlig störning” som störande. Riktvärdet 0,4 mm/s som komfortvärde är ca 30% högre än 
människors känseltröskel enligt ISO 2631-1.  

Enligt dokumentet SS 460 48 61 utgör komfortvärdet 1,0 mm/s gränsen för sannolik störning. Över 
denna gräns är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.  

 

Dessa riktvärden kan enligt standarden tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena 
bör tillämpas mer strikt för bostäder nattetid. 

5.2.1.2 Enligt detaljplan [5]: 

”Byggnader skall grundläggas och utformas så 

att komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage.” 

 

5.2.1.3 Trafikverkets riktlinjer 

Trafikverkets riktlinjer (TDOK 2014:1021) för bl a vibrationer från trafik på väg och järnväg, anger för 
bostäder och vårdlokaler riktvärdet: maximal vibrationsnivå, 0,4 mm/s vägd RMS inomhus. Detta 
avser vibrationsnivå nattetid (kl 22–06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 
Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

 Förutsättningar 

 Från MKB Mälarbanan [13] 

”Förutsättningarna för vibrationsstörningar i omgivningen är små.  

Väster om spårområdet finns flerfamiljshus på kort avstånd till banan. Tack vare mycket begränsade 
lerdjup bedöms risken för störande vibrationer som liten.  

De mätningar av vibrationer som genomförts visar att de innan ombyggnad generellt ligger under 
riktvärdena för vibrationer. Vibrationerna kommer inte att bli större efter ombyggnad eftersom 
banvallen får en ny ”styvare” konstruktion.” 
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 Markförhållanden 

En geoteknisk undersökning har gjorts för området Veddesta 2 som ligger till grund för gjorda 
beräkningar för vibrationer [7]. Enligt SGU:s jordartskarta bedöms markförhållanden för Veddesta 2 
och 1 likvärdiga, därmed kan resultat återanvändas med vissa korrektioner för ex. avstånd. 

Från geoteknisk undersökning [14]: 

”jordlager utgörs av blandade fyllnadsmassor8 
utlagda på torrskorpelera med i vissa fall underliggande lera, på friktionsjord och/eller direkt 
på berg. Fyllningen är ca 1 – 2 m mäktig och innehåller asfalt, tegel, silt, sand mm. Under 
hårdgjorda ytor finns grusig sand och krossmaterial. Torrskorpan är upp till ca 2 m mäktig 
och underlagras av upp till 5 m mäktigt lager av lös lera. 
Leran är som djupast i den norra delen och två tungor sträcker sig mot sydöst och sydväst. 
Lager av friktionsjord under leran är upp till ca 3 m mäktigt och utgörs av växlande skikt av 
silt, sand och morän i botten.”  

 

 Metod 

 Osäkerhet i beräkningar [7] 

Beräkningarna är ett värsta fall och övergripande för att undersöka eventuell risk för  
störning. För beräkningarna har lera antagits. Postglacial lera är under spår enligt  
jorddjupskartan, lösheten och skjuvhållfastheten är dock oklart. Markförstärkning  
under Mälarbanan kan innebära att risken för störning av vibrationer är mindre än beräknat resultat. 

Figur 28: Urklipp ur bilaga SGU:s jordartskarta 
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 Resultat 

 Mätningar av vibrationer 

En mätning med tre mätpunkter (MP1, MP2, MP3) av stomljud och vibrationer gjordes under 7 dygn, 
2017-05-22 till 2017-05-29 [11]. MP1 och MP2 ligger inom området Veddesta 1, MP2 ca 60 m från 
spår. 

 0,2 mm/s var lägsta tröskelvärde för registrering. Ingen spårtrafik registrerades. Vid MP1 var högsta 
nivåer 0,24 mm/s vägd rms på grund av vägtrafik vid Veddestavägen 

 

Figur 29: Placering av mätpunkter. 

Beräkning av vibrationsnivåer i bostäder har gjorts enligt NT ACOU 082 med förutsättningar: 

• husgrund med källare direkt på berg 
• Flervåningshus med betongbjälklag 

Tabell 8: Beräknade vibrationsnivåer från fordonstrafik för ett betonghus baserade på maximalt uppmätta 
vibrationsnivåer av fordonstrafik Beräkningar utförda enligt Nordtest metod NT ACOU 082. 

Mätpunkt NT ACOU 082 

Vertikalt 

(vägd RMS [mm/s]) 

NT ACOU 082. 

Horisontellt 

(vägd RMS [mm/s]) 

Flervåningshus med 

betongbjälklag, MP1 

0,24 

 

0,11 

 

Resultaten visar att liten risk för vibrationsstörningar föreligger men att om vägförhållandena är dålig 
(ojämna) skulle komfortvärdet kunna överstiga 0,4 mm/s vägd RMS om störfrekvens sammanfaller 
med resonanser i byggnaden. 
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 Komfortvibrationer från vägtrafik (Veddestabron) 

Komfortvibrationer från lastbil/buss 28 ton som passerar Veddestabron till närmsta bostäder/kontor 
beräknas (RMS-värde vägt enligt ISO 2631-2) mellan 0,01 till 0,04 mm/s [7]. Detta är långt under 
riktvärde om 0,4 mm/s för bostäder. 

Följande har valts som indata. 

Tabell 9: Indata vibrationsberäkningar vägtrafik över Veddestabron 

  

 Komfortvibrationer från spårtrafik – godståg 

Beräkningar av vibrationer [7] från godståg har korrigerats m.a.p. avståndsdämpning, se tabell nedan. 
För avståndsdämpning (Rayleigh -våg) gäller normalt att ytvågen (R-våg) är dominerande och dess 
amplitud avtar vid avståndsdubbling med: 

�

√���/
��
   

30m – avstånd från spår till byggnad 

Ref – Referensavstånd för utförda beräkningar, gjorda för 40m från spår och 75m från spår 

Tabell 10: Beräknade komfortvibrationer från godståg, 30m från spår. 

Beräknad komfortvägd  
vibrationshastighet  
närmaste  
 

Resultat Riktvärde 

Bostad/hotell/verksamhet 

Direkt på berg, lera för  
spår och > 8 m  
spännvidd för bjälklag 

0,33-0,37 mm/s 0,4 mm/s 

Direkt på berg, lera och  
< 8 m spännvidd för  
bjälklag 

0,22-0,25 mm/s 0,4 mm/s 
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 Tabell 11: Indata för beräkningar av komfortvibrationer [7] 

 

Enligt [7]: 

För information kan följande åtgärder påverka vibrationsnivåer i bostad: 

• Lättfyllning – Metoden går ut på att undvika att påföra last på underliggande 
lera vid uppfyllning för undvika sättningar. 

• Påldäck – Innebär att pålar slås i rutnät med en gjuten bottenplatta ovanpå. 
• Bankpålar – Som påldäck fast med enstaka plattor istället för helgjuten 

bottenplatta 
• Utskiftning – Lös lera grävs bort och ersätts med fyllning i form av packad 

friktionsjord. 
• Vertikaldränering – Kanalsystem i rutnät under väg för att dränera jorden 

stärker jordens hållfasthetsegenskaper 

 Vibrationer från tunnelbanan 

Att vibrationer skulle alstras från tunnelbana är osannolikt då vibrationer framförallt breder ut sig i mjuk 
mark (ex. lösa jordar och lera). 

Dock kan samma beräkningsmetod som för stomljud tillämpas för att ge förväntad vibrationsnivå i 
byggnad. Dessa vibrationsnivåer beräknas till 0,001mm/s [7], vilket är mycket långt under riktvärde om 
0,4 mm/s. 

 Slutsats Vibrationer 

Från Mälarbanan har inga nivåer högre än 0,2 mm/s uppmätts för persontåg. Beräkningar för godståg, 
som anses vara ett värsta fall, visar att riktvärde 0,4 mm/s i bostäder innehålls. Beräkningar är gjorda 
för ett värsta fall. 

Kortfortvibrationer från tung trafik på Veddestabron och från tunnelbana beräknas som mycket låga, 
riktvärde 0,4 mm/s innehålls med mycket god marginal. 
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 Byggbuller 
Byggbuller och vibrationer hanteras vid bygglovsansökan när tidplan för byggskedet är färdigställt och 
redovisas inte närmare i denna rapport. Nämnas bör dock att sprängning för tunnelbana också ingår i 
störmoment som kan uppstå för denna etapp. 
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Beräknad fasadljudnivå
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Situation:
Spårtrafik
prognosår 2040

SAGAX planerade byggnader

Upprättad av: Å Stenman Norlander
Datum: 2019-11-25

Uppdragsnummer: 106 28 06

Maximal ljudnivå
LAMax,5th [dBA]

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20

20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Elevation

in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36

36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Elevation

in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36

36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Teckenförklaring

Väg

Spårväg 

Base line

Höjdlinje

Byggnader Etapp 1

SAGAX

Järfälla kommun

VEIDEKKE

Planerade kvarter utanför

Befintliga småhus



Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

BILAGA 13

Veddesta Etapp 1
Järfälla kommun

Beräknad fasadljudnivå
frifältskorrigerad

Situation:
Vägtrafik
prognosår 2040

Järfälla kommuns
planerade byggnader

Upprättad av: Å Stenman Norlander
Datum: 2019-11-25

Uppdragsnummer: 106 28 06

Maximal ljudnivå
LAMax,5th [dBA]
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 80 - 85
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 70 - 75
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in 
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28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Teckenförklaring

Väg

Spårväg 

Base line

Höjdlinje

Byggnader Etapp 1

SAGAX

Järfälla kommun

VEIDEKKE

Planerade kvarter utanför

Befintliga småhus



Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

BILAGA 14

Veddesta Etapp 1
Järfälla kommun

Beräknad fasadljudnivå
frifältskorrigerad

Situation:
Spårtrafik
prognosår 2040

Järfälla kommuns
planerade byggnader

Upprättad av: Å Stenman Norlander
Datum: 2019-11-25

Uppdragsnummer: 106 28 06

Maximal ljudnivå
LAMax,5th [dBA]

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Teckenförklaring

Väg

Spårväg 

Base line

Höjdlinje

Byggnader Etapp 1

SAGAX

Järfälla kommun

VEIDEKKE

Planerade kvarter utanför

Befintliga småhus



Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

BILAGA 15

Veddesta Etapp 1
Järfälla kommun

Beräknad fasadljudnivå
frifältskorrigerad

Situation:
Vägtrafik
prognosår 2040

VEIDEKKES
planerade byggnader

Upprättad av: Å Stenman Norlander
Datum: 2019-11-25

Uppdragsnummer: 106 28 06

Maximal ljudnivå
LAMax,5th [dBA]

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Teckenförklaring

Väg

Spårväg 

Base line

Höjdlinje

Byggnader Etapp 1

SAGAX

Järfälla kommun

VEIDEKKE

Planerade kvarter utanför

Befintliga småhus



Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

BILAGA 16

Veddesta Etapp 1
Järfälla kommun

Beräknad fasadljudnivå
frifältskorrigerad

Situation:
Spårtrafik
prognosår 2040

VEIDEKKES
planerade byggnader

Upprättad av: Å Stenman Norlander
Datum: 2019-11-25

Uppdragsnummer: 106 28 06

Maximal ljudnivå
LAMax,5th [dBA]

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60

 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Elevation
in 

 <= 12
12< <= 16
16< <= 20
20< <= 24
24< <= 28
28< <= 32
32< <= 36
36< <= 40
40< <= 44
44< <= 48
48< <= 52
52<  

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70
 65 -  70
 60 -  65
 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Ekvivalent  ljudnivå f ör  dygn i dBA

 > 70

 65 -  70
 60 -  65

 55 -  60
 50 -  55
 <= 50

Teckenförklaring

Väg

Spårväg 

Base line

Höjdlinje

Byggnader Etapp 1

SAGAX

Järfälla kommun

VEIDEKKE

Planerade kvarter utanför

Befintliga småhus
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